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Pozvánka na zastupitelstvo 
V pondělí 12. prosince 2022 od 18:00 hod. 

proběhne v Kulturním domě Bludov 
2. zasedání zastupitelstva obce. 

Všichni jste srdečně zváni.

Projev starosty obce k oslavě 28. října
Vážení spoluobčané,
s velkou pokorou před vás předstupuji poprvé jako starosta 
našeho Bludova před Pomníkem padlých. Před chvílí jsme 
spolu s dalšími radními a zastupiteli položili před pomník 
věnec jako symbolickou vzpomínku a poděkování. Za tři dny 
si připomeneme sto čtvrté výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska, čímž pro naše předky fakticky skončila první 
světová válka. Je obtížné se s odstupem více než jednoho 
století vcítit do pocitů, nálad a jednání našich dědečků, babi-
ček, pradědečků a prababiček, kteří tyto události zažili. A až 
donedávna jsme si mysleli, že válka je jen něco, co známe ze 
školního dějepisu, z knih o historii nebo z televizních doku-
mentů. Dokonce jsme občas mohli číst chytrá vysvětlení, že 
v moderním propojeném světě je válka nemožná.
A dnes? S velkou bolestí sledujeme každodenní zprávy z tr-
pící Ukrajiny. Nevěřícně kroutíme hlavami, když vidíme roz-
trhaná těla nevinných civilistů z měst nedaleko našich hranic, 
na která šílenec z Kremlu poslal rakety. A někde v koutech 
našich hlav sedí obava, jestli nakonec přece jenom nepřikáže 
svrhnout i atomovou zbraň. Tu zbraň, ve stínu jejíž hrozby 
jsme prožili dětství, kdy jsme se na školních branných dnech 
učili nasazovat si masky, lehat si nohama k epicentru výbu-
chu, oblékali si pláštěnky a natahovali si igelitové sáčky na 
ruce. Až donedávna jsme na to vzpomínali s úsměvem jako 
na vlastně nesmyslnou věc. A dnes? Vsadil by si někdo z nás 
vysokou částku na to, že moskevský car rozzuřený neúspě-
chy na frontě nezešílí a takovou zbraň nepoužije?
Co z toho plyne pro nás? A můžeme si vzít nějaké poučení ze 
státního svátku 28. října, který si připomínáme? Snad alespoň 
tolik, že touha lidí po svobodě je věčná a neuhasitelná. Různí 
diktátoři a nedemokraté mohou dusit lidi a celé národy – 
a přesto z nich touhu po svobodě nedostanou. Při první 
možné příležitosti se dostane na povrch, stejně jako kdysi  
v roce 1918 při rozkladu Rakousko-Uherska. A také další  
poučení – svoboda nebývá zadarmo. Je potřeba pro ni leccos 
obětovat a pracovat. Stejně jako naši předkové, kteří náš stát 
s velkými oběťmi vybudovali.

Nebojme se obětí, mějme k nim odvahu, byť to možná bude 
přechodně bolet či to bude nepříjemné, když budeme muset 
slevit z navyklého komfortu. Nenechme si vzít svobodu, ne-
nechme si vzít budoucnost. Jenom tak nebudeme muset se 

zahanbením klopit oči, když budeme chodit kolem tohoto  
Pomníku padlých, kde jsou vytesána mimo jiné jména těch, 
kteří za svobodu národa a vlasti dali oběť nejvyšší.

Děkuji vám za účast a za pozornost.
Roman Holinka, starosta obce Bludov

foto: Josef Baslar 
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Využijte službu zasílání údajů pro placení 
poplatků e-mailem

Oznámení
o dni a místě konání volby prezidenta 

Pokud se přihlásíte ke službě zasílání údajů pro placení míst-
ních i ostatních poplatků e-mailem, obdržíte vždy kolem data 
splatnosti poplatků e-mail, v jehož příloze bude uvedena kom-
pletní informace s údaji pro platbu, tedy splatnost poplatku, 
výše poplatku, číslo účtu, variabilní symbol, specifický sym-
bol, QR kód umožňující platbu prostřednictvím internetového 
bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. 
 Žádost můžete podat písemně na adresu Obecní úřad Blu-
dov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov či osobně na pokladně 
Obecního úřadu Bludov. Žádost musí být opatřena originál-
ním podpisem žadatele. Dále můžete podat žádost prostřed-
nictvím datové schránky. Žádost může být zaslána e-mailem 
na adresu: podatelna@ou.bludov.cz a musí být opatřena za-
ručeným elektronickým podpisem.  Žádosti bez zaručeného 
elektronického podpisu nebudou akceptovány.  
 Tiskopis žádosti je k dispozici na webových stránkách obce 
Bludov www.bludov.cz/aktuality-z-obecniho-uradu a dále 
na pokladně Obecního úřadu Bludov v budově radnice 
v přízemí. Žádost vyplňuje každý zletilý poplatník samostatně  
za sebe. Nezletilé osoby, za které hradí poplatky jejich zákon-
ný zástupce, vepíše do své žádosti. V případě, že máte platby 
poplatků zajištěny přes SIPO, žádost nevyplňujte.
Bližší informace poskytne Marie Konečná, referent správy 
poplatků, tel. 583 301 434, e-mail konecna@ou.bludov.cz. 

Starosta obce Bludov podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1.  Volba prezidenta se uskuteční
 dne 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 a 
 dne 14. ledna 2023 od   8:00 do 14:00
2.  Místem konání voleb 
 v okrsku č. 1 
 je místnost pro hlasování v prostorách stravovny  

Základní školy Karla staršího ze Žerotína Bludov, Nová 
dědina 368, Bludov, pro oprávněné občany s trvalým po-
bytem v ulicích: 8. května, Ermisova, Husova, Lázeňská, 
Masarykova, Na Viskách, Nádražní, Palackého, Pod Baš-
tou, Polní, Stará, Špalkova, Tyršova, U Rybníčku, Ve Slé-
vi, Ztracená, čp. 981

 v okrsku č. 2 
 je místnost pro hlasování v prostorách stravovny Základ-

ní školy Karla staršího ze Žerotína Bludov, Nová dědina 
368, Bludov, pro oprávněné občany s trvalým pobytem  
v ulicích: Bludoveček, Bohutínská, Dr. Březiny, Družstev-
ní, Hrabenovská, Jana Žižky, K Zámečku, Na Baloně, Na 
Hradě, Nová dědina, Rudolfa Kordase, Sokolská, Tř. A. 
Kašpara, Úzká, V Potokách, Vlčí Důl, Žerotínova

 v okrsku č. 3 
 je místnost pro hlasování v Obecním klubu Bludov, Tř. 

A. Kašpara 340, Bludov pro oprávněné občany s trvalým 
pobytem v ulicích: Boženy Němcové, Čapkova, Jirásko-
va, Komenského, Krátká, Kroupova, Nerudova, Plk. Karla 
Hlásného, Příční, Řed. Fr. Léhara, Slepá, Školní, Vančuro-
va, Vitonínská, Za Školou, Zahradní

3.  Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti 
a státního občanství České republiky platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pa-
sem České republiky anebo cestovním průkazem.

4.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdr-
žet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.  K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve 
volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové volební komise.

6.  Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsko-
vá volební komise hlasování neumožní.

Bc. Roman Holinka
starosta obce Bludov

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU BLUDOV 
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
	 21.12.	běžný	provoz	–	poslední	úřední	den	roku
	 22.12.	běžný	provoz
	 23.12.	zavřeno
SO		 24.12.	Štědrý	den
NE		 25.12.	1.	svátek	vánoční
	 26.12.	2.	svátek	vánoční
	 27.12.	zavřeno
	 28.12.	zavřeno
	 29.12.	zavřeno
	 30.12.	zavřeno
SO		 31.12.	zavřeno
NE		 01.01.	Nový	rok
	 02.01.	běžný	provoz

Pokladna	v	roce	2022	otevřena	do	21.12.2022	včetně,	a	to	do	15:00	hodin.
Výdej	voličských	průkazů	pro	prezidentské	volby	bude	zajištěn.

VESELÉ VÁNOCE 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2023

VÁM PŘEJE
REDAKČNÍ RADA

 BLUDOVANU
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Dotační program obce Bludov na rok 2023

Základní informace k programu: 
Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočto-
vých příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Blu-
dov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti aktivit občanů 
obce i spolků v obci působících, a to v oblasti výchovy mláde-
že, vzdělávání, kultury, sportu, ochrany přírody, sociální péče 
a veřejné zeleně.  Z tohoto důvodu vypisuje Zastupitelstvo 
obce Bludov s oporou v zákoně č. 250/2000 Sb., v platném 
znění Dotační program obce Bludov na rok 2023 (dále jen 
„dotační program“). Dotací se v tomto dotačním programu ro-
zumí dotace poskytovaná na účel určený poskytovatelem, tzn. 
programové dotace (ve smyslu § 10a odst. 2 až § 10c zákona 
č. 24/2015 Sb.).

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

Dotační titul A) Podpora zájmové činnosti mládeže:
Podporována bude zájmová činnost obsahující výchovný či 
vzdělávací prvek - např. celoroční výchovná činnost v zájmo-
vých organizacích, pobyt v přírodě, tábory, hudební činnost, 
ochotnické divadlo a výtvarná činnost, apod. 

Dotační oblast na podporu výsadby zeleně a ochrany životní-
ho prostředí je rozdělena do tří dotačních titulů:

Dotační titul  B1) Výsadba ovocných sadů: 
Podporována bude výsadba vysokokmenných ovocných stro-
mů ve volné krajině (obnova bývalých sadů, zakládání nových 
sadů na vlastních, pronajatých či propachtovaných pozemcích 
kromě domovních zahrad).

Dotační titul  B2) Ochrana životního prostředí – prevence: 
Podporováno bude zajišťování prevence chorob rostlin a ži-
vočichů.

Dotační titul  B3) Ekologické projekty: 
Podporovány budou projekty zaměřené na ochranu životního 
prostředí a na zapojení mládeže a veřejnosti do těchto aktivit. 

Dotační titul  C) Podpora rozvoje sportu:
Podporována bude činnost sportovních spolků a vrcholově-re-
prezentační sportovní činnost bludovských občanů.

Dotační oblast na podporu kultury a spolkové činnosti v obci 
je rozdělena do dvou dotačních titulů:

Dotační titul  D1) Podpora kulturní a spolkové činnosti:
Podporováno bude uskutečnění akcí a činností směřujících k 
naplnění programu spolku. Tento dotační titul se nevztahuje 
na spolkovou činnost mládeže a na akce spadající do dotační-
ho titulu D2.

Dotační titul  D2) Pořádání velkých kulturních akcí:
Podporováno bude uskutečnění velkých kulturních akcí přesa-
hujících svým dopadem obec Bludov. Dotační podpora obce 
bude v tomto případě činit nejvýše 75 % z celkových skutečně 
vynaložených výdajů pořádané akce. Každý žadatel smí žádat 
v tomto dotačním titulu pouze o jednu dotaci ročně. Podpora 
se nevztahuje na akce typu ples, zábava, letní karneval, disko-
téka, apod.

Dotační oblast pro sociální pomoc občanům je rozdělena do 
dvou dotačních titulů:

Dotační titul  E1) Sociální péče:
Podporováni budou sociálně potřební občané obce v mimo-
řádně nepříznivých životních situacích.

Dotační titul  E2) Pomoc občanům s výrazným  
zdravotním omezením:
Podporováni budou občané s výrazným zdravotním omeze-
ním, jejichž léčba si vyžaduje mimořádné náklady nehrazené 
veřejným zdravotním pojištěním.

Důvod podpory stanoveného účelu:
Důvodem pro dotační podporu je důležitost aktivit a potřeb 
občanů obce i spolků v obci působících, a to v oblasti výchovy 
mládeže, vzdělávání, kultury, sportu, ochrany přírody, sociální 
péče a veřejné zeleně pro rozvoj občanské společnosti, a tedy 
pro kvalitu života občanů.

Časové vymezení dotačního programu:
Dotační program má platnost od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu obce na dotační program bude:
700.000 Kč (přesná částka peněžních prostředků vyčleněných 
na dotační program bude známa po schválení rozpočtu obce). 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
Maximální výše dotace pro jednoho žadatele může činit maxi-
málně polovinu celkového objemu peněžních prostředků vy-
členěných v rozpočtu obce na dotační program.

Kritéria pro stanovení výše dotace:
Zastupitelstvo obce při stanovení výše dotace zohledňuje 
žádanou výši dotace, přínos projektu pro dosažení důvodu 
tohoto dotačního programu, realizovatelnost projektu, jeho 
důležitost a dopad na kvalitu života občanů. Bere ohled i na 
dosavadní působení žadatele v občanské společnosti v obci. 
Posuzuje se také využitelnost a čerpání poskytnutých dotací 
z minulých let. 

Okruh způsobilých žadatelů:
a) občan s trvalým pobytem v Bludově,
b) právnická osoba se sídlem v Bludově nebo právnická 
 osoba, jejíž organizační složka má sídlo v Bludově,
c) vlastník nemovitosti v katastrálním území Bludov,
d) v případě žádosti z dotačního titulu E2) je způsobilým 
 žadatelem i občan s prokazatelným vztahem k Bludovu.

Lhůta pro podání žádostí:
Písemné žádosti lze podat od 2. 1. 2023 do 1.2.2023 
do 17:00 hodin jedním z následujících způsobů:
• osobně doručit na obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 

Bludov,
• poslat přes datovou schránku obci Bludov (ID datové 

schránky sa8bfg9)
• poslat poštou na adresu obce Bludov, Jana Žižky 195, 789 

61 Bludov

Obsah žádosti:
Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispo-
zici na obecním úřadě, přičemž pověřený pracovník obecní-
ho úřadu žadateli poradí, jak formulář vyplnit (formulář bude 
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zvlášť pro žadatele-fyzickou osobu a pro žadatele-právnickou 
osobu). Formuláře budou k dispozici i na internetových strán-
kách obce: Dotační program obce.
 V případě, že žadatel použije jiný formulář nebo bude přede-
psaný formulář změněn, bude žádost bez projednání vrácena. 

Žádost bude obsahovat následující údaje:
  1. identifikační údaje žadatele

a)  je-li žadatel fyzickou osobou, uvede jméno a příjmení,  
 datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele  
 o dotaci, 
b) je-li žadatel právnickou osobou, uvede název, sídlo  
 a identifikační číslo osoby,

  2. požadovanou částku,
  3. popis projektu:
 a) účel, na nějž je dotace žádána, 
 b) jeho odůvodnění,
 c) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
 d) zařazení projektu do příslušného dotačního titulu,
  4. číslo účtu žadatele nebo organizace, na který bude poskyt-

nuta finanční podpora přesahující částku 10.000 Kč,
  5. položkový rozpočet projektu (výdaje a příjmy)
  6. v případě žádosti o dotaci z dotačního titulu E2) uvede 

žadatel zdravotní pojišťovnu osoby pro kterou je dotace 
žádána,

  7. identifikaci osoby (jméno a příjmení, adresu trvalého po-
bytu a funkci v organizaci), která bude oprávněna k vyři-
zování záležitostí spojených se samotným čerpáním dotace 
(např. předseda, účetní organizace)

  8. je-li žadatel právnickou osobou, uvede identifikaci: 
 a) osob (jméno a příjmení, datum narození a adresu  

 trvalého pobytu) zastupujících právnickou osobu  
 s uvedením právního důvodu zastoupení,

 b) osob (jméno a příjmení, datum narození a adresu  
 trvalého pobytu) s podílem v této právnické osobě,

 c) osob (název, sídlo a identifikační číslo osoby),  
 v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu,

  9. seznam případných příloh žádosti
10. den vyhotovení žádosti a podpis žadatele (statutárního or-

gánu – jde-li o právnickou osobu) s prohlášením, že všech-
ny uvedené údaje jsou pravdivé.

Přílohy žádosti:
1. Žadatel o dotaci z dotačního titulu A, B2, B3, C, D1, D2, 

který je právnickou osobou, k žádosti přiloží výroční 
zprávu o své činnosti za předcházející kalendářní rok, kte-
rá bude obsahovat minimálně: 

a) název, právní formu, sídlo, IČ,
b) počet členů k poslednímu dni předcházejícího roku,
c) složení orgánů právnické osoby,
d) přehled hospodaření v předcházejícím kalendářním roce 

rozdělený na oblast příjmů (rozdělena minimálně na člen-
ské příspěvky, dary, státní dotace, dotace od obce, příjem 
z akcí a ostatní příjmy) a oblast výdajů (rozdělena mini-
málně na odvod členských příspěvků, investice, opravy, 
vybavení, inventář, režie, hlavní činnost),

e) popis činnosti určené pro své členy v minulém kalendář-
ním roce,

f) popis činnosti určené pro veřejnost v minulém kalendář-
ním roce.

2. Žadatel o dotaci z dotačního titulu A, B2, B3, D1, D2, 
který je fyzickou osobou, k žádosti přiloží stručnou  
informaci o činnosti za předcházející kalendářní rok, která 
bude obsahovat minimálně: 

a) popis činnosti (jaké akce a s jakou návštěvností pořádal 
apod.),

b) pokud čerpal dotace od obce za předchozí kalendářní rok, 
přiloží kopie odevzdaných soupisek předkládaných dokla-
dů.

3. Žadatel o dotaci z dotačního titulu C, který je fyzickou 
osobou, k žádosti předloží zprávu o své činnosti (např. 
jaké akce a s jakou návštěvností pořádal, apod.), při vrcho-
lově-reprezentační činnosti žadatel předloží informace o 
svých výsledcích za předcházející kalendářní rok. Pokud 
žadatel čerpal dotace od obce za předchozí kalendářní rok, 
přiloží i kopie odevzdaných soupisek předkládaných do-
kladů.

4. Žadatel o dotaci z dotačního titulu B1 předloží informa-
tivní výpis z katastru nemovitostí na pozemek, kde plánuje 
výsadbu a kopii katastrální mapy se zákresem plánované 
výsadby. V případě, že se bude jednat o výsadbu stromků 
do pronajatého či propachtovaného pozemku, doloží ža-
datel o dotaci úředně ověřenou kopii nájemní či pachtovní 
smlouvy na předmětný pozemek a originál souhlasu vlast-
níka pozemku s výsadbou stromků z této dotace.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
1. V první fázi hodnotí obecní úřad formální kritéria žádosti. 

Žádost podaná mimo lhůtu pro podání žádosti, žádost ne-
úplně vyplněná, podaná na jiném formuláři nebo neobsa-
hující předepsané přílohy, nebude dále projednána a bude 
žadateli vrácena bez věcného vyřízení.

2. Poté nastává fáze hodnocení specifických kritérií. Obecní 
úřad postoupí bez zbytečného odkladu žádost, jež splňuje 
formální kritéria k projednání a posouzení příslušné komi-
si rady obce, a to: 

a)  dotační titul E1, E2 – Komisi sociální a bytové;
b) dotační titul A, C, D1, D2 – Komisi kulturní, mládeže  

a sportu;
c) dotační titul B1, B2, B3 – Komisi životního prostředí.
3. Komise hodnotí přínos projektu pro dosažení důvodu to-

hoto dotačního programu, jeho realizovatelnost, důležitost 
a dopad na kvalitu života v obci a občanů obce. Bere ohled 
i na dosavadní působení žadatele v občanské společnosti  
v obci a na využití a čerpání těchto dotací žadatelem v mi-
nulých letech. 

4. Všechny žádosti splňující formální a obsahové náležitosti 
posléze projedná rada obce, která je se svým stanoviskem 
i se stanoviskem příslušné komise předloží k rozhodnutí 
zastupitelstvu obce.

5. Komise rady obce a rada obce mohou navrhovat podmínění 
poskytnutí dotace, zastupitelstvo obce posléze o tomto 
podmínění rozhoduje. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Žádosti hromadně projedná a o výši dotací rozhodne zastupi-
telstvo obce nejpozději do konce dubna 2023.

Podmínky pro poskytnutí dotace:
1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2. Dotace se přiznávají na budoucí projekty, na projekty již 

realizované lze přispět jen výjimečně z důvodů zvláštního 
zřetele hodných.

3. Žadatel musí mít ke dni podání žádosti o dotaci vyrovnány 
veškeré finanční závazky vůči obci Bludov.

4. Žadatel musí s obcí uzavřít veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí dotace.

5. Příjemce dotace odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení dokladů, které budou předloženy k vyúčtování 
dotace.
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6. Poskytnutá dotace musí být použita hospodárně a účelně. 
7. Z poskytnuté dotace není možno hradit nákupy občerstve-

ní a potravin.
8. Příjemce dotace nesmí poskytnout dotaci nebo její část  

třetí osobě.
9. Pokud bude poskytovatelem dotace zjištěno, že poskytnutá 

dotace byla použita jinak, než na co byla schválena, je pří-
jemce dotace povinen vrátit předmětnou dotaci v plné výši 
na účet poskytovatele dotace, a to nejpozději do 1 měsíce 
od písemné výzvy poskytovatele dotace. 

10. Příjemce dotace, který čerpá dotaci z dotačního titulu D2, 
musí k vyúčtování dotace doložit podrobný přehled celko-
vých výdajů za uskutečněnou akci (přílohou tohoto pře-
hledu budou účetní doklady prokazující vydané výdaje za 
uskutečněnou akci, k dokladům příjemce musí doložit do-
klady prokazující úhradu předložených účetních dokladů).  

Obsah veřejnoprávní smlouvy:
O poskytnutí dotace se sepíše s žadatelem veřejnoprávní 
smlouva s následujícím obsahem: 
a) název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace,
b) jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého po-

bytu, je-li příjemce dotace fyzickou osobou; název, sídlo  
a identifikační číslo právnické osoby, je-li příjemce dotace 
právnickou osobou,

c) identifikace oprávněné osoby, která je pověřena předložit 
finanční vypořádání dotace a jednat s poskytovatelem do-
tace,

d) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace,
e) výše poskytnuté dotace, 
f) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky urče-

ny,
g) doba plnění, v níž má být dosaženo stanoveného účelu,
h) doba pro předložení finančního vypořádání dotace, 
i) u dotačního titulu E1 a E2 sociální pomoc občanům - lhůta 

o poskytnutí dotace příjemci dotace a lhůta na vrácení ne-
použitých peněžních prostředků zpět poskytovateli dotace

j) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních 
prostředků splnit (předložení soupisky předkládaných do-
kladů apod.),

k) povinnosti příjemce dotace v případě přeměny nebo zru-
šení právnické osoby s likvidací (je-li příjemcem dotace 
právnická osoba),

l) závazek příjemce dotace k jejímu vrácení v případě nedo-
držení nebo porušení stanovených podmínek,

m) den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy.

Způsob proplácení dotace:
1. Čas plnění je v průběhu příslušného roku, na který je dota-

ce schválena. 
2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 13.12.2023 do 

17:00 hodin předložit poskytovateli dotace řádné vyúčto-
vání dotace a za tímto účelem vyplnit předepsaný formulář 
a doložit poskytovateli dotace doklady, které budou pro-
kazovat využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou. 
Po kontrole předloženého vyúčtování bude dotace příjemci 
dotace vyplacena. Vyúčtování dotace může být předloženo 
jedním z následujících způsobů:

o osobně doručit na obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 
Bludov,

o poslat přes datovou schránku obce Bludov (ID datové 
schránky sa8bfg9),

o poslat poštou na adresu obce Bludov, Jana Žižky 195, 789 
61 Bludov.

3. Částky do 10.000 Kč mohou být vyplaceny hotově z po-
kladny poskytovatele dotace nebo mohou být na základě 
žádosti příjemce dotace poskytnuty na jeho bankovní účet 
uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace a to do 10 dnů 
poté, co příjemce předloží poskytovateli řádné vyúčtování 
dotace. 

4. Částku do 10.000 Kč lze na základě písemné žádosti pří-
jemce dotace poskytnout i zálohově.

5. Částky přesahující 10.000 Kč budou po předložení vyúč-
tování dotace poukázány pouze na bankovní účet příjemce 
dotace uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace a to do 10 
dnů poté, co příjemce dotace předloží poskytovateli řádné 
vyúčtování dotace.

6. U dotačního titulu B1 bude dotace vyplacena po souhlasu 
tajemníka komise životního prostředí, který provede kont-
rolu výsadby stromků do pozemku.

7. U dotačního titulu D2 předloží příjemce dotace podrobný 
přehled o celkových nákladech uskutečněné akce (přílo-
hou tohoto přehledu budou účetní doklady prokazující vy-
dané náklady za uskutečněnou akci, k dokladům příjemce 
dále doloží doklady prokazující úhradu účetních dokladů) 
a na základě toho mu obec proplatí přidělenou dotaci, kte-
rá ale nebude moci být vyšší než 75 % z celkových skuteč-
ně vynaložených výdajů pořádané akce.

8. U dotačního titulu E1 a E2 – sociální pomoc občanům, 
neplatí termíny uvedené výše v odst. 2. Schválená dotace 
bude vyplacena příjemci dotace do 10 dnů ode dne uza-
vření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Příjem-
ce dotace je povinen nejpozději do 30.11.2023 do 15:00 
hodin předložit poskytovateli dotace řádné vyúčtování 
dotace a za tímto účelem vyplnit předepsaný formulář  
a doložit poskytovateli dotace doklady, které budou pro-
kazovat využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou.  
V případě, že příjemce dotace dotaci nepoužije v celé výši, 
je povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet posky-
tovatele dotace, a to nejpozději do 10 dnů ode dne předlo-
žení vyúčtování poskytovateli dotace. 

Kontrola čerpání dotací:
Kontrolu čerpání dotací má právo provádět po stránce věcné 
ta komise, která je příslušná k posouzení daného dotačního 
titulu. Kontrolu po stránce finanční provádí finanční výbor do 
31.1.2024, který podá souhrnnou zprávu zastupitelstvu obce.
Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace pro-
vedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití poskytnu-
té dotace. Při této kontrole je příjemce dotace povinen vyvíjet 
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

Zveřejňování uzavřených veřejnoprávních smluv: 
Poskytovatel dotace zveřejní všechny uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace a jejich případné dodatky na své 
úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a to do 
30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku s pří-
jemcem dotace.  Veřejnoprávní smlouvy včetně jejich dodatků 
budou zveřejněné nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Tento dotační program byl schválen Zastupitelstvem  
obce Bludov dne 12.9.2022, usnesením č. 398/Z/22.

Bližší informace k dotačnímu programu podá referentka  
Hana Činková na telefonu 583 301 440 nebo 733 714 731, 
email: cinkova@ou.bludov.cz.
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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.

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon

Kdy: čtvrtek 19. 1. 2023 od 9.00 do 13.00 hod. 
Kde: Obecní klub,  tř. A. Kašpara 340, Bludov

Nezisková organizace Moudrá Sovička z.s. ve spolupráci
s Kulturním domem Bludov pořádá:

čtyřhodinový seminář pro 12–15 účastníků

Svůj zájem hlaste na
tel.: +420 583 238 177, +420 736 609 734
email: kulturni.dum@bludov.cz
Kontaktní osoba: Bc. Barbora Haušková

Semináře pro 
seniory zdarma

Přineste si s sebou svůj (dostatečně nabitý) tablet nebo chytrý telefon. 
Akce budou probíhat za platných vládních podmínek. 

T
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Vzpomínka
   

   

   

   

Kdo	v	srdci	žije,	nezemřel…
Dne	3.	listopadu	jsme	vzpomenuli	20.	smutné	
výročí,	kdy	nás	navždy	opustil	pan	
Alois Kotvan
který	by	se	dne	21.	listopadu	dožil	95	let.	 
S	láskou	vzpomíná	rodina.	

Odešla, jediná na světě, jež nikdy nezradí.  
Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka,  

to byla nejdražší, to byla maminka.

Dne	7.	prosince	2022	uplyne	již	11	let	od	úmrtí
paní Boženy Šubrtové

Ztichlo navždy srdce Tvé, zhasl ve Tvých  
očích svit, těžko se nám bude tady,  

bez Tebe, tatínku, žít…
Dne	16.	prosince	2022	uplyne	již	30	let	 
od	úmrtí	pana	Františka Šubrta
Na	oba	rodiče	s	láskou	vzpomínají	syn	a	dcery	 
s	rodinami.	

Ztichlo srdce otcovo, odešlo už spát, zůstaly jen 
vzpomínky a vděčnost nastokrát.

Dne	9.	prosince	by	se	dožil	90	let	náš	tatínek,	
dědeček	a	pradědeček	
František Hroch
Kdo	jste	ho	znali,	věnujte	mu	tichou	vzpomínku,	
S	láskou	vzpomínají	manželka,	syn	a	dcery	 
s	rodinami.

Je to už osm let, co ztichl Tvůj smích, my dál 
si ho neseme ve vzpomínkách svých. Životem 

dál už bez Tebe jdeme, na Tebe však nikdy 
nezapomeneme. 

S	láskou	vzpomínají	na	pana	
Pavla Feita 
manželka,	maminka,	děti,	sestra	a	kamarádi.

 
POZVÁNKAPOZVÁNKA
na akce v prosinci 2022

27.11.  17:00				I.	adventní	koncert	Motýli	Šumperk	/kostel	sv.	Jiří/	

3.12.  		14:00				Mikulášská	besídka	pro	seniory	–	Petra	Černocká	
	 	 	 a	Jiří	Pracný	/KD/

4.12. 	 14:30				Mikulášská	besídka	pro	děti	/KD/

4.12. 	 17:00				II.	adventní	koncert	Ensemble	Frizzante	
	 	 	 /kostel	sv.	Jiří/
8.12. 	 18:00				Rekonstrukce	objektů	lidové	architektury	– 
		 	 	 přednáška	/obecní	klub/
10.12.	15:00			 Vernisáž	výstavy	obrazů:	Jarmila	Rollerová	
	 	 	 /Zámecká	oranžerie/
11.12.	17:00				III.	adventní	koncert	Ludmila	Netolická	(housle)	
	 	 	 a	Martin	Hroch	(cembalo)	/kostel	sv.	Jiří/
15. – 16.12. 14:00	Tradiční	vánoční	trhy		/Zámecká	oranžerie/

15.12.	18:00				Vánoční	koncert	žáků	Hudební	školy	Machala	/KD/

18.12.	14:00				Vánoční	lázně	/SLL	Bludov/
18.12. 17:00				IV.	adventní	koncert	Avonotaj	Šumperk	
	 	 	 /kostel	sv.	Jiří/

Adventní koncerty 2022

Mikulášská besídka pro seniory

Mikulášská besídka pro děti aneb Nakonec 
přijde i Mikuláš

Tradiční adventní koncerty připomínají blížící se nejkrásnější 
svátky v roce. Chvilka zklidnění s krásnými tóny v prosto-
rách bludovského kostela sv. Jiří připomene, že jde především  
o svátky, kdy je potřeba obrátit mysl k druhým a najít širší 
duchovní smysl toho, jak žijeme. 
 Také proto je každoročně dobrovolný výtěžek koncertů vě-
nován na dobročinné účely. I v letošním roce bude podpořena 
domácí hospicová péče Charity Šumperk. Zahájení koncertů 
o první adventní neděli patří již po několik let sboru Motý-
li Šumperk. Následující neděli rozezní chrám Ensemble Fri-
zzante, vokální kvintet s programem nazvaným Rosu dejte, 
nebesa, shůry.  Návštěvníci uslyší adventní písně celé Evropy. 
Zazní španělské a anglické koledy, německé skladby, chorály  
J. S. Bacha, francouzské šansony a české písně a koledy.
 Třetí adventní koncert bude současně také koncertem  
Kruhu přátel hudby Bludov. Vystoupí zde houslistka Ludmi-
la Netolická a Martin Hroch, který bude hrát na cembalo, ale  
i na varhany. Závěr adventních koncertů ozdobí Avonotaj Šum-
perk, pěvecký soubor s instrumentálním doprovodem, který  
se zabývá interpretací tradičních židovských písní v hebrejšti-
ně a jazycích jidiš a ladino.
Všechny koncerty začínají v 17 hodin. 

Sbor pro občanské záležitosti Bludov srdečně zve na tradiční 
Mikulášská besídka pro seniory v sobotu 3. prosince do kultur-
ního domu. Letošní program ozdobí Petra Černocká v dopro-
vodu Jiřího Pracného. Chybět nebude vystoupení Tanečního 
klubu Pohodáři Bludov. V programu vystoupí i žáci Hudební 
školy Machala, která působí také v Bludově. V programu za-
tancují také děti z Tanečního kroužku LATINO DANCE pod 
vedením Šárky Elsnerové. 
 Návštěvníky čeká občerstvení. O taneční doprovod se po-
stará Veselá dvojka.  Program začíná ve 14 hodin. Bludovští 
občané mají vstup zdarma, mimobludovští senioři zaplatí 
vstupné 50 korun. Pro všechny účastníky Mikulášské besídky 
budou vyhrazena místa v sále. Rezervace míst je možná na te-
lefonním čísle kulturního domu 583 238 177.  
 Bude možné také přijít samostatně na recitál Petry Černoc-
ké, který bude začínat v 16 hodin. Mimobludovští návštěvníci 
koncertu zaplatí 150 korun, pro ně budou rezervovány balko-
ny. Od 16 hodin bude otevřena pro veřejnost i kavárna Kafe 
Bludov. 

Odpoledne nabité soutěžemi a zábavnými scénkami čeká děti 
v neděli 4. prosince. Nakonec přijde i Mikuláš a odmění an-
dílky i rarášky balíčkem s dobrotami. Program začne ve 14:30 
hodin. V rámci odpoledne nebude chybět ani čertovská dis-
kotéka. O čertovské občerstvení pro malé i velké se postará 
Kafe Bludov. Balíčky pro děti budou zdarma, vstupné činí  
20 korun. Akci připravuje Sbor pro občanské záležitosti Blu-
dov a Kulturní dům Bludov. 
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Cestičkou strmou a trnitou kráčejí spolu již  
60 let, láska a úcta jim je oporou a bude  

ve starostech žalu i bolu.
Dne 5. ledna 2023 oslaví naši milí rodiče  

Emilie a Josef Hrochovi diamantovou svatbu. 
Do dalších společných roků přejeme hodně 

lásky, zdraví, štěstí a boží požehnání.  
Dcery s rodinami, vnoučata a pravnouček.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V  BLUDOVĚ 2022

24.12.   ŠTĚDRÝ DEN  
 15:00  mše sv. pro rodiny s dětmi
 22:00  Slavnostní mše sv.  
 Betlémské světlo bude v předsíni kostela 
 od 9:00 do 15:00.

25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ     
 9:00  Slavnostní mše sv. 
 14:00 – 16:00 bude otevřen kostel 
 k prohlídce betléma

26.12.     Svátek sv. Štěpána
  9:00 mše sv. 

27.12.     úterý – 17:00 mše sv.

29.12.     středa – 13:30 mše sv. kostel 
 Božího Těla „U Kostelíčka“

30.12.     pátek – Svátek sv. Rodiny 
  17:00  mše sv. s obnovou manželských slibů

31.12.     SILVESTR 
 16:30 Mše sv. na poděkování za uplynulý rok 
 24:00 Mše sv. – kostel Božího Těla „U Kostelíčka“

1.1. NOVÝ ROK – Slavnost Matky Boží Panny Marie  
 9:00 Slavnostní mše sv. 

BĚHEM 
VÁNOČNÍCH 

SVÁTKU BUDE 
V KD BĚŽNÁ 
PROVOZNÍ 

DOBA.  

Diamantová svatba
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VÁNOČNÍ
LÁZNĚ 

18. 12.
2022

HUDBA K VÁNOČNÍ
ATMOSFÉŘE

 

TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DĚTI

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ BLUDOV
OD 14:00 HODIN

VÁNOČNÍ JARMAREČNÍ
ZBOŽÍ

SVAŘÁK, PUNČ, ZÁKUSKY
LÁZEŇSKÉ  KAVÁRNY

PRODEJ DROBNÉHO ZBOŽÍ 
POSEZENÍ V KAVÁRNĚ

 
 

Vážení milovníci lidové architektury 

Obec Bludov vás zve na přednášku  

„ Rekonstrukce objektů lidové architektury“ 

Povídat si budeme o funkčnosti domů, o jejich hmotě           
a rozčlenění exteriéru. Stěžejním tématem však bude 

rekonstrukce štukové výzdoby štítů či návrh zcela nové 
výzdoby štítů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slova se ujme restaurátor a štukatér JAN TOMÍČEK 

Setkání se uskuteční ve čtvrtek dne 8. prosince 2022 
v 18:00 hodin v Obecním klubu Bludov 

Všichni jste srdečně vítáni 

 

VZPOMÍNKOVÉ ODPOLEDNE
NA TÁBOR V HYNČICÍCH 

POD SUŠINOU
V  letech  1990 – 2010 pořádala PS Bludov

letní dětské tábory v Hynčicích pod Sušinou.
 Zveme vás, kteří jste se táborů zúčastňovali

a chcete si zavzpomínat na
společné setkání s promítáním.

Dejte na vědomí všem, na které si vzpomenete,
že na tábory jezdili a budou mít o setkání zájem.

Pátek 3. února 2023 od 16 hod.
Kinosál Kulturního domu Bludov

Možnost občerstvení v kavárně Kafe Bludov

/  nealko alko neco k jídlu  

KAŽDOU ADVENTNÍ NEDĚLI OD 16:00 HODIN

1. ADVENTNÍ NEDĚLI 27.11. 
DOPROVODÍ NAŠE SETKÁNÍ PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ DĚTÍ  ZE ZŠ BLUDOV 
S NÁZVEM – MALÉ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ

2. ADVENTNÍ NEDĚLI 4.12.  
AKUSTICKÉ VYSTOUPENÍ KAPELY THE REASON 

3. ADVENTNÍ NEDĚLI 11.12.  

4. ADVENTNÍ NEDĚLI 18.12.  

TRADIČNÍ KLOBÁSU Z GRILU
TRAMPSKÉ CIGÁRO 
GULÁŠ

DOMÁCÍ VÁNOČNÍ CUPCAKES

SVAŘÁK 
PUBERŤÁK 
GROG KLASICKÝ 
KAPITÁNŮV GROG
HORKÁ GRIOTKA
HORKÉ OVOCE 

Adventní nedele 

u sklípku

MŮŽETE SE TĚŠIT NA PESTROU NABÍDKU I PROGRAM 

HORKÁ ČOKOLÁDA
HORKÉ OVOCE 
KÁVA
 ČAJ

Tešíme se na Vás!

MŮŽETE SE TĚŠIT NA PESTROU NABÍDKU I PROGRAM 
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První bludovská řidička Gabriela Zierotinová

Zajímavosti z bludovské historie XII.
Při archivním výzkumu v olomoucké pobočce Zemského  
archivu jsem narazil na zajímavý dokument – domnívám 
se, že jde o historicky první řidičský průkaz vydaný nějaké  
bludovské ženě.
 Vůbec první řidičský průkaz na světě byl vydán v roce 
1888. Držitelem se stal německý vynálezce a podnikatel Carl 
Friedrich Benz. Ten si o dva roky dřív nechal patentovat „vo-
zidlo s benzinovým pohonem“. O speciální písemné povolení 
od města Mannheim si požádal kvůli neustálým stížnostem 
obyvatel města, kterým vadil hluk motoru a zápach výfuko-
vých plynů prvního automobilu na světě. V podobě, v jaké 
známe řidičský průkaz dnes, je vydáván od roku 1903 v Prus-
ku. Silniční provoz pro celé území Československé republiky 
byl jednotně upraven až v roce 1935 zákonem č. 81/1935 Sb., 
o jízdě motorovými vozidly. Do té doby upravovala otázku 
řidičských oprávnění vyhláška ministra vnitra ještě z doby 
Rakousko-Uherska, konkrétně nařízení 81/1910 z 28. dubna 
1910.
 Ona bludovská řidička získala vysvědčení způsobilosti  
pro osobní automobil po zkoušce 7. května 1934 v Olomouci  
v autě Tatra. Jmenovala se – Gabriela Zierotinová. Nebyla  
ještě majitelkou bludovského velkostatku, tehdy ještě žil její 
otec Karel Emanuel. Nicméně Gabriela byla jeho jasnou ná-
stupkyní. Narodila se na bludovském zámku 19. května 1900. 
První léta života ale trávila v místodržitelském paláci v Brně, 
neboť její otec byl v letech 1900–1906 moravským místodrži-
telem. Byla prostřední ze tří sester – starší Margareta (1898–
1984) se v roce 1919 provdala za Karla Arca a žili v Rakous-
ku, mladší Helena (1903–1985) se v roce 1938 provdala za 

Karla Mornsteina a žili nejprve v Brně, posléze v Košicích. Po 
smrti otce zdědily bludovský velkostatek rovným dílem tehdy 
ještě svobodné sestry Gabriela a Helena.
 Druhá světová válka přinesla hodně těžké chvíle. Histo-
rická zemská šlechta se od 19. století neměla potřebu přidávat  
k jednomu či druhému národu v českých zemích – cítili se být 
přirozeně Čechy či Moravany bez ohledu na to, jestli mluví 
česky nebo německy. Konkrétně Žerotínové v posledních ge-
neracích mluvili mezi sebou německy, příp. francouzsky, ale 
uměli i česky a s Bludováky v běžném styku mluvili česky. To 
ale přinášelo neřešitelné situace. Matka tří komtes hraběnka 
Zdenka jejich složitou situaci dobře vystihla slovy: „Němci  
v nás vidí Čechy, Češi Němce.“ Gabriela se za války v nároč-
né situaci snažila využívat svého postavení pro intervence ve 
prospěch zatčených lidí – z poválečné doby je řada svědectví 
o tom, že jim vymohla propuštění z vězení či alespoň lep-
ší zacházení. Pro intervence využívala sobotínského hraběte 
Kleina.
 Po válce jim ale přesto byl v důsledku jejich přihlášení se 
k německé národnosti zámek a celý velkostatek zkonfiskován, 
Gabriela, Helena ani jejich matka Zdeňka ale nebyly odsunu-
ty. To, jak se k nim poválečný režim choval, je ale ještě jiná 
kapitola. Každopádně se proti konfiskaci odvolaly, přičemž 
tento spor nebyl ukončen do 25. února 1948, což svědčí o tom, 
že už v té době, kdy byly zcela bez problémů zkonfiskovány 
statisíce hektarů půdy a stovky zámků, to byla hodně nejis-
tá situace. Syn Heleny mohl polovinu majetku po své matce 
zrestituovat proto, že se v průběhu války se svou rodinou při-
hlásil k české národnosti.
 Nicméně zpět ke Gabriele – 28. dubna 1947, pár týdnů po 
smrti své matky, se provdala v Brně za Chlodwiga Steina. Od 
roku 1948 žila ve Vídni, od roku 1951 fakticky jako vdova, 
protože se její manžel ztratil a poté byl prohlášen za mrtvého. 
Do Bludova se dostala až v době pražského jara v roce 1968 
a poté v roce 1979 při oslavách stého výročí založení bludov-
ského hasičského sboru, jehož patronkou kdysi byla. Zemřela Řidičský průkaz Gabriely Zierotinové

Sestry Helena a Gabriela v roce 1926
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25. června 1982 ve Vídni a po zpopelnění byly její ostatky ulo-
ženy v bludovské žerotínské hrobce. Za to, že to bez souhlasu 
státních komunistických orgánů tehdejší bludovský duchovní 
správce P. Florián Oral umožnil, byl přeložen na Červenou 
Vodu.
 Ale zpátky k jejímu řidičskému oprávnění. Domnívám  
se, že byla skutečně první bludovskou ženou, která řidičák  
získala. O rok později – na konci roku 1935 – koupila auto 
typu Tatra, rok výroby 1934, a to od Viléma Turetschka z Brna.

Stanislav Balík ml.
foto: archiv autora

Zdroje:
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, fond Rodinný 
archiv Žerotínů Bludov, inv. č. 528.
Řidičský průkaz 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/řidičský_průkaz).
Historie řidičských zkoušek (https://www.bezpecnecesty.
cz/cz/clanky/91-historie-ridicskych-zkousek-autoskol-a-ri-
dicskych-prukazu). 

SKAUTSKÁ PODZIMNÍ CHATA
Ve čtvrtek 27.10. 2022 jsme se – bludovské skautky a skauti – 
v odpoledních hodinách sešli u klubovny, odkud nás čekala 
cesta na bludovské nádraží. V Zábřeze jsme přestoupili na 
další vlak, který nás zavezl přímo do Ústí nad Orlicí. A zde 
jsme měli volbu. Buď jít 6 kilometrů pěšky, nebo si počkat na 
autobus. Po pár neúspěšných pokusech dostat se do nějakého 
autobusu, jsme v pořádku dojeli na chatu skautů ze střediska 
Dlouhá Třebová, která měla být po dobu podzimních prázdnin 
naším domovem. 
Večer jsme hráli Černé historky a Skřítky. Skřítci spočívali 
v tom, že jsme si každý vylosovali jméno jednoho člověka, 
kterému jsme měli po celou dobu pobytu nějak nenápadně 
pomáhat. Potom už jsme si jen zalezli do spacáků, poslechli 
si první kapitoly z knížky Hoši od Bobří řeky a šlo se spát. 
Když jsme se ráno probudili, tak jsme běželi na rozcvičku do 
kopce na louku vedle klubovny, nasnídali se, provedli ranní  
hygienu a následně byli rozděleni na dvě družiny. Tématem celé 
chaty byl vznik Československa. Museli jsme získat všechny 
potřebné náležitosti pro založení státu a k tomu se taky poji-
la většina her. Odpoledne jsem vyrazili na výlet do okolních 

lesů. Po návratu jsme byli ještě chvíli venku (hráli jsme třeba 
noční fotbal a další věci) a večer proběhl teleshopping a hra 
Městečko Palermo. Následující ráno jsme opět měli záživnou 
rozcvičku, pokračovali jsme se sháněním státních náležitostí  
a hráli hru Pizzerie. Na oběd byly výborné těstoviny s rajčato-
vou omáčkou. V odpoledním klidu většina z nás hrála Černé 
historky, a jelikož vedoucí viděli, že nás to baví, tak nám pro-
dloužili polední klid. Odpoledne jsme hráli živé Dostihy a sáz-
ky, hry s míčem a také kreslení starých fotek pomocí informá-
torů. Večer nás čekalo prvorepublikové Casino, kam vtrhli dva 
mafiáni a uvedli nám tím začátek noční hry. V ní bylo naším 
úkolem získat co nejvíce důkazů o přepadení hostince tím, že 
jsme obíhali svědky a sklady. Po vypátrání všeho, čím jsme je 
mohli usvědčit, jsme veškeré nezbytnosti sdělili „policistům“ 
a ti je zatkli. Takže zvítězila spravedlnost!
Další ráno jsme se již jen sbalili, uklidili chatu a odjeli zase 
zpátky domů.

ses. Marie Balíková 
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

foto: Julie Konečná a Anna Balíková

Okolo Blodova… prosinec 2022

Moji mili Blodováci!
Néni to tak dlóho, gdy sme si vebrali novy vedeni vobce  
a po 20 letách máme novyho starostu – pana Romana Holinku. 
Přejeme mo hodně vodvahe a pevnéch nervu v této névyši 
funkci v naši vobci. Bodeme sa těšit, že vobec bode čim dál 
hezči a žiti v ni bode bez problémovy.  
 Tak se nám překulele podzimni pléskanice a rychlo sa 
bléži vánočni svátke, te svátke z nélepšich a névic slavenych. 
Děcka se těšijó na dárke pod stromečkem, a me - maminke, 
tatici e bábinke a dědičci máme starostě, gde nakópit něco 
pro te naše némiléši. Pro te, gdo ovládajó enternet to je tro-
šička snadňéjši – vobjednany dárke vam doručijó až pod nos. 

Me ostatní sa mosime vedat do kamenéch vobchodu. Zboži-
ho je za pultama dosť, ale voproti minulém rokom sa cene 
moc změnile, teda zvyšily. Mosime teďka ošetřit na nečem 
inym, abychom splnile všecka přáni a očekávani. V advetnim 
čase nas také čekajó krásny koncerte  v kostele, tak si oděléte 
v nedělo volno a běžte si poslechnót krásnó mozeko. A po 
Štědrym dňu a po Štěpánovi přinde Silvestr- poslední deň 
roko 2022 a bodeme hneďka v roko 2023. A já všem, moji 
mili Blodováci, přejo hodně zdravi a štěstí.

Váš  O.B. 
Ímejl: okolobludova@gmail.com
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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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NEDĚLE 8. 1. 2023 | 17:00
V KOSTELE SV. JIŘÍ V BLUDOVĚ

Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na opravu  varhan.

Po koncertě si pro vás Spolek pro Kostelíček Božího Těla připraví 

malé občerstvení. Využijte také možnosti prohlédnout si betlém.

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT
Uslyšíte vánoční a jiné skladby světových i našich
autorů. Přijďte se naladit s námi.

F A R N O S T  B L U D O V  A  C H R Á M O V Ý  S B O R  
V Á S  S R D EČNĚ  Z V O U  N A

 
 
 
 
 
 
 

Nadace	Karla	staršího	ze	Žerotína	a	obec	Bludov
vás	všechny	srdečně	zvou

na
Slavnostní odhalení nové busty slavného 

bludovského rodáka Karla Emanuela ze Žerotína

Slavnostní předání čestného občanství 
Ing. Pavlu Stonovi a pamětních listů obce

Kdy:	pátek	6.	ledna	2022	v	18	hod.	–	odhalení	nové	busty	 
u	vchodu	do	žerotínské	hrobky	pod	kostelem;	

v	19	hod.	–	předání	dekretu	čestného	občanství	Bludova	 
Ing.	Pavlu	Stonovi	a	pamětních	listů	obce	 

v	kulturním	domě.
Následovat	bude	společné	pohoštění.

Všichni	jste	srdečně	zváni.
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MYSLIVECKÝ SPOLEKMYSLIVECKÝ SPOLEK

HUBERT BLUDOVHUBERT BLUDOV
Vás srdečně zve naVás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ MYSLIVECKÝ 
PLESPLES

K tanci a poslechu hraje hudba NOA.
Nebude chybět myslivecká kuchyně 
ani bohatá tombola.

Vstupné 150,- KčVstupné 150,- Kč

v pátek 20. ledna 2023v pátek 20. ledna 2023
zahájení	plesu	ve	20:00	hodin
sál	Kulturního	domu	v	Bludově

Předprodej vstupenek v kulturním domě od 9. ledna 2023.Předprodej vstupenek v kulturním domě od 9. ledna 2023.

MYSLIVECKÝ 
PLES

Příjemné prožití vánočních svátků,Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí a zdravímnoho štěstí a zdraví

v novém rocev novém roce
Vám přejeVám přeje

MYSLIVECKÝ SPOLEKMYSLIVECKÝ SPOLEK
HUBERT BLUDOVHUBERT BLUDOV

Vánoce 2022Vánoce 2022
v Zámecké oranžerii v Zámecké oranžerii 

BludovBludov
Čt 15.12. – Pá 16.12.

 Vždy od 14:00 do 20:00 hod.
Sváteční atmosféru navodí stánky plné vůně  

medoviny, punče, svařeného vína, grilovaných 
specialit, dobroty domácí zabijačky 

a zvěřinový guláš.
Laskominy naší kavárny zajištěny po celou dobu 

trhů. K zakoupení budou vánoční 
stromečky, dekorace i dárečky 

pro celou rodinu.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY 

Doprovodný program: 
Čt 15.12.  

16:00 hod. Koncert mladých muzikantů 
pod vedením M.Machaly 

 18:30 hod. Koledování při cimbálu
 

Pá 16.12.
15:00 hod. Vánoční pohádka pro děti  
z dílny divadelního spolku Galimatyáš

18:00 hod. Koncert zábřežské  
hudební kapely  Silence & Joy 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Na s Vámi příjemně strávené chvíle v čase adventním  Na s Vámi příjemně strávené chvíle v čase adventním  
se těší pracovníci Obecních lesů Bludov s.r.o.se těší pracovníci Obecních lesů Bludov s.r.o.

 

PPřřííjjeemmnnéé  pprroožžiittíí  vváánnooččnníícchh  ssvvááttkkůů  

aa  vv  nnaaddcchháázzeejjííccíímm  rrooccee  hhllaavvnněě  ppeevvnnéé  zzddrraavví 

v pátek 20. ledna 2023



Bludovan 10/2022

Bludovan 15

   Dnes je opět 17. listopad, významný den pro nás všechny. 
Určitě si většina z nás starších pamatuje ten z roku 1989 a ví, 
co v tu dobu  právě dělal, nebo kde se nacházel.
 Já ale chci napsat pár slov o tom dnešním svátečním  
17. listopadu roku 2022 a věřím, že si ho budu také pamatovat 
a i ostatní lidé, kteří přišli na rozhlednu Brusinku, aby byli při 
tom, když se uvedl do provozu dalekohled. Celou akci uspořá-
dali členové  Českého svazu ochránců přírody Bludov, kterým 
patří dík za  zajištění programu a dobrého pohoštění. Slav-
nostní uvedení dalekohledu na Brusince do provozu zahájil  
předseda  ZO ČSOP pan Milan Klimeš. Po odeznění státní  
hymny  v krátkém projevu poděkoval Obci Bludov za pořízení  
dalekohledu. Dalekohled všem návštěvníkům umožní krásné  
výhledy do celého okolí. Této akce se zúčastnil také náš nový  
starosta pan Roman Holinka, který po krátkém proslovu spolu  
s Milanem Klimešem odhalili a uvedli dalekohled do provozu.
 Použití dalekohledu je bezplatné a všichni si přejeme, aby 
nám sloužil co nejdéle a aby si ho užívali všichni, kdo navštíví 
naši rozhlednu. Bylo to velmi milé a přátelské setkání, i když  
nám počasí zrovna příliš nepřálo. Přesto jsme společně ozdo-
bili smrček krásnými podzimními ozdobami, které vyrobily 
šikovné děti z naší mateřské školy. Návštěvníci se občerstvili 

Tříkrálová sbírka 2023 & Betlémské světlo 2022

Dalekohled na Brusince

V lednu 2023 proběhne opět celostátní Tříkrálová sbírka, 
znovu i v Bludově. Místní skautky a skauti budou koledovat  
v sobotu 7. ledna 2023 od 8.30 do časného odpoledne. 
 Někdy v této době by k vašemu domu měli zavítat tříkrá-
loví koledníci s úředně zapečetěnou pokladničkou označenou 
logem charity a vedoucí skupinky bude mít průkazku se jmé-
nem a číslem pokladničky. Koledníci spolu se zpěvem tříkrá-
lové koledy budou prosit o příspěvek pro potřebné – chudé, 
nemocné, bez domova, v nouzi.
 Pokud chcete mít jistotu, že se k vám dostaneme, prosím, 
zkontrolujte si své zvonky. Z vlastní zkušenosti vím, že se  
k vám často nedostaneme jen proto, že nefunguje zvonek (tře-
ba bezdrátový mívá v mrazu velké problémy). Pokud se tedy 
náhodou nepotkáme, věřte, že to není z naší strany zlý úmysl.
Pokud bychom se minuli a Vy přesto chtěli do Tříkrálové při-
spět, můžete i jinými způsoby, než přispět rovnou do kasičky: 
Zašlete dárcovskou SMS na číslo 87 777. Vybrat si můžete ze 
tří výší daru – 30, 60, 90 Kč. Pro první zašlete DMS ve tvaru 
DMS KOLEDA 30, pro druhou DMS KOLEDA 60, pro třetí 
DMS KOLEDA 90. Sbírku můžete podpořit také celoročně. 
Při zaslání DMS na číslo 87 777 vám každý měsíc bude auto-
maticky odečtena příslušná částka - DMS TRV KOLEDA 30, 
nebo DMS TRV KOLEDA 60, DMS TRV KOLEDA 90.
 Další způsoby platby (kartou, na účet) najdete na této 
webové adrese: http://www.trikralovasbirka.cz/.
 Komu výtěžek sbírky pomáhá? Z daru, který vhodíte ko-
ledníkům do kasičky, pomůže největší část přímo v Bludově 

nebo nejbližším okolí. V roce 2022 Charita pořídila nové auto 
na rozvoz kompenzačních pomůcek, nakoupila rehabilitač-
ní a kompenzační pomůcky, podpořila Centrum pro rodinu  
v Šumperku, a ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, 
část peněz šlo na přímou pomoc pro občany, kteří se ocitnou  
v hmotné nouzi. Pouze 5 % pak šlo na celostátní projekty.
 Nápis, který koledníci na Vaše přání na Vaše dveře či ve-
řeje, píšou požehnanou křídou – K+M+B+2023 – znamená 
Christus Mansionem Benedicat – Nechť Kristus žehná tomuto 
domu v roce 2023.
Nežli se v novém roce rozejdeme po koledě, přivezeme před 
Vánoci do Bludova Betlémské světlo, které zvěstuje pokoj 
lidem dobré vůle. Starým a nemocným lidem jej budeme roz-
nášet v pátek 23. prosince 2022 od 14.00. Pokud jsme k vám 
dosud nechodili a máte doma někoho, komu bychom přinese-
ním Betlémského světla udělali radost, zavolejte na telefon: 
725 977 729. Zároveň bude pro všechny zájemce k dispozici 
i v kostele. 
Rád bych poděkoval všem, kdo našemu skautskému středisku 
v uplynulém roce jakkoli pomohli. Letošní rok byl opět bohatý 
na aktivity pro naše členy i širší bludovskou společnost. Naše 
zvláštní poděkování patří bývalému starostovi Ing. Pavlu Sto-
novi za podporu v celém jeho dvacetiletí i všem orgánům obce 
Bludov za mimořádnou finanční i jinou hmotnou štědrost, kte-
rou nám obec poskytuje a o které víme, že není samozřejmá.
Chci tuto cestu využít i pro poděkování všem rádcům, rádky-
ním, činovníkům a vedoucím, kteří bezplatně věnují desítky 
hodiny měsíčně výchově bludovské mládeže.
Všem Bludovákům přejeme požehnané prožití Vánoc a vše 
dobré v novém roce 2023.

Stanislav Balík – Ježek
zástupce vůdce

skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

teplým čajem a cukrovím symbolicky vyzdobeným symbo-
lem Brusinky. Přeji dalekohledu dlouhou životnost a spoustu  
spokojených turistů.
      Jitka Souralová. 

foto: Slávek Straka                                                                                                       



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

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 )
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Varhany od kostelíčka za sebou mají první etapu renovace

Koncem října jsme opět po půl roce navštívili varhanářskou 
dílnu Dlabal-Mettler s. r. o., ve které zdárně probíhá obno-
va varhan od kostelíčka Božího Těla. Hotova je rekonstrukce 
cínových i dřevěných píšťal hlavního stroje a píšťal pedálu. 
Bylo také provedeno restaurování měchu, vzduchové soustavy 
a nosné konstrukce. První ze tří etap renovace je tedy u kon-
ce, přičemž hodnota díla je 446 tisíc korun a spolek ji zaplatí  
z vlastních financí určených na tento účel.
 Druhá etapa renovace varhan bude probíhat v roce 2023. 
Plánována je výroba restaurátorské repliky vzdušnic, restau-
rování hrací traktury a také celková rekonstrukce píšťalnice. 
Tato druhá etapa obnovy varhan počítá s dílem v hodnotě 401 
tisíc korun. Část opět uhradíme z vlastních zdrojů, připravuje-
me ale i veřejnou sbírku. 
 Činnost spolku se ale neomezuje jen na obnovu varhan. 
Spustili jsme proto registraci do klubu přátel kostelíčka Bo-
žího Těla. Členové klubu pomáhají malou, ale pravidelnou 
měsíční částkou, která nám umožní lépe plánovat všechny 
budoucí opravy na tomto poutním místě. Čeká nás prořezáv-
ka lipové aleje i dokončení rekonstrukce kaple Panny Marie.  
Do klubu přátel kostelíčka Božího Těla se můžete zaregistro-
vat zde: www.prokostelicek.cz. 

Provozní doba v Zámecké 
oranžerii v době vánoční:

23.12.     8:00 - 12:00 
24.12. - 26.12.   zavřeno 
27.12. - 30.12.   8:00 - 11:00
31.12.    zavřeno

23.12.     8:00 - 17:00
24.12. - 26.12. zavřeno
27.12. - 30.12.  9:00 - 17:00
31.12. -   1.1.     zavřeno   

 Pokud chcete podpořit obnovu varhan  
už nyní, můžete využít připojený QR kód. 
Děkujeme!

Mgr. Karel Směšný, 
Spolek pro Kostelíček Božího Těla, z. s.

foto: archiv autora
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Sezona motokrosu 2022

Letošní sezona a její začátek byl plný otazníků. Zejména tedy 
to, jaký bude návrat po velkém zranění. I jarní tréninky a jíz-
dy v předsezonních závodech ukázaly, že návrat nebude úplně 
jednoduchý, a to jak po stránce fyzické, tak i psychické. Přesto 
však byly velkým přínosem, neboť jsem zjistil, na kterých ob-
lastech je nutné více pracovat. První letošní závody se konaly 
v Petrovicích u Karviné, kde se mi podařilo dosáhnout 7. mís-
ta. Vzhledem k okolnostem jsem byl s tímto výsledkem velice 
spokojený. Během následujících závodů jsem dokázal vylepšit 
v rámci možností svou fyzickou kondici a výskyt bolestí ko-
lene téměř také vymizel. Tím pádem jsem se mohl vrhnout do 
závodění na 100 % a na mých výsledcích to bylo hned znát. 
Během sezony jsem tak pravidelně dosahoval umístění do top 
5. Z důvodu loňského zranění jsem bohužel nemohl absolvo-
vat kompletní seriál Mezinárodní Mistrovství České republi-
ky. Mistrovství Moravy bylo z důvodů škrtů v rozpočtu Auto-
klubu České republiky v polovině seriálu zrušeno, proto jsem 
byl nucen hledat alternativu jiných seriálů. Zde se mi podařilo 

dosahovat velmi dobrých výsledků a v celkovém pořadí jsem 
získal 1. místo v hodnocení celého seriálu. V seriálu Mistrov-
ství Moravy jsem držel před jeho zrušením průběžně 5. mís-
to. V letošní sezoně jsem absolvoval 14 podniků, a to po celé  
České republice. Z toho důvodu hodnotím letošní sezonu 
kladně, přestože byla zakončena drobným zraněním těsně 
před koncem sezony. To mě však, pevně doufám, nebude 
nijak brzdit v následujícím roce. Rád bych touto cestou po-
děkoval za přízeň v letošní sezoně týmu, všem mým spon-
zorům, fanouškům a v neposlední řadě rodině a přítelkyni, 
kteří mě vždy podporují. V následující sezoně bych měl zůstat  
v barvách týmu Buksa Ados, stejně tak i na motocyklu Suzuki  
250 ccm. Které seriály se v příštím roce uskuteční, a na kte-
rých z nich v příští sezoně uvidíte mě, je ještě stále v jednání.

S pozdravem Tomáš Riedl 
foto: archiv autora



Koně a vůně
V pátek 11. listopadu jsme čekali, zda nám Martin na svém  
bílém koni přiveze sněhové vločky. A jak takové čekání ve 
III.A  probíhalo?
 Den jsme zahájili připomenutím legendy o sv. Martino-
vi – připomenutím příběhu a symbolů, které se k této tradi-
ci váží. První byly na řadě  svatomartinské rohlíčky. A tak se  
v kuchyňce  hnětlo, válelo, krájelo, plnilo, motalo i tvarovalo. 
A protože se to povedlo, vůně se začala šířit školními chodba-
mi. Když se těšíme, je třeba vlekoucí se čas vyplnit zábavnou 
aktivitou. S Martinem jsme počítali, učili se pravidlům české-
ho jazyka, bloudili bludištěm, četli si, ilustrovali příběh, po-
vídali si. Řehtání nedočkavých svatomartinských koní, které 
si děti vyrobily ve výtvarné výchově, připomnělo, že je jistě 
upečeno. Závodníci i jejich oři si vedli v závodech báječně  
a odměna byla zasloužená. Úsměvy a plné pusy dětí byly jas-
ným znamením, že rohlíčky chutnají.  Aby se nám pracovní 
listy nezatoulaly, vyrobili jsme si na ně stylovou složku. A jak 
jinak příjemný den zakončit, než písničkou... Už Martin na  
bílém koni, už zase přijíždí k nám, vesele podkůvky zvoní, 
jede k nám zas bílý pán.
 Iveta Stavělová Šejnohová

ZŠ Bludov

Halloweenská stezka
Letos měli žáci 1.–3. ročníku možnost seznámit se s tradice-
mi a zvyky Halloweenu prostřednictvím plnění úkolů, které si 
pro ně připravili jejich starší spolužáci. Děti byly rozděleny 
po třech tak, aby v každé skupince byli zástupci jednotlivých 
ročníků.
 Toho rána bylo pravé halloweenské počasí, vše bylo ta-
jemné, zahaleno do mlhy, i půda byla promáčená. Páťáci se 
převlékli do strašidelných kostýmů a na celé dopoledne se tak 
proměnili v čaroděje a čarodějky, kostlivce, duchy či jiná stra-
šidla. V zámeckém parku si připravili vše potřebné a s napětím 
očekávali příchod dětí. Halloweenská stezka za strašidly ko-
nečně mohla začít!
 Na stezce měly děti za úkol vyluštit tajenku. Tu složily  
z písmen, která postupně získávaly na jednotlivých stanovi-
štích, pokud správně splnily zadaný úkol. V samotném cíli 
potom ke každému písmenku tajenky získaly odpovídající 
část textu. Po úplném složení textu se tak dozvěděly, co  tento 
svátek znamená a kde má svůj původ. Za odměnu je potom 
čekalo překvapení zavěšené mezi stromy – popcorn, na kterém 
si všichni moc pochutnali. I sluníčko nakonec zahnalo straši-
delnou mlhu a vykouzlilo krásný den.
  Blanka Pavelková
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První třídy na den svatého Martina
Přijede svatý Martin na bílém koni?  Splní se pranostika a za-
čne padat první sníh? S napětím jsme čekali, zda letošní rok 
bude jiný a 11. listopadu Martin přijede. Nestalo se tak, ale 
nám to nevadilo. Různými aktivitami jsme si čekání zpříjem-
nili. Plnili jsme různé svatomartinské úkoly a úlohy v českém 
jazyce a matematice. Hledali jsme cestu k bílému koni bludi-
štěm, snažili se najít druhou polovinu pláště, kterou Martin 
věnoval žebrákovi, aby neumrzl při velkých mrazech, ukázali 
a vysvětlili jsme si symboly, které se s tímto svátkem pojí. 
Procvičili jsme hlavičky, ale ruce také nezahálely. Postupně 
jsme se vystřídali v keramické dílně, kde jsme si vyrobili koně, 
který nám, jak doufáme, sníh letos přinese.
Tak Martine, teď je řada na tobě!
 Kateřina Holzmannová

Přednáška o zvěři a myslivosti
V listopadu se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili před-
nášky pana Marka Nimrichtera o zvěři a ptácích, žijících  
v okolní přírodě. Pan Nimrichter přinesl do školy na ukázku 
vycpaná zvířata, ptáky, paroží, rohy, části končetin a kožeši-
ny k poznávání. Největším vycpaným exponátem bylo divo-
ké prase. Děti pozorně sledovaly poutavé vyprávění o životě 
různých zvířat. Pan Nimrichter předvedl také zvuky různých 
vábniček. Poukázal na důležitost spolupráce zemědělců, lesní-
ků a myslivců. Poučil děti, aby se nedotýkaly mláďat ve volné 
přírodě. Přednáška se velmi líbila. Děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci.
 Jarmila Březinová

Halloween 2022
Přestože Halloween nepatří mezi tradiční české svátky, děti  
z naší školy se na něj vždy těší. Po třech letech, ve kterých nám 
to covidová situace neumožňovala, jsme se opět setkali a užili  
si odpoledne plné zábavy.
 V úterý 8.11. v 17:00 ožily obě budovy Základní školy 
Karla staršího ze Žerotína Bludov a účast dětí i rodičů byla 
opravdu hojná. Se žáky osmých a devátých ročníků se poda-
řilo připravit 17 stanovišť, na kterých si děti mohly vyzkoušet 
své znalosti, dovednosti, procvičit své smysly při ochutnávce 
jídel a nápojů, ale také ukázat, jakou mají fyzickou zdatnost  
a zda dokáží překonat strach. Všem dětem to šlo skvěle. Do-
konce ani strašidelné uličky se děti nebály a nenechaly se oba-
vami a strachem odradit. Šly do ní s plným nasazením.
 Po splnění všech úkolů na stanovištích děti odevzdaly svůj 
lísteček a odnesly si tak odměnu v podobě balíčku se sladkost-
mi. Potom už jen hurá na diskotéku, na které se to letos pěkně 
„rozjelo“.
 Školní kuchyně i tentokrát připravila něco dobrého na 
zub. Nechyběly bramboráky, langoše, hranolky a něco k pití.  
A kdo měl chuť na sladké, toho jistě potěšila buchta. Kávu k ní,  
a spoustu jiných drobných pochutin  potom nabízel kiosek.

 Věříme, že akce proběhla ke spokojenosti všech. Děti 
odcházely šťastné se svými rodiči domů a byly plny zážitků  
a dojmů. Těšíme se na další halloweenské setkání opět za rok!

Kateřina Verebelyová
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Projektová výuka – Starověké Řecko
Starověké Řecko je jednou z nejvýznamnějších dávných 
civilizací, která v mnohých ohledech ovlivnila celý svět.  
Z tohoto důvodu, jsme se rozhodli s ní seznámit žáky osmých 
ročníků trochu blíže, a to formou projektové výuky. Naším 
společným cílem bylo představit tuto kulturu žákům tak, aby-
chom co nejvíce propojili jednotlivé školní předměty, zapojili 
různé smysly, nechali samotné žáky, aby objevovali, hledali 
informace a tvořili. V rámci jednoho dopoledne tak děti vy-
hledávaly informace a slavných matematicích žijících v Řec-
ku, uplatnily i několik jejich zákonů v praxi; zdobily tradiční 
řecké amfory „vyškrabávanou“ technikou; seznámily se také 
s antickými božstvy a pobavily se během přiřazování daných 
bohů k učitelům na škole; připravily si a následně i ochutnaly 
tradiční řecké „tzatziki“; díky využití virtuální reality se pro-
šly po athénské Akropoli a mohly obdivovat její monumenty. 
Největší úspěch však mělo stanoviště, kde žáci podle návodu 
vytvářeli tradiční řecké oděvy. Jejich nadšení a kreativita byly 
všem, kdo se na přípravě projektového dne podíleli, velkou 
odměnou.
     Zdeňka Kulhajová

Virtuální realita na bludovské základní škole
Školy a moderní technologie šly vždy ruku v ruce. Není 
tomu jinak ani na naší škole, kde jsme kromě interaktivních 
tabulí a tabletů nově začali ve výuce využívat virtuální rea-
litu. Díky speciálním brýlím tak děti mohou vyzkoušet úplně 
nový rozměr vzdělávání.  Zeměpis je o mnoho zajímavější, 
když si místa, o kterých jim učitel vypráví, mohou děti vir-
tuálně procházet; dějiny se stávají bližšími, když si žáci pro-
zkoumají dějiště významných bitev, egyptské pyramidy nebo  

Slavnostní předání Slabikáře
Slabikář – knížka, kterou jsme přečetli všichni a rádi na ty časy 
vzpomínáme...
 Naši prvňáčci takovou knížku slavnostně obdrželi v místní 
knihovně dne 8. listopadu. Než do knihy mohli nahlédnout, 
poslechli si úryvky ze Slabikáře od Markéty, Natálie a Lucie, 
žákyň 9. ročníku a také si vyslechli dvě písničky v podání 
Nikoly, žákyně 7. ročníku. Následně již přišel okamžik, kdy 
všichni prvňáčci slavnostně Slabikář obdrželi společně se zá-
ložkou a malou sladkou motivací v podobě perníčků. Napjatě 
listovali prvními stránkami a zvídavě pokukovali po krásných 
ilustracích, kterými jsou ve Slabikáři doplněny texty.
 Milí prvňáčci, přejeme vám, ať vám čtení krásně jde, a jak 
máte napsáno na svých záložkách... otevírejte si díky čtení 
bránu do světa.

Kateřina Holzmannová

vrak legendárního Tita-
niku. Pozadu nezůstává 
ani přírodopis, ve kterém 
si děti mohou detailně 
rozebrat a prohlédnout 
lidské tělo, či výuka ci-
zích jazyků, která nabízí 
různá virtuální prostředí,  
v nichž si mohou pro-
cvičit své konverzační 
dovednosti.  Věříme, že 
učení plné nových zážit-
ků, které virtuální realita 
nabízí, je velmi efektivní 
a těší nás mnoho pozitiv-
ních ohlasů našich žáků.
 Zdeňka Kulhajová


