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Bludovan

Projev k 100. výročí založení republiky

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu velkého výročí. Výročí tak významného, že jej 
nelze přehlédnout ani v dnešní době plné mediálního a komuni-
kačního šumu. Výročí tak viditelného, že jej nevidí a nevnímá 
jen ten, kdo se dobrovolně izoluje od okolní společnosti. Za tři 
dny uplyne rovné století od chvíle, kdy Alois Rašín sepsal za 
přispění dalších tzv. „mužů 28. října“ první zákon, který hned 
ve své první větě slavnostně vyhlašuje: cituji: „Samostatný stát 
československý vstoupil v život.“ konec citace.
 Tím došlo po několika staletích k obnovení naší vlastní stát-
nosti. Právě od této chvíle, kdy pro nás současně skončila nej-
ničivější válka v národních dějinách, jsme také převzali plnou 
zodpovědnost za naši zemi. Skončilo svalování viny na Vídeň  
a na Rakousko. Skončila doba, kdy mohli naši předkové naříkat 
a být přesvědčeni, že se rozhoduje bez nich kdesi daleko.
 Naopak - začalo období, kdy mohli naši předkové sami sobě 
i celému světu ukázat, jaký talent v našem národě dříme, jak 
šikovní můžeme být a v jak skvělé zemi žijeme. Bohužel, toto 
období naší národní svébytnosti trvalo příliš krátce, protože záhy 
začalo půlstoleté období nadvlády jiných a nadvlády odjinud. 
Nacistické a komunistické půlstoletí vedlo k velkému zaostání 
naší země. K zaostání, které jen těžko a složitě posledních  
třicet let doháníme. V lecčem jej možná už nikdy nedoženeme. 
V čem je tedy největší odkaz sto let starých událostí? V tom, že 
byl nový stát ustanoven jako republika se vzorem v republice 
švýcarské a americké.
 Postupně se ale stalo, že jsme étos a smysl republiky  
poztráceli. Republika totiž neznamená jenom to, že v čele státu 
nestojí král, ale prezident. Republika je vystavěna na myšlence 
rovnosti. Na myšlence rovnosti nejenom práv, ale také rovnosti 
povinností a zodpovědností. Republika je vystavěna na péči  
o společný prostor. Republika znamená péči občanů o politiku  
a o politiky. Chápeme tak naši republiku i dnes?
 Dobře víte, že se při těchto slavnostních příležitostech  
neuchyluji ke komentování běžného politického dění. Letošní 
velké, sté výročí vzniku našeho samostatného státu mě ale nutí 

se hlasitě a veřejně distancovat od chování našich vrcholných po-
litických reprezentantů s prezidentem republiky v čele.
 Celé století si opakujeme a připomínáme moudrá slova  
našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Neustále 
vycházejí knihy rozebírající jeho myšlení o demokracii, o repub-
lice, o filozofii. A dnes? 
 Prezident republiky mluví ve sdělovacích prostředcích jazy-
kem, nad nímž se odporem tají dech. Mstí se a dělá schválnosti.
Nerespektuje zvyklosti a devastuje naši, již tak pošramocenou 
politickou kulturu. Jasně říkám, takto se hlavní reprezentant 
naší společné republiky chovat nemá. Jasně říkám a jména 
bludovských mužů padlých v boji za svou vlast a její svobodu  
v obou světových válkách mám při tom za zády, že je to hanebné  
a nedůstojné.
 Přejme si a přejme naší republice, aby jejích dalších sto let 
bylo šťastných. Přejme naší republice, aby měla aktivní občany, 
kteří ji budou brát jako skutečně svoji republiku. Přejme naší  
republice představitele, kteří ji budou všestranně rozvíjet,  
abychom ji jednou mohli našim dětem předat v lepším stavu,  
než v jakém jsme ji od našich rodičů přebírali.
Ad multos annos!
Děkuji Vám za účast a za pozornost.
    Ing. Pavel Ston, starosta obce
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Ranní mrazík nás přinutil vytáhnout zimní bundy a šály, ale jasná 
obloha slibovala krásné počasí. A krásné počasí opravdu bylo!
 První zastávka byla v Modré  - v Centru historie a tra-
dic, kde si každý vybral podle svého zájmu, kterou část navští-
ví. Většina z nás nemohla minout evropský unikát „Živá voda“. 
Tam jsme se kromě jiného prošli skleněným tunelem ve sladké 
vodě – neuvěřitelný zážitek, když ne zrovna malé ryby plují ko-
lem vás i nad vámi. Hned vedle jsme obdivovali  Archeoskanzen  
– opevněné sídliště z doby Velké Moravy. V nabídce jsme měli  
i terárium a expozici slováckých tradic s možností ochutnávek.
 V sousedství Modré je poutní místo Velehrad s bazilikou  
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Právě tam jsme 
měli čas na procházku, posezení v cukrárně, prohlídku, rozjímání 
či koupi vínečka v Klášterních sklepích.
 Třetí zastavení bylo v Buchlovicích. Zájemci navštívili  
barokní zámecké interiéry, někteří se spokojili s procházkou  

Zájezd BluTu 26.9.2018
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BENEFIČNÍ KONCERT CHARITY ŠUMPERK Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd do Polska

KUDOWA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hod.
 /možnost nástupu Šumperk 

Mototechna 6:15 hod./

Cena 240,- Kč
Přihlášky v KD Bludov, 

583 238 177

Sobota 17.11. 2018
Úterý 27.11. 2018

v parku s prvky italské barokní zahrady. Bohužel výstava fuchsií 
vzhledem ke konci září už nebyla v plné kráse, ale i tak se bylo 
na co dívat.
 Byl to již třetí zájezd bludovských turistů (seniorů), který si 
sami naplánovali, zorganizovali a uskutečnili. A myslím, že ke  
spokojenosti všech 50 účastníků. Tak zas někdy příště!

Jiřina Klimešová 
Pozn.: Informace o naší činnosti včetně fotografií najdete  
na webových stránkách www.blutu.estranky.cz.
Autor fotografie: B. Straka, autor koláže: J. Baslar

7. LISTOPADU 2018 
V 18:00 HOD. 
OBECNÍ KLUB BLUDOV

KANADA -ALJAŠKA
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA KARLA KOCŮRKA

VSTUPNÉ 30,- KČ, DĚTI DO 15 LET ZDARMA

KULTURNÍ DŮM BLUDOV VÁS SRDEČNĚ ZVE NA PŘEDNÁŠKU
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Bludovské zastupitelky a zastupitelé od roku 1990

V listopadu uplyne dvacet osm let od obnovy obecní samosprá-
vy. Za více než čtvrtstoletí zasedlo v bludovském zastupitelstvu 
celkem 66 osob, z toho 12 žen. Po celé období je členem za-
stupitelstva pouze současný starosta Pavel Ston. Seznam všech 
zastupitelů za celé období seřazený podle délky vykonávaného 
mandátu uvádí níže připojená tabulka. Jeden byl zvolen osmkrát 
(Pavel Ston), šest pětkrát (Jaroslav Balhar, Stanislav Balík ml., 
Jaroslav Čech, Karel Janíček, Jindřich Matěj, Josef Sedláček), 
dva čtyřikrát (Milan Klimeš, Josef Ťulpík). Šest zastupitelů se 
do zastupitelstva vrátilo poté, co v něm nějakou dobu chyběli. 
Většina zastupitelů zasedá v zastupitelstvu pouze za jednu poli-
tickou stranu či kandidátku.
 V pěti případech se v níže připojeném seznamu setkáváme 
s dvojicí otec-syn, příp. otec-dcera (Josef a Josef Sedláčkovi, 
Stanislav a Stanislav Balíkovi, František a František Březinovi, 
Bohuslav Vařeka a Martina Znojová, Bedřich Kaňa a Leona  
Mazáková), jednou se sourozeneckou dvojicí (Petr a David  
Horáčkovi). Pouze jednou - otec a syn Sedláčkovi - ale zasedala 
tato dvojice v zastupitelstvu současně. Nespočet zastupitelů pojí 
a pojily další příbuzenské vztahy (strýc-neteř, bratranci, tchán 
-zeť apod.). 

1. Ston Pavel Ing. OF, ODS od 1990
2. Sedláček Josef JUDr. st. SZ 1990-2010
3. Janíček Karel Ing. KSČM 1994-2013
4.-7. Balhar Jaroslav Ing. KDU-ČSL od 2002
4.-7. Balík Stanislav Prof. PhDr. Ph.D. ODS od 2002
4.-7. Čech Jaroslav KSČM, NV 1990-1994, od 2006
4.-7. Matěj Jindřich ODS od 2002
8.-9. Klimeš Milan Ing. OF, ZOP, ANO 1990-1994, od 2010
8.-9. Ťulpík Josef Ing. ODS od 2006
10.-11. Jílek Pavel MVDr. KDU-ČSL 1990-2002
10.-11. Vlček Vladimír Mgr. OF, ODS 1990-2002

12. Novotný Petr Ing. KDU-ČSL 1990-1992, 
1994-2002

13.-14. Juránek Jiří Ing. KDU-ČSL 1990-1994, 1994, 
1998-2002

13.-14. Markovský Zdeněk OF, ODS, US 1994, 1994-2002
15. Bank Karel ODS, ANO 2002-2006, od 2014
16.-26. Böser Oto SZ 2002-2010
16.-26. Březina Radek Ing. NK 2010-2014
16.-26. Horáček Petr KSČM 1994-2002
16.-26. Krišová Anna SZ 1994-2002
16.-26. Kuba Petr KSČM 1994-2002
16.-26. Mikuláš Jaroslav MUDr. SZ 1994-2002 Stanislav Balík ml.

Zastupitelé obce Bludov od roku 1990

16.-26. Ocetek Josef ODS 2006-2014

16.-26. Snášel František Ing. NV 2006-2010, 
2014-2018

16.-26. Soural Karel Ing. KSČM 2002-2010
16.-26. Švéda Petr KDU-ČSL 2002-2010
16.-26. Zatloukal Petr HSMS, ODS 1994-2002
27. Kacar Jan ČSSD 2006-2013
28. Schauer Martin KSČM 2010-2016
29. Homola Jiří Ing. ČSSD 2013-2018
30.-32. Březina Luděk Mgr. ODS od 2014
30.-32. Směšný Karel Mgr. KDU-ČSL od 2014
30.-32. Strouhal Bohuslav ODS od 2014
33.-55. Andrle Zdeněk SZ 1990-1994
33.-55. Brokeš Josef Ing. KDU-ČSL 1994-1998
33.-55. Březina František Ing. ČSSD 2002-2006
33.-55. Divišová Blažena Ing. DEU 1998-2002
33.-55. Hecl Břetislav PH JZD 1990-1994
33.-55. Hlásný Josef MVDr. CSc. ČSSD 2002-2006
33.-55. Hojgrová Jana HSMS 1994-1998
33.-55. Holinková Jana Mgr. SZ 2010-2014
33.-55. Horáček David KSČM 2002-2006
33.-55. Kaňa Bedřich KSČM 1990-1994
33.-55. Kulhaj Jaroslav SPR-RSČ 1994-1998
33.-55. Lukáš Petr SPR-RSČ 1998-2002
33.-55. Pavlů František SZ 1990-1994
33.-55. Pešáková Martina Mgr. SUV 2010-2014
33.-55. Plíhalová Dana KSČM 1990-1994
33.-55. Polách František SZ 1990-1994
33.-55. Sedláček Josef JUDr. ml. SNK 2006-2010
33.-55. Ston Petr Ing. OF 1990-1994
33.-55. Straka Vladimír ČSL 1990-1994
33.-55. Tylová Jaroslava KSČM 1990-1994
33.-55. Vařeka Bohuslav ČSS 1990-1994
33.-55. Znojová Martina Ing. VV 2010-2014
33.-55. Znojová Marie KDU-ČSL 2002-2006
56. Basler Jan SZ 2003-2006
57.-58. Balík Stanislav st. OF 1992-1994
57.-58. Dostálová Šárka ČSSD 2016-2018
59. Mazáková Leona KSČM 2013-2014
60. Soural Vladimír KSČM 2002
61. Ignačák Tomáš Ing. SZ 2002-2003
62. Březina František st. NV 2006
63.-66. Holinka Roman Bc. ODS od 2018
63.-66. Hudlík Jaroslav DiS. ANO od 2018
63.-66. Jelínek Jakub Mgr. NV od 2018
63.-66. Juránková Kateřina Ing. ODS od 2018

Poděkování voličům
Děkujeme všem bludovským voličům, kteří 
nám dali v letošních komunálních volbách 

svůj hlas – ať už hlasovali pro celou  
kandidátku, či jednotlivě pro některé z nás. 
Velikostí podpory jsme upřímně překvapeni 

a potěšeni. Cítíme ji jako velký závazek, 
který se budeme celé příští čtyři roky 
snažit naplnit poctivou prací v různých 
bludovských samosprávných orgánech.  

Věříme, že s naší prací budete spokojeni, 
že společně posuneme náš Bludov 

zase o velký kus kupředu.

kandidáti za Občanskou 
demokratickou stranu

Cestovatelská přednáška Jany a Zuzky 
(alias Lekker Teamu) o tom, jak cestovat 

(poprvé) stopem takřka bez peněz 
či plánů napříč Evropou. 
Nebudou chybět historky 

plné střetů s policií, hygieny na benzince, 
úchylů v Itálii, adrenalinových sportů, 
ale hlavně neuvěřitelné lidské dobroty.

vstupné dobrovolné

Low Cost Race: 5 zemí Evropy 
očima dvou stopařek

29. listopadu v 18:00 hod.
Obecní klub Bludov
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Výsledky komunálních voleb v Bludově 2018

Datum voleb: 5. - 6. 10. 2018
Počet zapsaných voličů: 2525
Vydaných obálek: 1299
Volební účast: 51,45 %
Odevzdaných obálek: 1292

Jak je možné, že někteří kandidáti s tak vysokým počtem hla-
sů nejsou členy zastupitelstva, zatímco jiní, s mnohem menším 
počtem, ano? Příčinou je volební systém. Ten totiž přiděluje nej-
prve mandáty jednotlivým volebním stranám, poté teprve kandi-
dátům. Děje se tak proto, aby nebyly strany, které reprezentují 
třeba 16 % voličů, zcela odsunuty a aby zastupitelstvo zcela  
neovládla strana, která získala podporu 49 % voličů.

Stanislav Balík ml.

V zastupitelstvu tak oproti minulému volebnímu období za-
sednou čtyři nové tváře (Roman Holinka, Kateřina Juránková,  
Jakub Jelínek a Jaroslav Hudlík). Oproti minulým volbám  
nekandidovaly dva subjekty – ČSSD a SNK Občané Bludova. 
Zastupitelstvo mírně omladilo – před čtyřmi roky byl průměrný 
věk 52 let, nyní 50,4 let.
Jaké byly zisky všech šedesáti kandidátů?

Hlasy
Mandáty

abs. %

Občanská demokratická strana 8 497 49,12 8

ANO 2011 3 111 17,98 3

Křesťanská a demokratická unie
-Československá strana lidová

2 875 16,62 2

Nezávislá volba 2 816 16,28 2

Jméno Věk
Volební 
strana

Počet 
hlasů

% hlasů 
z hlasujících 

voličů

Ston Pavel Ing. 64 ODS 878 67,59

Balík Stanislav prof. PhDr. Ph.D. 40 ODS 716 55,12

Strouhal Bohuslav 54 ODS 709 54,58

Ťulpík Josef Ing. 60 ODS 617 47,50

Březina Luděk Mgr. 44 ODS 590 45,42

Holinka Roman Bc. 46 ODS 545 41,96

Matěj Jindřich 70 ODS 532 40,95

Juránková Kateřina Ing. 44 ODS 528 40,65

Čech Jaroslav 62 NV 374 28,79

Klimeš Milan Ing. 64 ANO 325 25,02

Balhar Jaroslav Ing. MBA 55 KDU-ČSL 317 24,40

Bank Karel 59 ANO 311 23,94

Jelínek Jakub Mgr. 26 NV 310 23,86

Směšný Karel Mgr. 41 KDU-ČSL 285 21,94

Hudlík Jaroslav DiS. 27 ANO 198 15,24

Zvolení zastupitelé

Jednotlivé zisky všech kandidátů

1. Ston Pavel Ing. ODS 878

2. Balík Stanislav prof. PhDr. Ph.D. ODS 716

3. Strouhal Bohuslav ODS 709

4. Ťulpík Josef Ing. ODS 617

5. Březina Luděk Mgr. ODS 590

6. Holinka Roman Bc. ODS 545

7. Matěj Jindřich ODS 532

8. Juránková Kateřina Ing. ODS 528

9. Mikulášová Dana Bc. ODS 518

10. Matěj Pavel ODS 514

11. Špička Radek ODS 498

12. Ston Petr Ing. ODS 492

13. Špička František ODS 475

14. Vlček Vladimír Mgr. ODS 471

15. Musílková Zdeňka ODS 414

16. Čech Jaroslav NV 374

17. Klimeš Milan Ing. ANO 325

18. Balhar Jaroslav Ing. MBA KDU-ČSL 317

19. Bank Karel ANO 311

20. Jelínek Jakub Mgr. NV 310

21. Směšný Karel Mgr. KDU-ČSL 285

22. Balharová Marie KDU-ČSL 259

23. Snášel František Ing. NV 246

24. Turková Marie Mgr. ANO 227

25. Straka Bohuslav ANO 226

26. Indrová Věra ANO 225

27. Dostálová Vladislava NV 223

28. Skokan Ivo Ing. ANO 220

29. Banková Kamila DiS. ANO 208

30. Snášelová Jitka Mgr. DiS. KDU-ČSL 202

31. Březinová Marcela NV 200

32. Hudlík Jaroslav DiS. ANO 198

33.-34. Juřinová Pavla Mgr. KDU-ČSL 187

33.-34. Kubíček Vlastislav ANO 187

35. Sedláčková Barbora Mgr. KDU-ČSL 183

36.-38. Klimešová Jana Bc. ANO 182

36.-38. Kotrlá Karolína KDU-ČSL 182

36.-38. Zaoral Petr NV 182

39. Jílek Pavel MVDr. KDU-ČSL 180

40. Klimešová Jiřina Mgr. ANO 177

41. Jánětová Marie KDU-ČSL 173

42. Souralová Jitka NV 171

43.-44. Juránek Jiří Ing. KDU-ČSL 170

43.-44. Juránek Jan Bc. KDU-ČSL 170

45.-46. Straková Miroslava ANO 168

45.-46. Švéda Petr KDU-ČSL 168

47. Diviš Jiří NV 166

48. Osladil Milan Ing. NV 165

49. Skoumal Tomáš ANO 161

50. Divišová Jana ANO 153

51. Znoj Jiří Ing. KDU-ČSL 152

52. Jarýn Aleš NV 148

53. Eliášová Pavla NV 144

54. Banková Dagmar ANO 143

55. Kotrlý Josef NV 135

56.-57. Kulilová Jana NV 129

56.-57. Švestáková Ludmila KDU-ČSL 129

58. Pavlík Jan Bc. KDU-ČSL 118

59. Matějčková Andrea NV 117

60. Plhák Miroslav NV 106
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Listopad = měsíc reklamací v systému MESOH

!!! STAVEBNÍ ODPAD DO POPELNICE NEPATŘÍ !!!

SVOZ BIOODPADU VELKOOBJEMOVÝMI KONTEJNERY

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, že v měsíci listopadu 
mají občané, kteří se zapojili do systému MESOH, právo uplat-
ňovat připomínky na svozy provedené v roce 2018. V tomto mě-
síci je možné žádat o doplnění nenačtených obsloužených nádob 
či pytlů, pokud tyto připomínky nebyly uplatňovány již během 
roku 2018. Po uplynutí tohoto měsíce nebudou již žádné další 
reklamace přijímány! Proto prosíme občany, aby si zkontrolovali 
na svých odpadových účtech všechny načtené svozy a nesrovna-
losti konzultovali přímo se společností, která celý systém spra-
vuje, nebo se obrátili na Obecním úřadě Bludov na paní Lucii 
Šoupalovou.   

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, že každý občan dle  
platné obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Bludov, je povinen odstraňovat sám na vlastní 
náklady stavební odpad. Řešíme mnoho případů v obci, že ne-
zodpovědní lidé vyhazují stavební odpad do veřejně přístupných 
kontejnerů na komunální odpad. Poslední případ jsme řešili 
na konci září, kdy byly vyhozené pytle se stavebním odpadem  
z rekonstrukce koupelny v černém 1100 l kontejneru na ulici 
Za Školou, který slouží školní jídelně. Jelikož byl odpad příliš 
těžký, tak došlo k propadnutí dna a zničení celého kontejneru. 
Museli jsme pořídit nový, který již bude zamknutý, aby nedo-
cházelo k dalším takovým problémům. 
 Pokud by některého občana napadlo, že by stavebním odpa-
dem začal tvořit černé skládky v okolí Bludova, tak si prosím 
uvědomte, že náklady, které obci vzniknou za likvidaci odpadu  
z černé skládky, se promítnou při stanovení poplatku za likvidaci 
odpadu. 
 Připomínáme všem občanům, že mají možnost čistý  
stavební odpad, tj. bez příměsi dřeva, plastu, kovu, atd., lik-
vidovat za zvýhodněnou cenu hotově na skládce v Rapotíně. 
Bližší informace Vám zodpoví paní Lucie Šoupalová přímo na  
obecním úřadě nebo telefonicky na čísle 605 254 426.

Obecní úřad Bludov informuje občany, že od pátku 2.11.  
(kontejnery budou přistaveny během pátku do 14:00 hodin)  
do neděle 4.11. budou v obci přistaveny velkoobjemové kon-
tejnery na bioodpad. Do kontejnerů můžete vhazovat pořezané 
větve, listí, trávu atd. Stanoviště kontejnerů budou u hasičárny 
(zde budou přistaveny 2 ks kontejnerů) a na Bludovečku (zde 
bude přistaven 1 kontejner).
 Další kontejnery na bioodpadu budou přistaveny od pátku 
9.11. (kontejnery budou přistaveny během pátku do 14:00  
hodin) do neděle 11.11. na stanovišti na ulici Jiráskova (před  
obchodem Jednota), na ulici Na Viskách (u obchodu U Urbana), 
na ulici Dr. Březiny.
 Žádáme všechny občany, aby do těchto kontejnerů nevha-
zovali bioodpad v pytlích, a aby vhazovali větve pořezané na 
co nejmenší objem. Díky tomuto se v kontejneru ušetří spous-
tu místa pro další bioodpad a nebude se odvážet poloprázdný  
kontejner. 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
A OBJEMNÉHO ODPADU

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany,
že se v sobotu

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

uskuteční svoz nebezpečného a objemného odpadu.

Svoz se uskuteční do kontejnerů, které budou přistaveny  
jen u hasičárny. Svoz je určen pouze pro občany Bludova, 

nikoliv pro podnikatele!!!! Objemný a nebezpečný  
odpad neukládejte na určené místo dříve, než je stanoven 

termín svozu, vzniká zbytečná skládka odpadu.  
Bude zajištěn dohled zaměstnance obecního úřadu.

Do objemného odpadu NEPATŘÍ stavební suť,  
eternit, zemina či větve.

Na kovový odpad budou přistaveny samostatně kontejnery.

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

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

Úřední a pokladní hodiny obecního úřadu listopad 2018 - březen 2019
Obecní úřad žádá občany v rámci možností o vstřícnost při dodržování úředních a pokladních hodin 

stanovených na pondělí a středu (ostatní dny po telefonické domluvě) v období listopad 2018 - březen 2019  
z mimořádných provozních důvodů (od 1.7.2018 neobsazeno místo účetní zaměstnancem v hlavním pracovním 

poměru, nově vyúčtování místního poplatku za komunální odpad u občanů, kteří se zapojili do systému  
MESOH a nově platby za nájem hrobového místa dle kompletně vypracovaných nových smluv,  

u kterých se očekává 60 až 70% plateb hotově.
 Za pochopení děkuje

tajemník OÚ Ing. Kolínek
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Kontrolní výbor ve volebním
 období 2014 – 2018

Děkuji tímto členům kontrolního výboru, který  
pracoval ve volebním období 2014 až 2018.

 Paní Marcela Březinová, MVDr. Pavel Jílek a Luboš 
Znoj se zúčastňovali výborů pravidelně a ve výboru  

pracovali se vší zodpovědností.
 Činnost výboru z pozice tajemníka výboru  

organizoval pan Ing. Zdeněk Kolínek, tajemník  
obecního úřadu. Je velká škoda, že zástupce delegovaný 

Občanskou demokratickou stranou se během čtyř let  
volebního období ani jednou našeho jednání nezúčastnil.

 Jsem přesvědčen, že v novém volebním období bude 
kontrolní výbor provádět svoji činnost tak, jak zákon 

vyžaduje a zastupitelstvo od něj očekává.
Milan Klimeš, předseda kontrolního výboru

Změna územního plánu obce Bludov č. 2

PODĚKOVÁNÍ 

Vážení spoluobčané, vlastníci pozemků v k.ú. Bludov a další  
zájemci o výstavbu v naší obci.
 15.listopadu v 15:00 hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu Bludov proběhne veřejné projednání návrhu změny č.2 
územního plánu obce Bludov.
 Návrh Změny č.2 územního plánu Bludov bude k veřejné-
mu nahlédnutí vystaven především  na obecním úřadě v Bludově  
a také na www.sumperk.cz/mapovy portál/územní plány obcí 
/projednávané.
 Územní plán obce je zákon, podle kterého se řídí veškerá 
stavební činnost v obci. Každý občan má právo podat k návrhu 
územního plánu připomínku, vlastník pozemku může podat  
námitku vůči návrhu územního plánu. 
 Námitky a připomínky se při veřejném projednání uplatňují 
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem 
osoby, která je uplatňuje. K později uplatněným připomínkám  
a námitkám se nepřihlíží. Změna územního plánu č.2 je projed-
návána v tzv. Zkráceném projednání, takže je třeba své námitky 
a připomínky podat v daném termínu. Jinak hrozí jejich neuznání 
z hlediska nedodržení lhůt.
 Veškeré další informace vám podají pracovníci Obecního 
úřadu Bludov nebo přímo paní Ing. Zdeňka Riedlová, referent 
oddělení územního plánování Městského úřadu Šumperk (poři-
zovatel územního plánu). 

Ing. Milan Klimeš, zastupitel obce Bludov

Vážení voliči, vážení spoluobčané!
Rádi bychom Vám poděkovali za přízeň, kterou jste věnovali  
v letošních komunálních a senátních volbách hnutí ANO 2011. 
Vaše hlasy nám přinesly další místo v obecním zastupitelstvu  
a velkou podporu panu Mirkovi Adámkovi jako kandidátovi, 
dnes již senátorovi za náš region.
 Tak, jak jsme uváděli před komunálními volbami, budeme 
podporovat všechna rozumná opatření a investice, které budeme 
při jednáních zastupitelstva projednávat. Zásadně nepodpoříme 
(tak jako jsme doposud nepodporovali) některé lobbistické zájmy, 
které by zhoršily život Vás, občanů naší vesnice.
 Těšíme se, že alespoň některé naše návrhy bude staronové 
(nové) vedení obce brát vážně a bude o nich diskutovat a zvažo-
vat, nikoli jejich projednávání neúměrně oddalovat.
 Jsme přesvědčeni, že všichni zvolení zastupitelé mají  
jeden společný cíl – spokojenost občanů, ať již jsou příznivci 
jakékoli skupiny, spolku, hnutí či strany. 
 Já, jako krajský zastupitel a náměstek hejtmana  
Olomouckého kraje, budu tak, jako již uplynulé 2 roky,  
podporovat v rámci svých kompetencí činnost svazů, spolků  
a celé obce ve vztahu ke Krajskému úřadu.
 Přeji Vám všem hodně zdraví, spokojený rodinný život,  
a mnoho dalších úspěchů v nastávajícím období.

Za Místní organizaci Hnutí ANO 2011
Milan Klimeš 

Foto z akce - Trio Nété
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Vinný sklep 
,,Pod radnicí“

Sklípek v podzemním podlaží obecního úřadu má již dlouholetou  
tradici. Po delší odmlce došlo 12.10. k jeho novému otevření. Po  
opravách interiéru jsme zahájili provoz poměrně vydařenou degustací. 
Budeme se snažit, aby se sklípek Pod radnicí stal cílovou stanicí pro 
milovníky kvalitního vína.
 A to je právě jeden z nejhlavnějších cílů. Přivézt do Bludova  
kvalitní víno od předních vinařů z jižní Moravy, které si ze sklípku budete 
moci odnést nejen stáčené a lahvované, ale také posedět u skleničky  
v příjemném, nově opraveném prostředí a ochutnat ze širokého výběru 
lahvových vín.
 Kromě pondělku, kdy budeme mít úplně zavřeno, Vás rádi přivítáme 
každý den od 16:00 hod. V neděli pak již od 10:00 hod. Původ našich 
vín Vám byl představen již na degustaci, avšak ne všem je znám.  
V úzké spolupráci jsme s vinařstvím Veverka z Čejkovic a vinařstvím 
Zbyněk Osička z Velkých Bílovic. Občasnou spolupráci máme také  
s vinařstvím Veselý z Moravského Žižkova. Mohu zaručit, že se bude 
jednat o sortiment, kterým budeme chtít zaujmout každého. Ať už hosta, 
který je vinař spíše příležitostní, anebo skutečného sommeliera.  
S ohledem na tyto kategorie jsou přizpůsobené i ceny vín. Mnoho 
z našich vín získává přední ocenění nejen v ČR. 
 Největší ocenění získalo naše růžové víno od vinaře Osičky, které 
již po třetí vyhrálo ve Francii zlatou medaili mezi 1200 vzorky růžových 
vín. Veškerá ocenění našich vín, bych mohl dlouze rozepisovat, a proto 
pouze poradím, přijďte sami ochutnat a přesvědčit se.  
 Budeme se těšit na Vaši návštěvu a doufat, že po první zkušenosti 
bude pravidelná. 

Těšíme se na Vás 
Pavel Hegedüs



OBEC BLUDOV
Zastupitelstvo obce Bludov

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018,                                 
o zákazu konzumace alkoholických  
nápojů na veřejně přístupném místě

Zastupitelstvo obce Bludov se na svém zasedání dne 10.9.2018 
usnesením č. 384/Z/18 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 
písm. a) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škod-
livými účinky návykových látek, a v souladu s § 10 písm. d)  
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou  
vyhlášku:

Čl. 1
Vymezení pojmů

1. Veřejně přístupnými místy jsou veřejná prostranství - ulice, 
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné ka-
ždému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to 
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1.

2. Konzumací alkoholických nápojů na veřejně přístupném 
místě se rozumí požívání alkoholického nápoje2 nebo zdržo-
vání se na veřejně přístupném místě s otevřenou láhví anebo 
jinou nádobou s alkoholickým nápojem.

Čl. 2
Zákaz konzumace alkoholických nápojů

1)  Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na těchto  
veřejně přístupných místech:

a)  Centrum obce - Tř. A. Kašpara 
 (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň)
b)  Prostor před hasičárnou, kolem základní školy, venkovní 

sportovní areál,
c)  Prostranství okolo zámeckého rybníka + zámecký park 
d)  Lesopark Gryngle
e)  Příjezdová komunikace ze státní silnice I/11 k lázním

f)  Prostor před koupalištěm Vlčí důl
g)  Asfaltová plocha před vlakovým nádražím Bludov
h)  Prostor před prodejnou smíšeného zboží Urban
i)   Prostor před prodejnou Jednoty na ul. Jiráskova
j)   Čekárny autobusových zastávek (v případě krytých se jedná 

o vnitřní prostor včetně prostoru v okruhu 10 m od označníku 
a v případě nekrytých se jedná o prostor v okruhu 10 m od 
označníku)

 - Bludov - zámek, dol. konec, u zámku, škola, Nealko, lázně, 
Pod lipami, konečná, (v jednom směru krytá, ve druhém 
směru nekrytá)

 - Bludov - Habermannova vila, u radnice (v obou směrech 
nekrytá)

2)  Přehled veřejně přístupných míst se zákazem konzumace  
alkoholických nápojů je graficky znázorněn v příloze č.1, 
která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

3)  Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejně pří-
stupných místech se nevztahuje na 31. prosinec a 1. leden 
příslušného kalendářního roku, na restaurační zahrádky  
a předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým 
dnem po dni vyhlášení.

1)  § 34 zák, 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
 ve znění pozdějších předpisů
2)  § 2 písm.f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 
 před škodlivými účinky návykových látek

Ing. Josef Ťulpík v.r.
místostarosta

Ing. Pavel Ston v.r.
starosta

Zhodnocení motokrosové sezony roku 2018

Tímto článkem se s Vámi chci podělit o výsledky a zkušenosti, 
které jsem zažil v letošní motokrosové sezoně. Letošní sezona 
byla okořeněna změnou motocyklu z dvojdobého stroje Husq-
varna 125ccm na čtyřdobý motocykl KTM250ccm. Výměna 
motocyklu si žádala změnu jezdeckého stylu, který není pro zá-
vodníka ničím jednoduchý. Tato obměna závodního stroje měla 
za následek, že v prvních závodech letošní sezony jsem nedý-
chal nejlepším jezdcům na záda, ale v průběhu sezony jsem si 
zvykl na nový styl jízdy a začal obsazovat medailová umístění.   
V celé letošní sezoně jsem absolvoval 23 závodních podniků 
po celé České republice, tj. Mezinárodní mistrovství republiky, 
Mezinárodní mistrovství republiky juniorů, Mistrovství Moravy 
a Moravského drapáku. V celkovém hodnocení Mistrovství  
Moravy, které se skládalo z devíti podniků, jsem obsadil celkově 
třetí místo v kategorii MX2junior. I v letošním roce se konaly 
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závody menšího ražení, kde bylo mým cílem získat hlavně cenné 
zkušenosti. V těchto doplňujících závodech jsem se umístil  
v kategorii Profi na 2.místě. Z mého pohledu jsem s celou letošní 
sezonou spokojen, jelikož mým cílem bylo nabrat co nejvíce mo-
tokrosové praxe v silnější kubatuře, to ale neznamená, že usnu 
na vavřínech. Letos nás ještě čeká poslední závod sezony, bude 
jím závod družstev, který se uskuteční v Klášterci nad Orlicí,  
a samozřejmě všechny zvu. Již v říjnu plánuji přípravy na nad-
cházející sezonu 2019.  Jak všichni víme, motokros je náročný 
sport z hlediska fyzické stránky, ale také stránky finanční, proto 
bych chtěl moc poděkovat za podporu všem sponzorům a hlavně 
obci Bludov. Také bych chtěl poděkovat celé mé rodině za  
velkou podporu v průběhu celé sezony a všem mým fanouškům. 

Tomáš Riedl
Autor fotografií: archiv Tomáše Riedla 



Příloha č.l Obecně závazné vyhlášky č.3/2018, o zákazu  
konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě
a)  Centrum obce - Tř. A. Kašpara 
 (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň).
 - prostor ohraničený ul. Lázeňskou, Parkem pionýrů,  

Tř. A. Kašpara, ul. K Zámečku kolem kostela, parkovištěm  
u radnice, ul. Nová Dědina a Školní

b)  Prostor před hasičárnou, kolem základní školy, venkovní 
sportovní areál. 

 - prostor ohraničený ul. Nová Dědina, prodejnou potravin, 
budovou hasičárny, oplocením venkovního sportovního  
areálu, ul. Za Školou, jižnim plotem hřbitova a budovou  
základni školy U2

c)  Prostranství okolo zámeckého rybníka + zámecký park
 - prostor ohraničený ul. 8. května, Lázeňskou, Špalkovou, 

budovou Bludovské a.s. a chodníkem kolem zámeckého  
rybníka, Dále prostor zámeckého parku po lesopark Gryngle

d)  Lesopark Gryngle
 - pozemek p.č.2756/5 k.ú. Bludov

Obecně závazné vyhlášky k pořádku v územní samosprávě 

Dne 10.9.2018 byla schválena Zastupitelstvem obce Bludov 
nová obecně závazná vyhláška (dále OZV) č. 3/2018,  o zá-
kazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístup-
ném místě. Součástí vyhlášky je grafická příloha popisující  
a znázorňující veřejně přístupná místa v obci, kde je zakázáno 
konzumovat alkoholické nápoje. Vyhláška, po vyvěšení na 
úřední desce, nabyla účinnosti dne 3.10.2018 a byla zaslána 
Policii ČR. Porušení povinností stanovených OZV mohou  
občané hlásit přímo Policii ČR, která v případě takového  
zjištění předá MěÚ Šumperk podnět pro zahájení řízení  
o přestupku proti pořádku v územní samosprávě. Výše pokuty 
je stanovena dle závažnosti přestupku. 

V této souvislosti je potřeba připomenout, že k ochraně pořádku 
v územní samosprávě byly zastupitelstvem obce schváleny 
OZV č. 3/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných  
činností a OZV č.2/2017 o nočním klidu, které má Policie ČR 
také k dispozici pro posouzení porušení povinností stanovených 
OZV a předání příp. podnětu MěÚ Šumperk k zahájení řízení  
o přestupku proti pořádku v územní samosprávě. Výše pokuty 
je stanovena dle závažnosti přestupku. 

OZV č. 3/2011 definuje v souladu se zákonem noční klid jako 
dobu od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý  
povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy a dále je každý  

povinen zdržet se o sobotách od 18.00 hod. do 22.00 hod a dále  
o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 
6.00 hod. do 22.00 hod. veškerých prací spojených s užíváním 
zařízení a strojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,  
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

OZV č. 2/2017 řeší výjimečné případy pro vymezení kratší 
doby nočního klidu.

Schválení těchto OZV má oporu v novém Občanském zákoníku 
89/2012 Sb, v § 1012, podle kterého má vlastník právo se 
svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat 
a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru 
přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož  
i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby 
obtěžovat nebo poškodit. Toto ustanovení lze aplikovat nejen 
na dobu nočního klidu. Např. odpalování petard v jinou dobu, 
než je schválena Obecně závaznou vyhláškou, tj. noc z 31.12. 
na 1.1., může být posuzováno jako přestupek. 

Všechny OZV jsou vyvěšeny na webových stránkách obce 
www.bludov.cz v sekci obecní úřad, podsekci obecně závazné 
vyhlášky. Čerstvě schválenou OZV zveřejňujeme v Bludova-
nu.                                        

        Zdeněk Kolínek, tajemník OÚ
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g)  Asfaltová plocha před vlakovým nádražím Bludov

h)  Prostor před prodejnou smíšeného zboží Urban 
 - prostor napozemcích p.č. část 1142, část 1128 (část místní 

komunikace), část 1143 (zpevněná část před prodejnou) vše 
k.ú. Bludov

i)  Prostor před prodejnou Jednoty na ul. Jiráskova
 - prostor na části pozemku p.č. 1970 (část komunikace  

a asfaltová plocha před prodejnou) k.ú. Bludov

j)  Čekárny autobusových zastávek (v případě krytých se jedná 
o vnitřní prostor včetně prostoru v okruhu 10 m od označníku 
a v případě nekrytých se jedná o prostor v okruhu l0 m  
od označníku)

-  Bludov - zámek, dol. konec, u zámku, škola, Nealko, lázně, 
Pod Lipami, konečná, (v jednom směru krytá, ve druhém 
směru nekrytá)

-  Bludov - Habermannova vila, u radnice (v obou směrech  
nekrytá)

f)  Prostor před koupalištěm Vlčí důl 
 - Prostor asfaltové plochy parkoviště před areálem 
 a příjezdová komunikace mezi parkovištěm a koupalištěm

e)  Příjezdové komunikace ze státní silnice I/11 k lázním
 - komunikace na pozemku p.č. 2104/2 k.ú. Bludov

Bludovan 9/2018
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka
   

   

   

   

   

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen vzpomínky zůtávají dál.

Dne 29.10.2018 jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí pana 

Karla Jáně
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Smrt je koncem života, 
nikoliv koncem vztahu.  

R. SILVERMANNOVÁ
Uplynulo už více než tisíc dní od 27. října 
2015, kdy nás nečekaně opustila

Martina Schauerová
I když by se zdálo, že je to dlouhá doba, náš 
smutek je stále stejně velký a moc nám chybí. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel, dcery, maminka, babička a bratři.

Kdo znal, ten vzpomene, 
kdo měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 13 listopadu vzpomeneme 10. smutné 
výročí úmrtí pana

Jana Jurky
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
dcera Blanka a syn Pavel s rodinami.

„Vše, co máme, je jen okamžik“
Dne 14.10. to byl již rok od úmrtí pana 

Jaroslava Popracha
Děkujeme všem, kdo ho měli rádi  
a za tichou vzpomínku. Manželka  
a dcery s rodinami

Dne 18. listopadu vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí pana 

Štefana Majchera 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Sestry Maruška a Pavla a švagrová Dáša s rodinou.

   Dne 12. prosince 2018 uplyne 7. rok 
od úmrtí paní 

Libuše Kvapilové 
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Manžel, maminka a děti s rodinami.

Mladá rodina hledá ke koupi byt 
nebo malý domek v Bludově.

Platba v hotovosti.
Tel.: 737 64 88 44- 

pl
ac

en
á 
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e 
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POZVÁNKA

Poznamenejte si do kalendáře následující událost. 
Přijďte ve středu 28. listopadu v 17 hodin do KD Bludov 

na slavnostní prezentaci nového kalendáře Bludov 2019
 a současně na vernisáž obrazů, které v něm najdete. 

Všichni jste srdečně zváni.

na listopad 2018
 

Dne 28.11. oslaví své 75. narozeniny
pan Josef Hroch

K Tvým narozeninám přejeme
spoustu krásných dní,

mnoho štěstí,
pevné zdraví,

úsměv po celičký den
a plnou náruč radosti

po celičký rok.
Manželka a dcery s rodinami

Blahopřání

Stř    7.11.  18:00 hod. Cestopisná přednáška Kanada – Aljaška 
      /Obecní klub/
Pá    9.11.    Svatomartinský bál /KD/
Ne  18.11.  16:00 hod. Koncert KPH – Ludmila Urbanová /zámek/
Ne  18.11.  18:00 hod. Divadelní představení „Deskový statek“ /KD/
Stř  28.11.  17:00 hod. Slavnostní prezentace kalendáře 2019 
      /kinosál/
Čt   29.11.  18:00 hod. Přednáška „Low Cost Race: 5 zemí Evropy
      očima dvou stopařek“ /Obecní klub/ 
Ne  2.12.  17:00 hod. 1. adventní koncert – Motýli Šumperk 
      a Schola Cantharel /kostel sv. Jiří/
Pá  7.12.  17:00 hod. Mikulášská besídka pro děti /KD/
So  8.12.  14:00 hod. Mikulášská beseda pro seniory /KD/



OZNÁMENÍ LÉKÁRNY BLUDOV
Od středy 31.10.2018 do středy 14.11.2018 bude 

lékárna uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
Od čtvrtka 15.11.2018 bude změněná 

pracovní doba lékárny:
 Pondělí   8,30 - 13,00
 Úterý 13,00 - 16,00
 Středa     8,30 - 13,00
 Čtvrtek    8,30 - 15,00
 Pátek      8,30 - 13,00

Po krásném slunečném létě nadešel podzim a paní učitelky se 
domluvily s dětmi, že ho náležitě přivítají a pozvou i rodiče. 
Oslava byla naplánovaná na školní zahradu.
 Příroda k nám byla letos velice štědrá. Urodila se spousta 
ovoce a zeleniny, tak paní učitelky poprosily šikovné maminky, 
aby nám na tento den připravily nějaké dobrůtky z těchto darů 
přírody. Paní učitelky se pustily do úklidu a výzdoby zahradního 
altánku šípkovými větvičkami, jeřabinami a jablíčky, nachystaly 
lavičky s teplými dekami a pěkně prostřely stoly, na které s po-
mocí pí. uklízeček nakrájely a naservirovaly různé druhy mouč-
níků, řezů a jiných dobrůtek. U každého moučníku byla jmenov-
ka rodiny, která ho připravovala. K dobrému zákusku nechyběla 
samozřejmě ani lahodná kávička nebo čajíček pro zahřátí. K 
navození ještě příjemnější atmosféry hrála reprodukovaná hud-
ba s pohádkovými písničkami, která přivítala každého malého 
či velkého návštěvníka. Pro děti byly připraveny tvořivé dílnič-
ky, ve kterých si mohly vyrobit zvířátko z kaštanů, housenku z 
brambory a listů, ježka z brambory a párátek a jiné…..
 Během tvoření se chodili všichni občerstvovat do naší cuk-
rárny v altánku a nikoho nezastrašil ani mírný podzimní deštík. 
Celá tato atmosféra v nás vyvolávala příjemné pocity. Doufám, 
že ne jenom v nás, ale hlavně u našich malých šikulů, kteří si to 
užili a odnesli domů spoustu nových výrobků a nápadů.

          Za kolektiv MŠ zapsala Andrea Kouřilová
Autor fotografií: Miroslava Kulhajová

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací 
program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé 
a rodiče společně snižovali ekologický 
dopad činnosti školy a svého jednání na 
životní prostředí. Program vede k eko-
logickému zlepšování školky a jejího 
okolí. Děti se učí samostatně rozhodo-
vat, kriticky myslet, přebírat zodpověd-
nost a zároveň získávat užitečné doved-
nosti pro svůj budoucí život. 

Podzimní slavnost v naší mateřské školePROJEKT EKOŠKOLKA V MŠ

 Hlavním předpokladem smysluplnosti programu je vlastní 
aktivita a iniciativa dětí podílet se našem životním prostředí  
a jejich spolupráce s rodiči a učiteli. V tomto programu se učitel 
stává průvodcem a dává dětem prostor pro vyjádření vlastních 
názorů, realizaci nápadů a vizí. 
 Ekoškola je metodika sedmi kroků a jestliže MŠ projde 
všemi kroky a splní kritéria programu, získá mezinárodní titul 
Ekoškola symbolizovaný zelenou vlajkou. Prvním a zásadním 
krokem je Ekotým, který se skládá z dětí, rodičů a učitelů.  
 Pokud máte zájem podílet se a vést Vaše děti ke zlepšení 
životního prostředí, učit děti bádat, spolupracovat, rozhodovat  
a vyjadřovat vlastní názory NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE 
SEBE A VAŠE DĚTI DO NAŠEHO EKOTÝMU! 

Monika Vybíralová, DiS., učitelka MŠ 
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ZŠ Bludov

Výlet školní družiny na hrad Bouzov
Hrad Bouzov působí dojmem dobře zachované středověké 
památky, ale jeho současná podoba pochází z romantické  
přestavby v druhé polovině 19.století, čímž získal svoji pohád-
kovou podobu.
 V souvislosti s podvečerní prohlídkou hradu se děti mohou 
netradičně seznámit s historickým objektem a navíc také s místy, 
kde se natáčela celá řada filmů a pohádek. Možná i vy znáte  

například Kopretiny pro zámeckou paní, Rumplcimprcampr 
nebo O princezně Jasněnce a létajícím ševci…
 Při večerní návštěvě hradu ve čtvrtek 27. září nás uvítala 
spousta pohádkových bytostí, ale také duchů a strašidel. Ti všichni 
nás poutavým způsobem provedli hradem. Některé děti měly 
i trochu strach, ale nakonec vše dobře zvládly.
 S Bouzovem jsme se rozloučili za tmy, ale při svitu měsíce, 
spokojeni a plni nezapomenutelných zážitků.
   Soňa Nikolovová
   vychovatelka ŠD

Exkurze do Vyšehoří
V rámci výuky o naší obci a okolí jsme se se třeťáky vydali 
do Vyšehoří, protože třetina naší třídy pochází právě z Vyšehoří. 
Paní starostka Bc. Ilona Vařeková, DiS pro nás připravila krás-
ný program. Provedla nás po obci, navštívili jsme kulturní dům, 
kapli Jana Nepomuckého, domluvila návštěvu stolařských dílen 
u pana Baslera a pana Doležela, krátkou přednášku o hasicích 
přístrojích s úžasným programem a občerstvením ve firmě pana 
Kvapilíka. Na závěr nám v knihovně obecního úřadu vyprávě-
la o obci, ukázala leteckou mapu obce, nahlédli jsme do obecní 
kroniky, měli jsme připravenou svačinku a  pracovní listy o obci 
Vyšehoří do prvouky. Za krásně připravenou exkurzi všem děku-
jeme a těšíme se na další spolupráci.
   3.A, Jarmila Březinová a Jana Nesrstová
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Evropský den jazyků
Evropský den jazyků, který se každoročně koná 26. září, je  
významným dnem, jenž byl vyhlášen Radou Evropy již v roce 
2001. Tento  den jsme si letos připomněli 27. září. Žáci devá-
tého ročníku připravili pro svoje mladší spolužáky ze čtvrtých 
a pátých tříd poznávací aktivity, při kterých měli prokázat své 
znalosti z anglického jazyka. Žáci ve trojicích obcházeli stano-
viště s různými úkoly , doplňovali chybějící slova, řešili tajenky, 
prostě byla to docela zábava. Nejlepší řešitelé z obou ročníků 
byli odměněni a odnesli si také dobrý pocit ze svých znalostí  
z anglického jazyka.

                             Dana Králová
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Charita Šumperk vzala děti do Kroměříže
Navázali jsme s Charitou Šumperk na tradici výletu pro děti  
z loňského roku, kdy se jelo na dva dny do Prahy. Letos jsme  
v sobotu 13. října 2018 vyrazili na celodenní výlet dětí do  
Kroměříže. 

Cesta do arcibiskupského města UNESCA nám utekla rychle  
i přes to, že byly vlaky poměrně plné a měly zpoždění. Hned 
z vlaku jsme šli podzámeckou zahradou přímo na Arcibiskup-
ský zámek. Zde nás čekala prohlídka takzvané Saly terreny, tedy 
podzemních pater. Prohlédli jsme si jak reprezentační prostory, 
tak dvě umělé jeskyně. Dokonce jsme viděli i sál, v němž se  
natáčelo několik scén z filmu Amadeus. Dále naše kroky zamířily 
do Podzámecké zahrady, která se pyšní nejen svou druhovou 
rozmanitostí flóry, ale také fauny. Chovají zde totiž ve výbězích 
a klecích česká i cizokrajná zvířata a volně se mezi návštěvníky 
zahrad pohybují pávi. Viděli jsme holuby, hrdličky, korely, ka-
náry, andulky, kury, kachny, kozy, daňky, ale také makaky čer-
venolící a paviány pláštíkové. Po procházce v parku a drobném 
občerstvení z vlastních zásob jsme zamířili ke knihovně. Zde se 
konala prohlídka protiatomového krytu, který se pod knihovnou 
nalézá. Dozvěděli jsme se mnoho podrobností o tom, jak byl kryt 
projektován a stavěn, i o tom, jak by měl v případě ohrožení fun-
govat. Prohlédli jsme si také nezbytné vybavení krytu v případě 
katastrofy a způsoby ochrany před ozářením. Kdo chtěl, mohl si 
vyzkoušet tzv. „atombordel“ neboli protichemický oblek. Po troše 
vzdělávání byl čas na zábavu. Šli jsme do zrcadlového bludiště. 
A nečekalo nás jen jedno, nýbrž rovnou dvě. Účastníci si pak 

sami iniciativně vymysleli několik her, které se daly v reflexním 
prostoru hrát. Takže o srandu nebyla nouze. Zároveň se v centru 
města konal Jablečný den, takže jsme si ještě odpoledne dali 
na chvíli rozchod, aby se tam každý mohl vydat podívat.  
Následovala návštěva čokoládovny, z níž každý dostal od  
Charity balíček pralinek na ochutnání, a kdo chtěl, mohl si  
koupit sladký suvenýr domů. Ale to už byl čas jít zpátky na  
vlak. Ten měl sice malinko zpoždění, takže jsme do Šumperka 
dorazili o půl hodinky později. Ale nám to nevadilo, protože 
jsme si ještě o tu chvíli déle mohli užívat vzájemné přítomnosti. 

Lada Matyášová

protiatomový kryt

účastníci výletuúčastníci výletu

zrcadlové bludiště
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O INSCENACI
Je až zarážející, jak náš svět, který se v tolika ohledech neu-
věřitelně rychle vyvíjí a mění, zůstává v ohledech jiných stále 
stejný. Václav Štech (1859-1947) umístil děj své komedie Des-
kový statek do Prahy jubilejního roku 1908, kdy císař František 
Josef I. slavil šedesáté výročí vlády a české země byly součástí 
Habsburské říše. Naše dějiny od té doby zažily nejeden neuvě-
řitelný kotrmelec, nejednu změnu společenského řádu a zřízení. 
A ač jsme prošli údobími rozkvětu i úpadku, směřovali střídavě 
na východ i na západ, mnohé se nezměnilo vůbec. Termín des-
kový statek užívaný pro nemovitost, s níž se vázalo právo volit 
s velkostatkáři, ztratil svůj význam se zavedením všeobecného  
a rovného volebního práva. Avšak intriky a nekalé praktiky  
všeho druhu v boji o politickou moc nezaznamenaly větší pro-
měnu ani po sto deseti letech. A tak má divák možnost sledovat 
v dobových kulisách hru zcela aktuální, aniž by byl laskavým 
humorem autora burcován k revolučním krokům či další defe-
nestraci.
 Do Bludova divadelní hru Deskový statek přijede představit 
Divadelní soubor Vicena z Ústí nad Orlicí. Do Bludova nezavítají 
poprvé. Loni jste v jejich podání mohli vidět komedii Natěrač.

DS Vicena: fotografie z www.vicena.cz
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CVIČENÍ 
S 

MÍČEM

Cvičení pro dříve 
narozené i mladší 

se koná v 
SOKOLOVNĚ 

každou středu 
od 18hod. do 19hod. 
Lekce 40,- Kč/hod. 
Začínáme 3.10. 2018 

Karimatku, pití a 
dobrou náladu s 

sebou. 
Zve Alena Fazorová 

LUDMILA 
URBANOVÁ

NEDĚLE 18. LISTOPADU 2018 
V 16:00 HOD 

ZÁMEK BLUDOV 
 

-HORNA-

PRAGA CAMERATA
MOTÝLI ŠUMPERK

pátek 7.12.2018, 19:00        KLÁŠTERNÍ KOSTEL V ŠUMPERKU
vstupné: 300, 400, 500 Kč      předprodej v Informačním centru Šumperk od 1.11.

pořádá  Kruh přátel Šumperského dětského sboru,  z .s .  a Středisko volného času Doris

Mimořádný kulturní zážitek připravuje na letošní advent dětský pěvecký 
sbor Motýli Šumperk. „Byli jsme osloveni managementem houslisty 
Pavla Šporcla s nabídkou spolupráce při koncertu v Šumperku v rámci 
předvánočního turné Vánoce 2018. Rádi jsme tuto nabídku přijali, 
protože setkání s tak vynikajícím umělcem je pro naše sborové děti 
rozhodně velkým přínosem a věřím, že pro posluchače bude jedineč-
ným zážitkem,“ prozradila sbormistryně Šumperského dětského sboru  
Helena Stojaníková. „Pavla Šporcla bude doprovázet komorní smyčcový 
orchestr Praga Camerata. Naše děti se na koncertě představí jednak 
v samostatném vstupu, ale také samozřejmě připravujeme společný 
program s Pavlem Šporclem a orchestrem,“ doplnila Stojaníková. 

Koncert se uskuteční v pátek 7. prosince v 19:00 
v Klášterním kostele v Šumperku. Vstupenky budou 

v předprodeji v Informačním centru Šumperk 
od 1. listopadu. 



**SOUTĚŽ*** SOUTĚŽ*** SOUTĚŽ** 
PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI OD 5 DO 15 LET 

ČÁST I.  ČESKÁ  REPUBLIKA 

  1. Je radniční věž ve Znojmě vyšší než 50 m?   ANO 

  2. Která řeka pramení v národním parku Šumava?  VLTAVA 

  3. Ve které katedrále je Svatováclavská kaple?   KATEDRÁLA SV. VÍTA V PRAZE 

  4. Co je známé jako „Moravské Benátky“?   TELČ 

  5.  Kolik dětí je v sousoší Babička s vnoučaty 
 V Babiččině údolí?      4 

  6. Kde se v ČR nachází nejstarší ZOO?    LIBEREC 

  7. Které 2 státy sousedí s ČR na severu?   NĚMECKO, POLSKO 

  8. Symbolem kterého národního parku je Pravčická brána? ČESKÉ ŠVÝCARSKO 

  9.  Kde najdeme nejstarší kamenný most v ČR?   PÍSEK 

10. Jak hluboká je propast Macocha?    138,5 METRŮ 

 

ČÁST II. OLOMOUCKÝ  KRAJ 

  1. Na které řece leží město Olomouc?    MORAVA 

  2. Ve kterém městě se nachází Muzeum papíru 
 a ruční papírna?      VELKÉ LOSINY 

  3.  Co je základním grafickým prvkem loga OL kraje?  PĚTILISTÁ KVĚTINA 
 
  4. Jak se jmenuje hrad, kde se natáčela pohádka 
 O princezně Jasněnce a létajícím ševci?   BOUZOV 

  5. Která památka v Olomouci je zapsána na 
 Seznamu památek UNESCO?     SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

  6. Ve kterém městě se vyrábí tvarůžky?   LOŠTICE 

  7. Třetí největší přečerpávací elektrárna na světě 
 nacházející se právě v OL kraji se jmenuje?   DLOUHÉ STRÁNĚ 

  8.  Ve kterém městě se nachází Priessnitzovy 
 léčebné lázně?      JESENÍK 

  9.  Jak se nazývá největší moravské rašeliniště?  NÁR. PŘÍRODNÍ REZERVACE REJVÍZ 

10. Co je to Sluňákov?      CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



ČÁST III.  BLUDOV 

  1. Socha koho nebo čeho se nachází ve vestibulu bludovských lázní?  ANDĚL 

  2. Jaké druhy zvířat se nachází na hlavních dveřích myslivecké chaty?  SRNKY A DIVOČÁK 

  3. Kolik komínů napočítáte na střeše Kostelíčka nad Bludovem?   1 

  4. Jak zní třetí slovo z nápisu, který se nachází na zadní straně pomníku 

bludovského rodáka A. Kašpara?      PAMĚŤ 

  5.  Jaká je vzdálenost, podle turistického ukazatele, z bludovského  

vlakového nádraží na rozhlednu Háj?     6 

  6. Jakou barvu mají neprosklené části vstupních dveří místní mateřské školy?  BÍLÁ 

  7. Jaké číslo popisné má rodinný dům jasně oranžové barvy se žlutým  

pruhem v ulici Za Školou?       745 

  8. Kolik oken napočítáš na levé straně sokolovny (z pohledu čelem ke vstupu)? 10 

  9.  Kolik otvorů se nachází na lezecké stěně na dětském hřišti ve Špalkově ulici? 13 

10. Kolik rybníků se nachází na trase Bludov radnice - Bludov konečná?  2 

 

ČÁST IV.  KŘÍŽOVKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     B A B I Č K A 
2.    V L K      
3.   B R U S N Á    
4.  B L U D O V E Č E K 
5.  V I T O N Í N    
6.   P A V E L     
7. W O L L A S T O N I T 
8.  G R Y N G L E    

            
            


