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BludovanBludovan

Každý volič obdrží hlasovací lístek několik dní před datem  
voleb. Samotnou volbu může provést třemi způsoby. 
1. Na hlasovacím lístku může označit jednu volební stranu, 

čímž dá svůj hlas každému kandidátovi této strany. V bludov-
ském případě dá hlas všem patnácti kandidátům dané strany. 
Pokud by ale takto označil více jak jednu stranu, jeho hlas je 
neplatný.

2. Nebo může označit jednotlivé kandidáty různých volebních 
stran, čímž dá každému z nich jeden hlas. V Bludově tak 
může označit maximálně patnáct kandidátů. Pokud jich ozna-
čí více, jeho hlas je neplatný.

3. Konečně může označit jednu volební stranu a z ostatních 
stran další jednotlivé kandidáty, čímž dává hlas nejprve všem 
jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební stra-
ny tolika kandidátů, kolik zbývalo do počtu volených členů 
zastupitelstva po odečtení kandidátů jednotlivě označených. 
Pokud tedy letos volič v Bludově označí jednu stranu a dal-
ších sedm kandidátů ze stran jiných, dává hlas oněm sedmi 
jednotlivým kandidátům z jiných stran a prvním osmi ze stra-
ny, kterou zaškrtl celou.

Volič svůj hlas označí křížkem do rámečku před jménem volební 
strany nebo kandidáta. Pokud by kandidáta „odškrtl“, zakroužko-
val apod. je jeho hlas neplatný.
 Někdo by mohl říci, že v Bludově je volba snadná – vždyť 
většinu kandidátů osobně známe. Ovšem pozor! Český volební 
systém do obecních zastupitelstev funguje jinak, než se tváří. 
Hlas, který odevzdáme kandidátovi, se přičítá nejprve jeho vo-
lební straně, poté teprve jemu. Snadno se může stát, že když 
dáme hlas kandidátovi č. 6 z listiny X, tak ten zvolen nebude, ale 
náš hlas pro něj přispěl k tomu, že jeho strana X získala mandát 
pro kandidáta č. 2, kterému bychom v životě hlas nedali. Přesto 
díky našemu hlasu pro někoho jiného byl zvolen. Je to důsledek 
nešťastně nastaveného volebního systému, jehož skutečné fungo-
vání spousta lidí netuší.
 Jak z toho ven? Není žádná jednoduchá rada. Snad jen jediná – 
volit kandidáty z takových kandidátních listin, kde je nejméně 
kandidátů nám nepříjemných.

Stanislav Balík ml.

Jak hlasovat v komunálních volbáchVolby do zastupitelstva obce
Oznámení
o dni a místě konání voleb do zastupitelstva obce 
Starosta obce Bludov podle § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční
    dne 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 a
    dne 24. září 2022 od   8:00 do 14:00
2. Místem konání voleb 
v okrsku č. 1 
je místnost pro hlasování v prostorách Kulturního domu  
Bludov, tř. A. Kašpara 353, Bludov, pro oprávněné občany  
s trvalým pobytem v ulicích:
8. května, Ermisova, Husova, Lázeňská, Masarykova, Na 
Viskách, Nádražní, Palackého, Pod Baštou, Polní, Stará, 
Špalkova, Tyršova, U Rybníčku, Ve Slévi, Ztracená, čp. 981
v okrsku č. 2 
je místnost pro hlasování v prostorách Kulturního domu  
Bludov, tř. A. Kašpara 353, Bludov, pro oprávněné  
občany s trvalým pobytem v ulicích:
Bludoveček, Bohutínská, Dr. Březiny, Družstevní, Hrabenov-
ská, Jana Žižky, K Zámečku, Na Baloně, Ha 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 trva-
lým pobytem v ulicích:
Boženy Němcové, Čapkova, Jiráskova, Komenského, Krát-
ká, Kroupova, Nerudova, Plk. Karla Hlásného, Příční, Řed. 
Fr. Léhara, Slepá, Školní, Vančurova, Vitonínská, Za Školou, 
Zahradní
3. Voliči bude umožněno hlasování do zastupitelstva obce po 

prokázání totožnosti a státního občanství České republiky 
nebo státního občanství státu, jehož příslušníci jsou opráv-
něni na území České republiky volit.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb do zastupitelstva obce hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební 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.

Ing. Pavel Ston, starosta obce Bludov

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

v Kulturním domě Bludov poslední zasedání 
zastupitelstva obce v tomto volebním období. 

Všichni jste srdečně zváni.
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20. zasedání zastupitelstva obce
V pátek 12. srpna 2022 se konalo mimořádné 20. jednání 
obecního zastupitelstva. Proběhlo v Kulturním domě Bludov 
od 17:00 do 18:30. Přítomno bylo 12 zastupitelů; omluveni 
byli Bohuslav Strouhal a Karel Směšný, nepřítomen byl Ja-
roslav Hudlík. Schůzi řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli 
zápisu byli zvoleni Jakub Jelínek a Stanislav Balík. Zápis,  
z nějž převážně vychází tento článek, vyhotovil tajemník OÚ 
Zdeněk Kolínek. Přítomen byl i Pavel Kopa, který zastupuje 
obec u soudního řízení ve věci „Olšanek“.

Rozsudek soudu ve věci bytů 
v Olšanských bytovkách
Zastupitelstvo se v mimořádném termínu sešlo proto, že obec 
dne 29.7.2022 obdržela od svého právního zástupce rozsudek, 
kterým Okresní soud v Šumperku rozhodl, aby obec uzavřela 
s pěti žalobci (manžely Indrovými, Souralovými, Horkými, 
Valkovými a s Ilonou Turolou) kupní smlouvy ve věci pře-
vodů dosud pronajatých bytů v bytových domech čp. 653  
a 654 „Olšanské bytovky“, a to podle v roce 1998 uzavřených 
smluv o smlouvách budoucích. Rovněž soud nařídil uhradit 
žalobcům na nákladech řízení celkovou částku 543.948,06 Kč. 
Proti rozsudku soudu je možné podat odvolání do 15 dnů ode 
dne doručení, tj. do 13.8.2022. Pokud by se obec neodvolala,  
rozsudek nabude právní moci, obec bude povinna do 3 dnů za-
platit náklady řízení soudu žalobcům a uzavřít kupní smlouvy. 
V případě odvolání by náklady řízení před odvolacím soudem 
v případě procesního neúspěchu obce sestávaly z uhrazeného 
soudního poplatku za odvolání ve výši 10.000 Kč a dále z ná-
kladů řízení protistrany, které by dle odhadu neměly přesáh-
nout částku ve výši 270.000 Kč.
 Starosta informoval, že vše kolem této věci je vedeno je-
diným motivem, tj. péčí řádného hospodáře. V dané věci vidí 
dva základní momenty, na základě kterých se nemůže ztotož-
nit s rozhodnutím soudu a doporučuje se v této věci proti roz-
hodnutí soudu odvolat. Za prvé 8 kupních smluv nebylo dle 
jeho názoru řádně schváleno, což lze doložit zápisy z jednání 
zastupitelstev obce, a za druhé cena bytu ve výši 27 % ceny 
bytu v době uzavření kupní smlouvy je dle názoru právního 
zástupce i jeho nízká, protože si žalobci příspěvek na základě 
nájemních smluv odbydleli v pronajatých bytech tím, že ne-
platili nájem a příspěvek je zohledňován i v ceně bytu. Takto 
realizovaný prodej by nesvědčil o hospodaření s péčí řádného 
hospodáře. Doporučil odvolat se.
 Poté celou situaci shrnul právní zástupce obce P. Kopa. 
Okresní soud v Šumperku rozsudkem č.j. 10 C 253/2020-209 
ze dne 17. 5. 2022 dospěl k závěru, že žaloba proti obci je dů-
vodná, neboť smlouvy mezi žalobci a žalovanou stranou byly 
řádně uzavřeny, nejsou v rozporu se zákonem a byly uzavírány 
ve světle tehdejších poměrů, kdy obec usoudila, že jsou pro 
ni výhodné a nelze je hodnotit jednostranně dnešní optikou. 
Soud má za to, že smlouvy byly uzavřeny s dodržením ná-
ležitého procesu, tedy že záměr byl řádně zveřejněn (byť ne 
na úřední desce) a že starostové obce, kteří smlouvy pode-
psali, měli od zastupitelstva mandát takové smlouvy podepsat. 
Žalobci navíc řádně plnili své povinnosti vyplývající jim ze 
smluv a vyzvali žalovanou k uzavření kupních smluv. Co se 
týká námitky promlčení, tak soud dospěl k závěru, že námitka 
byla uplatněna v rozporu s dobrými mravy a žaloba byla po-
dána včas, a že by se soud zamítnutím žaloby dopustil hrubé 
nespravedlnosti vůči žalobcům, kteří legitimně očekávali, že 
jim byty budou po uplynutí 20 let odprodány za sjednaných 

podmínek. Zastupitelé by měli k těmto a podobným věcem 
přistupovat s péčí řádného hospodáře. Případné odvolání proti 
shora uvedenému rozsudku Okresního soudu v Šumperku by 
bylo stavěno na odvolacím důvodu, že rozhodnutí soudu spo-
čívá na nesprávném právním posouzení skutkového stavu věci 
(že lze úřední desku nahradit Bludovanem, že součástí usne-
sení mělo být zdůvodnění, proč je cena 27 %, pozdní podání 
žaloby).
 V diskusi S. Balík reagoval, že by nezpochybňoval uzavře-
ní smluv a zveřejňování záměru budoucího prodeje, obec toto 
v jakési formě schválila, zveřejnila v Bludovanu, o dané věci 
věděla a jednala. Doplnil, že případ Bludova není v republice 
jediný, ale že takových případů je víc a pokud je mu známo, 
vždy zatím bylo v dané věci rozhodnuto v neprospěch obce. 
Dále se zamyslel, že zřejmě bylo postupováno dle tehdy plat-
né metodiky daného ministerstva. Sdělil, že se neztotožňuje  
s argumentem, že žalobci podali žalobu pozdě, dle jeho názo-
ru v této věci sehrála roli obec, která prodej napřed schválila 
a potom schválení revokovala. Nezpochybňoval by ani cenu 
bytu ve výši 27 % rovnající se podílu obce na výstavbě bytu, 
to byla hodnota daná, navíc obec by v té době bez vysokého 
příspěvku nájemců 320.000 Kč byty nepostavila. Shrnul, že 
z těchto důvodů nevidí šanci rozhodnutí soudu ve prospěch 
obce. Navýšení výdajů řízení by dle jeho názoru nebylo hos-
podaření s péčí řádného hospodáře. Doporučil nepodávat od-
volání a prodat i byty spodní.
 Starosta upozornil, že vidí problém v prodeji spodních 
starších bytů, které by se musely prodávat za plnou cenu  
a novější byty v nástavbách za 27 %. Roman Holinka doplnil, 
že k ceně 27 % rovnající se podílu obce na vybudování bytů 
je potřeba přičíst příspěvek nájemců bytů 320.000 Kč, protože 
si ho v nájemním bytě odbydleli tím, že neplatili nájem, s pří-
padným zohledněním úroků. 
  J. Jelínek se dotázal, jestli existují nějaké judikáty  
v dané věci. P. Kopa odpověděl, že většinou jsou kauzy ve 
fázi odvolání. Žádný rozsudek není pravomocný, žádná rele-
vantní judikatura neexistuje. Spíše se čeká na to, až to dojde  
k nejvyššímu soudu, který rozhodne, jak by to mělo být, může 
to trvat i tři roky.
 Josef Ťulpík zopakoval, že na začátku volebního období 
zastupitelé slíbili a měli by konat s péčí řádného hospodáře.  
I když nájemníkům rozumí, doporučil odvolat se. Milan 
Klimeš se dotázal, jestli bude obec platit náklady řízení cca 
270.000 Kč, pokud se odvolá. P. Kopa odpověděl, že rozsu-
dek je zatím nepravomocný, do 15.8.2022 je čas na odvolání. 
Pokud se obec rozhodne neodvolat, rozsudek se stane pra-
vomocný a obec bude muset zaplatit náklady řízení ve výši 
543.948,06 Kč a uzavřít smlouvy. Pokud se obec rozhod-
ne odvolat, musí uhradit soudní poplatek ve výši 10.000 Kč  
a bude cca 2 roky čekat, až krajský soud nařídí soudní jednání, 
na kterém rozhodne, rozsudek bude konečný a doručením se  
stane pravomocný. Krajský soud rozsudek okresního soudu 
potvrdí nebo změní a žalobu zamítne nebo z důvodu špatného 
rozsudku vrátí k novému projednání. Sdělil, že náklady řízení 
jsou vysoké, protože je pět žalob spojených do jedné, náklady 
řízení ve výši cca 270.000 Kč vzniknou v případě neúspěchu 
odvolacího řízení. J. Jelínek shrnul, že rozsudek byl dle jeho 
názoru udělán, aby byl spravedlivý, argumenty nejsou podle 
práva řádně zdůvodněny. Je fakt, že v dané věci neexistuje 
pravomocný rozsudek, žádná judikatura, rozsudek je možná 
nepřezkoumatelný, doporučil odvolat se. K. Juránková  
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Docházka zastupitelů na jednotlivá zasedání zastupitelstva v letech 2018-2022

konstatovala, že nájemci žili v dobré víře, že záměr byl zve-
řejněn, vše ve smlouvách řádně zpracováno, smlouvy byly 
schváleny, podepsány, to vše hovoří proti obci. 
 Nelze po 20ti letech tvrdit, že jsou smlouvy neplatné.
 Zastupitelstvo poté hlasovalo a osmi hlasy pro (4 proti) 
rozhodlo podat odvolání.

Rozpočtové změny
Rada předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočtové změny 
č. 10, které řeší změny v příjmové i výdajové části (přede-
vším ponížení výdajů na dětské hřiště u zámku a rekonstrukci 
hasičárny, navýšení příjmů z DPH a z daně ze závislé činnos-
ti, navýšení výdajů prostřední patro Vlčí důl, fasáda radnice, 
chodník I/44.  Důvodem předložení rozpočtové změny bylo 

Zdroj: zápisy z jednání zastupitelstva 2018–2022
A – zúčastnil se
O – omluven

Za volební období 2018–2022 proběhlo nejvíc zasedání  
(i s jedním, které proběhne v září) od volebního období  
2006–2010, kdy se jich uskutečnilo ještě o jedno víc. V září ješ-
tě proběhne jedno řádné zasedání, nicméně do voleb už Bludo-
van nevyjde, proto tato neúplná statistika ještě před volbami.
 Docházka zastupitelů na veřejná jednání zastupitelstva  
činila v průměru 13,7 zastupitelů (tedy o něco méně než v le-
tech 2014–2018, kdy byla 13,5. Souhrnně lze uvést, že byla 
výborná – každý ze zastupitelů byl alespoň na čtyřech pětinách 

především schválení nižší dotace na výstavbu chodníku  
podél komunikace I/44 ve výši 3,6 mil. Kč než obec  
očekávala a zdárný průběh daňových příjmů, které mohou  
nahradit uvažovaný úvěr na dofinancování uvedené stavby. 
Zastupitelstvo rozpočtové změny jednomyslně schválilo.

Diskuse
Po vyčerpání oficiálního programu jednání zastupitelstva obce 
vyzval starosta přítomné k všeobecné diskusi. M. Klimeš se 
dotázal, jak je daleko projektová dokumentace a příprava 
úpravy prostoru u zámku naproti pizzerii. Starosta odpověděl, 
že se v nejbližších dnech upraví povrch terénu, vybuduje nový 
trávník kolem pomníku A. Kašpara a osadí mobiliář. Do bu-
doucna se uvažuje o nějakém vodním prvku.

Stanislav Balík ml.

zasedání. Čtyři byli úplně na všech, jeden chyběl na jediném, 
dalších šest chybělo jen na dvou zasedáních.
 Vynikající docházka na schůze zastupitelstva svědčí  
o tom, jak vážně k výkonu své funkce zvolení reprezentanti 
přistupovali. Samozřejmě, práce zastupitele má řadu podob  
a neměla by se vyčerpávat pouze schůzemi, přesto jde o dob-
rou zprávu. Tabulka je seřazena podle procentní účasti na  
zasedáních, počtu zasedání a podle abecedy.

Stanislav Balík ml.
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Celkem

abs. %

Balík Stanislav A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 20 100

Čech Jaroslav A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 20 100

Holinka Roman A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 20 100

Juránková 
Kateřina

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 20 100

Balhar Jaroslav A A A A A A 0 A A A A A A A A A A A A A 19 95

Březina Luděk A A A A 0 A A A A A A A A A A A A 0 A A 18 90

Hudlík Jaroslav A A A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 18 90

Směšný Karel A A A A A A A A A A A A A A A A A 0 A 0 18 90

Ston Pavel A A A A A A 0 0 A A A A A A A A A A A A 18 90

Strouhal 
Bohuslav

A A A A A 0 A A A A A A A A A A A A A 0 18 90

Ťulpík Josef A A A 0 A A A A A A A A A A A A 0 A A A 18 90

Jelínek Jakub A A A A 0 A 0 A A A A A A A 0 A A A A A 17 85

Klimeš Milan A A A A A A 0 A A A A 0 0 A A A A A A A 17 85

Matěj Jindřich A A A A 0 A A A A A A A A A 0 0 A A A A 17 85

Bank Karel A A A A A A A A A A 0 0 0 0 A A A A A A 16 80
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ŠPATNĚ ČITELNÉ KÓDY NA POPELNICÍCH

Co je nového v oblasti odpadového hospodářství a systému MESOH

Obecní úřad Bludov prosí občany, kteří mají na popelnicích na komunální odpad, 
plast či papír z velké části odlepené kódy, aby tuto skutečnost nahlásili paní Šoupalové 

na telefonním čísle 605 254 426 nebo osobně v kanceláři obecního úřadu. 
Následně dojde k přečipování popelnic. Děkujeme za spolupráci.

V letošním roce se mě hodně lidí ptalo, proč mají tak velký 
poplatek, i když třídí odpady. Oproti minulému kalendářnímu 
roku byla obec nucena zvednout základní poplatek za svoz od-
padů o 200,- Kč, jelikož došlo k výraznějšímu zdražení kvůli 
velké inflaci a zdražením likvidace některých separovaných 
odpadů. Nyní se nacházíme v době, kdy poplatek již snižován 
nebude, ale budeme se zaměřovat na to, aby se nezvyšoval 
razantním způsobem. Každá obec je nyní v pozici, že nový 
zákon o odpadech jí ukládá dodržovat recyklační limity a má 
možnost získávat slevu na poplatku při likvidaci směsného 
komunálního odpadu a objemného odpadu při splnění limitu 
navezených tun na skládku. Každým rokem se koeficient pro 
tuto slevu bude pro obec snižovat, což pro obec znamená, že 
když přesáhne daný roční limit tun s touto slevou, bude platit 
mnohem větší poplatek za likvidaci odpadu z černých popel-
nic a objemného odpadu. Pro letošní rok je levnější poplatek 
500,-/tunu odpadu, po překročení limitu je 900,-/tunu. Ta vyšší 
sazba se bude každým rokem navyšovat. Od roku 2026 bude 
zvýšená i ta levnější sazba poplatku, a to na 600,-/tunu. Proto 
je pro nás pro všechny velmi důležité, aby v černé popelnici 
opravdu končilo co nejméně odpadu.
 Proto, abychom poplatek za odpady drželi co nejníže, 
je zapotřebí opravdu svědomitě třídit odpad. V naší obci je 
už nyní možné třídit všechny složky komunálního odpadu, 
a to papír, plast, sklo, tetrapak, bioodpad, jedlé oleje a tuky 
z domácností a dokonce i gastroodpad (zbytky z kuchyně)  
z domácností. Takže kdo opravdu třídí, tak komunální popel-
nici může dávat na vývoz opravdu jednou za měsíc, někteří  
i v menší frekvenci. Je nutné stále snižovat množství směs-
ného komunálního odpadu, abychom dosahovali zákonem  
daných limitů na třídicí slevu. 
 Na skutečnost, že je zapotřebí množství odpadu snižovat, 
bere mnohem větší důraz i systém MESOH. Od roku 2022 pla-
tí nová pravidla a to taková, že opravdu ten, kdo má odpadu 

málo, tak je mnohem více zvýhodněn před ostatními, kteří 
odpadu mají hodně. Vždy nejlepší variantou je, že odpad vů-
bec nevznikne, jelikož s ním obec nemá žádné náklady. Takže 
opravdu neplatí, že čím více odpadu budu mít, tím větší 
budu mít slevu. Ba právě naopak. Občan sice posbírá EKO 
body za odevzdané pytle s plastem a papírem, ale neobdrží 
EKO body za snižování produkce odpadů či se mu mohou  
i odečíst EKO body za efektivní využívání nádob. V koneč-
ném důsledku bude mít takový občan úplně minimální slevu. 
Sleva opravdu není a nebude pro každého. Ten, kdo bude chtít  
ušetřit, musí opravdu třídit a mít odpadu i málo. Spoustu ob-
čanů „si myslí“, že odpad třídí. Samozřejmě plast a papír třídí, 
ale potom, když zjistíte, že na každý svoz přistaví popelnici  
s komunálním odpadem a někdy i tu větší, tak je něco nej-
spíše špatně. Pokud vytřídím papír, plast, sklo, kov, bioodpad  
a zbytky z kuchyně, tak přece nemůžu mít každých 14 dní 
plnou popelnici. Za další je důležité chystat na svoz pouze  
plnou popelnici. I když je například zaplněná pouze z polo-
viny, tak systém MESOH započítá celkový objem popelnice  
a tím zbytečné litry velice rychle naskakují na odpadový účet, 
které si tento systém hlídá. 
 Výše poplatku za odpady závisí opravdu jenom na vás na 
občanech, jak budete třídit a kolik ho vyprodukujete. Hodně 
lidem je ještě třídění odpadů cizí a do popelnic dávají oprav-
du vše, jak tomu bylo v letech minulých. Novým zákonem  
o odpadech se pro obce hodně mění, jak nastavení limitu pro 
levnější poplatek, tak míry recyklace složek komunálních od-
padů. Od roku 2025–2029 musí obec vytřídit alespoň 60 % 
recyklovatelných složek komunálního odpadu. Například  
v roce 2035 a dále už to musí být 70 %. V roce 2021 jsme míru 
recyklace splnili na 59 %. Za nedodržení těchto cílů obci hrozí 
pokuta až 200 000,- Kč. Nezbývá nic víc, jen říct: PROSÍM, 
TŘIĎTE OPRAVDU ODPAD.

Poslední bludovský kaplan – P. Jan Železník

Zajímavosti z bludovské historie IX.
Před několika dny mi bludovský občan Jaroslav Frič předal 
část korespondence své maminky s někdejším bludovským 
kaplanem P. Janem Železníkem. Rád bych jeho těžkému osu-
du věnoval tento díl zajímavostí z bludovské historie.
 V Bludově nesídlil vždy jen jeden kněz – farář. Více než 
dvě stě let byla bludovská fara domovem pro dva či dokon-
ce tři kněží: kromě faráře šlo i o tzv. kaplana (či kaplany). 
Kaplan býval v Bludově ustavován mezi lety 1731 a 1951, 
tedy v období 220 známých let. Vystřídalo se jich u nás za tu 
dobu přesně 50. Nejdéle sloužil jako kaplan P. František Jašek 
(1920–1939), Ve dvou obdobích působili v Bludově současně 
hned tři kněží, a to farář a dva kaplani – v letech 1777–1780  
a 1876–1878.

 Proč byl vlastně důležitý kaplan? Z poměrně jednoduché-
ho důvodu – pomineme-li výuku náboženství (např. ještě před 
zřízením měšťanské školy se učilo 10 hodin náboženství týd-
ně), šlo o křty, zaopatřování, pohřby a zpovídání, o což vše se 
dělil s farářem. Před změnami, k nimž došlo ve druhé polovině 
20. století, směl navíc kněz sloužit pouze jednu mši svatou 
denně.
 Posledním kaplanem z oněch bludovských padesáti se stal 
P. Jan Železník. Pamatují si ho již asi jen ti nejstarší z nás, 
vždyť Bludov musel za dramatických okolností opustit před 
jedenasedmdesáti lety. 
 Narodil se 26. prosince 1921 v jihomoravském Mistříně 
(dnes Svatobořice-Mistřín). Vystudoval kyjovské gymnázium,  
1. října 1941 nastoupil do olomouckého kněžského semináře. 
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I na něj ale dopadla pracovní povinnost v Říši, a tak byl od 
podzimu 1942 tzv. Totaleinsatz v německém Essenu. Do se-
mináře se mohl vrátit až po konci války. Kněžské svěcení při-
jal v Olomouci 29. června 1948, 5. července téhož roku slavil  
v rodném Mistříně kněžskou primici.
 Po vysvěcení nastoupil do Holice u Olomouce, kde 
působil nejprve jako kaplan, posléze jako administrátor  
(do 31. srpna 1949). O den později, 1. září 1949, byl ustaven 
jako kaplan v Bludově. Byla to vzrušená doba po komuni-
stickém převratu, která vyvrcholila o rok později v prosinci 
1950 komunistickým zatčením tehdejšího bludovského faráře  
P. Oldřicha Koutného. P. Jan Železník (kaplanům se v Bludo-
vě říkávalo křestním jménem – tedy v tomto případě „páter 
Jan“) převzal namísto něj přechodně správu farnosti. Právě  
v těchto týdnech se šířila farností zpráva, že bohoslužebné  
potřeby z bohatě vybaveného bludovského kostela budou od-
ňaty a předány do kostelů a farností chudších a méně vybave-
ných. Kostel byl podle svědectví pamětníků v období po zatčení 
P. Oldřicha při bohoslužbách „nacpán“ k prasknutí. Bludovští 
při nich neustále v modlitbách prosili za svého milovaného 
pastýře... Když pak přišel v únoru 1951 příkaz, že má být fara 
vyklizena od věcí bývalých farářů, farníci při tom poschovávali  
i část kostelního inventáře, což jim bylo posléze přičteno  
k tíži. V následných politických soudních procesech bylo  
vyneseno několik několikaletých rozsudků odnětí svobody, 
propadnutí jednoho z největších bludovských statků apod.  
O tom ale podrobně někdy jindy.
 P. Jan v lednu 1951 onemocněl a bohoslužby konal zejmé-
na P. Jaroslav Koplík, tehdejší šumperský děkan. Státní moc 
se potřebovala ale vyrovnat i s nepohodlným, horlivým kap-
lanem, byť v té době nemocným. Řešení našla snadno – do 
Bludova poslali na začátku února 1951 z litoměřické diecéze 
prokomunistického kněze P. Aloise Bubeníka a P. Jan putoval 
na místo něj na Litoměřicko. Tak někdy v únoru–dubnu 1951 
odešel z Bludova poslední kaplan, který bydlel a působil na 
bludovské faře.
 Nejprve nastoupil v květnu 1951 v Bosni u Mnichova 
Hradiště, pak spravoval ještě Bezdědice, Kruh, Bořejov a od  
13. září 1952 se stal administrátorem v Bělé pod Bezdězem. 
Posléze dostal na starost ještě Dolní Krup a Bezděz. Když 
přijel v listopadu 1952 na martinské hody do rodného Mis-
třína, byl tam 16. listopadu 1952 na faře zatčen a uvržen do 
vazby. Vystřídal řadu tvrdých vazebních věznic – Grebeníčko-
vo Uherské Hradiště, Jihlavu, Pankrác, Pardubice, Olomouc. 
Téměř o rok později tam byl 5. listopadu 1953 odsouzen na  
13 let vězení, mimo jiné politické důvody prý také za smyš-
lenou zpronevěru bohoslužebných nádob. Trest si odpykával  
v nejtvrdších věznicích – nejprve do 6. května 1956 na Jáchy-

P. Jan Železník jako 
bohoslovec

P. Jan Železník ve stáří

Rub primičního obrázku

movsku, poté do 27. prosince 1958 ve slovenském Leopol-
dově a konečně ve Valdicích u Jičína do 11. 5. 1960, kdy byl 
v rámci široké amnestie politických vězňů po necelých osmi 
letech propuštěn. 
 Ani poté ale nemohl působit jako kněz, nezískal tzv. státní 
souhlas. Žil v Mistříně, vzápětí po návratu z vězení nastoupil 
ve slévárně Elektrosvit ve Svatobořicích, poté v mechanické 
dílně, až se nakonec stal vedoucím montážního meziskladu. 
Přitom vystudoval slévárenskou průmyslovku v Hodoníně, 
kde v roce 1966 maturoval.
 V téže době – politického tání – obdržel státní souhlas, 
a tak nastoupil jako administrátor do Moravského Písku  
(říjen 1966 – duben 1972), poté jako administrátor  
v Rohatci (květen 1972 – prosinec 1976), Velkém Ořechově 
(leden 1977 – červenec 1990) a v Pohořelicích (červenec 1990 
– červenec 1995). Poté, co jej ranilo, odešel na trvalý odpoči-
nek do Rohatce. Na podzim 1996 sloužil v bludovském kos-
tele po dlouhých desetiletích (na pozvání Zory Fričové) ne-
dělní bohoslužbu. V rodném Mistříně ještě oslavil 4. července 
1998 tzv. zlaté kněžské jubileum (50 let od svěcení), aby za 
necelého půl roku zemřel v nemocnici Brně. Stalo se tak den  
po jeho sedmasedmdesátých narozeninách, 27. prosince  
1998. Pohřben byl v rodinném hrobě v Mistříně. 

Zdroje:
Balík, S.: Miloval jsem okrasu domu Tvého, Brno 2000.
Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu, Brno 2013.
Dopisy P. Jana Železníka paní učitelce Zoře Fričové 
(1996-1997), archiv autora.
Měchura, B.: Dějiny farnosti Mistřín – Svatobořice, 2004.

Stanislav Balík ml.
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Škampovo kvarteto zaplnilo v pondělí 18. července sál  
bludovského zámku v rámci festivalu Klášterní hudební  
slavnosti. Koncert se konal pod záštitou starosty obce  
Ing. Pavla Stona.

foto: Jiří Kučera

Vzpomínka
   Kdo v srdci žije, nezemřel. 

Dne 3. října 2022 si vzpomeneme na 5. smutné 
výročí úmrtí paní 
Josefy Snášelové
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste 
ji znali a měli rádi. S úctou a láskou vzpomíná 
rodina.

 
POZVÁNKAPOZVÁNKA
na akce v září 2022
2.9.    18:00  BASTA FIDLI – country-rocková kapela  
  /Kavárna v oranžerii/
3.9.  od 8:00 XXX. Výšlap za bludovským špekáčkem /zahrada KD/
3.9. – 4.9. Pouť ke cti sv. Rozálie  /Kostelíček nad Bludovem/
4.9.    10:00-16:00 Pohádkový les /okolí Kostelíčka nad Bludovem/
4.9.    16:00  Koncert KPH – houslový virtuos Ivan Ženatý /zámek/
12.9.  18:00 Zasedání zastupitelstva /KD/
23.9. – 24.9.  Volby do obecního zastupitelstva /KD, obecní klub/
23.9.  17:00 Cimbálová muzika s ochutnávkou burčáku 
  /Kavárna v oranžerii/
28.9.  14:00 hod. Svatováclavská drakiáda  /Brusná/
30.9.  18:00  Čtení ke kafi – divadelně-literární pořad /KD/

Výjimeční umělci na dosah – tak by se dala charakterizovat 
filozofie Kruhů přátel hudby. V tuzemsku podporuje Kruh 
přátel hudby nadace Český hudební fond.  Díky němu v Blu-
dově vystoupí mnoho zvučných jmen a hudebních těles, která 
vystupovala na světových jevištích.
 Hned v úvodu sezóny, v neděli 4. září, čeká milovníky 
hudby v Bludově jedinečné vystoupení houslového virtuosa 
Ivana Ženatého v doprovodu klavíristy Petra Jiříkovské-
ho. Říjnový pořad uvítá v Bludově herečku Milenu Stein-
masslovou. Absolvent brněnské konzervatoře kytarista Libor 
Janeček se zaměřuje na skladby období baroka a klasicizmu, 
jihoamerickou a španělskou hudbu i hudbu českých sklada-
telů, kterého v listopadovém koncertu doprovodí flétnistka 
Mariia Mikhailova.
 Sezóna bude pokračovat v únoru koncertem umělce  
z Listiny mladých Adamem Klánským, který začal hrát na 
violoncello v pěti letech. Mezi jeho dosavadní nejcennější 
úspěchy patří 1. cena na prestižní soutěži JJF Dotzauera  
v Drážďanech (říjen 2019) a 1. cena na mezinárodní soutěži 
Gustava Mahlera v Jihlavě (únor 2020 a únor 2021).
 V dubnu se posluchači mohou těšit na Accordeon Accom-
pagnato a v měsíci květnu je v plánu vystoupení hudebního 
tělesa Musica dolce vita. O přesných termínech koncertů  
a případných změnách v programu vás budeme informo-
vat na stránkách Bludovanu i na webových stánkách obce  
www.bludov.cz.

bh

Ženatý, Steinmasslová a další. 
KPH vstupuje do další sezóny

Tradiční pochod ukončený opékáním špekáčků, spojený se 
soutěžemi a kvízy pro děti, slaví třicetiny. Výšlap za bludov-
ským špekáčkem je turistická akce, která je neodmyslitelně 
spojená se začátkem září. Na start se za dobu její existence 
postavily tisíce turistů, někteří z nich ji absolvují už od ko-
čárku společně se svými rodiči. Dá se tak říci, že někteří se 
Špekáčkem vyrostli od kolébky až do dospělosti.
 Jubilejní ročník bude začínat i končit výjimečně v zahradě 
kulturního domu. Připraveny jsou tradičně dvě trasy – kratší  
i pro kočárky v délce 6 km a delší pro zdatnější turisty 14 km. 
Během výšlapu si děti mohou vyzkoušet zábavně-znalostní 
kvízy a po výšlapu pak na zahradě si pak malí mohou zahrát 
různé hry za malé odměny. Chybět nebude ani vyhlášení cen 
pro účastníky a malá pozornost pro každého účastníka. Na 
všechny se těší Sbor pro občanské záležitosti Bludov a BLU-
TU, bludovští turisté, kteří se na akci organizačně podílejí. 

bh

Potřicáté vyšlápnou turisté za bludovským 
špekáčkem
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Barboru Seidlovou netřeba dlouze představovat, coby prin-
ceznu Zubejdu ji znají malí i velcí. Ta nyní společně s Da-
nielou a Nikol Zbytkovskými účinkuje v dalších projektech, 
například Čtení do ouška, Čtení ke kafi nebo Zápisky z cest. 
Do Bludova tato nepřehlédnutelná trojice přiveze v pátek 30. 
září Čtení ke kafi. 
 U kafe se nemůže přihodit nic špatného… Je to posvátný 
rituál klidu, míru a pohody… Občas se u něho pustíte i do 
filozofování, anebo se zaposloucháte do hovorů od okolních 
stolků…
 Chvilka pohody a pohledů na obyčejný život kolem nás. 
Naučili nás dívat se na svět tak, jak se na něj dívají druzí. 
Naučili nás dodržovat rituály, které vymysleli druzí. Naučili 
nás poslouchat druhé a ne sebe. Ve třech letech jsme se ptali 
PROČ… Potom jsme se ptát přestali…
 Autorské divadlo MALÉhRY Daniely a Nikoly Zbytov-
ských a Barbory Seidlové přichází s něčím nevšedním. Po 
několika úspěšných divadelních inscenacích se rozhodly vy-
tvořit pořad, který nabízí možnost bližšího kontaktu s publi-
kem, přímé reakce a sdílení. 
 Čtení ke kafi se odehraje v sále kulturního domu. Diváci 
budou sedět u stolu jako v kavárně a výjimečně si mohou 
vzít občerstvení s sebou do sálu. Předprodej vstupenek a re-
zervace míst probíhá v kanceláři KD Bludov, osobně nebo 
emailem: kulturni.dum@bludov.cz. Vstupné v předprodeji 
činí 180 korun, na místě v den představení budou vstupenky 
za 200 korun. 

bh

Scénické čtení fejetonů „ke kafi” 
z rukopisů Daniely Zbytovské 
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Vážení občané Bludova, příznivci Moravy a její historie, za 
náš spolek Moravská národní obec (dále jen MNO) si vás 
dovolujeme co nejsrdečněji pozvat v sobotu 10. září 2022 
na již tradiční setkání v místní rodové hrobce Žerotínů  
a rodu Mornstein-Zierotin. Od 17:00 hodin se zde bude  
konat vzpomínkové pietní shromáždění ku příležitosti  
458. výročí narození velkého Moravana, významného  
a vzdělaného šlechtice, diplomata, ochránce náboženských  
i zemských práv Markrabství moravského, zemského hejtma-
na Karla staršího ze Žerotína (15. září 1564 – 9. října 1636) 
 Během setkání budou předním členem Historické sekce 
MNO, panem Jaroslavem Svozilem, připomenuty životní 
osudy nejen Karla staršího ze Žerotína, ale také dalších  
významných zástupců tohoto slavného rodu. Mnozí z nich 
se totiž ve své době výrazným způsobem podíleli na správě, 
všeobecném povznesení, posílení svébytnosti a zemských 
svobod mnohdy těžce zkoušené země Moravy. Příkladem 
může být například Jan starší ze Žerotína (otec Karla starší-
ho ze Žerotína), který byl významným podporovatelem Jed-
noty bratrské na Moravě nebo Bedřich ze Žerotína (strýc 
Karla staršího), který mezi lety 1594 až 1598 zastával úřad 
zemského hejtmana Moravského markrabství. Zajímavou 
osobností, na kterou jistě nezapomeneme, byl také poslanec 

OBEC BLUDOV – POZVÁNKA NA PIETNÍ SETKÁNÍ V RODOVÉ HROBCE ŽEROTÍNŮ 

Moravského zemského sněmu, Říšské rady a počátkem  
20. století moravský místodržící Karel Emanuel ze Žerotína. 
 Obec Bludov je pevně spojena s počátky a historií toho-
to rodu. Tato skutečnost se odráží také v podobě obecního 
znaku, jehož ústředním motivem je černý žerotínský lev na 
třech hůrkách. Dle legendy to byl pravděpodobný zakladatel 
Bludova, vladyka a markraběcí úředník Blud I. z Bludova, 
kdož stál u kolébky slavné žerotínské dynastie.
 Vážení přátelé, přijďte s námi zavzpomínat a poklonit se 
památce ve vaší starobylé obci pochovaných Žerotínů. Nejen 
pro výše zmíněné skutečnosti máme společnou morální po-
vinnost si tyto osobnosti pravidelně připomínat. Svoji účast již 
přislíbili někteří vzácní hosté. Například už tradičně se akce 
k naší radosti bude účastnit náměstek hejtmana Olomoucké-
ho kraje, pan Mgr. Dalibor Horák. Věříme, že naše pozvání 
přijmou představitelé samosprávy Bludova i okolních měst  
a obcí. Velkou ctí pak pro nás pořadatele bude, pokud se shro-
máždění zúčastní, stejně jako v předchozích letech, některý  
z představitelů domácího rodu Mornstein-Zierotin. My, pořa-
datelé, se budeme těšit na setkání s vámi.

Stanislav Blažek,                                                                                                                                          
    místopředseda Moravské národní obce, z. s.
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www.stanbludov.cz

Josef Bína
Provozní restaurace

6

Ing. Renata Malá
Manažer zákazníků

7

Tomáš Kobza
Jednatel

8

Stanislav Kouřil
Jednatel

9

Zdeněk Karel
Mornstein-Zierotin
Student

10

Jan Malý
Šéfkuchař

11

Ing. Olga Schauer
Obchodní a marketin-
gový specialista

12

Bc. Lukáš Riedl
Účetní

13

Ing. Lukáš Breckl
Konstruktér průmys-
lové automatizace

14

MUDr. Markéta 
Matějčková
Praktický lékař

15

Jakub Matějček
Finanční poradce

1

David Jelínek
Technik zkušebních 
jízd

2

Michal Kubíček
Jednatel

3

Martin Böser
Projektový manažer

4

Bc. Veronika 
Balharová
Zahradnice

5

Máme klíč
pro náš Bludov

Víte, že v komunálních volbách máte 
několik možností hlasování? 

Můžete dát křížek celé straně, to nás 
podpoříte nejvíce. Ale také křížkovat 
jednotlivé kandidáty a to dokonce napříč 
všemi stranami. Případně obojí 
kombinovat. V Bludově těchto křížků 
může být až 15.

Bezpečí dětí u Základní a Mateřské školy

Změny územního plánu pro podporu 
výstavby rodinných domů

Rozšíření a modernizace dětského hřiště

Udržení života v obci i po dokončení 
obchvatu, růst turismu a kulturních akcí

Důraz na obnovitelné zdroje a zajištění 
energetické soběstačnosti obce

Bludov jako chytrá obec s udržitelným
rozvojem

Rozmanitější jazykové vzdělání dětí a 
opětovné vytvoření dětských skupin

Podpora a rozvoj řemesel v obci

/stanbludov
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Kandidátní listina KDU-ČSL
do komunálních voleb

- udržíme vyrovnaný rozpočet obce
-  budeme prosazovat spoluúčast obce na bu-

dování přístupových komunikací a veřejných 
částí inženýrských sítí v lokalitách určených 
k výstavbě

- zasadíme se o opravu poškozených komuni-
kací (př. Nádražní ulice po ukončení obchva-
tu Bludova)

- zbudujeme chodník od Panenky Marie do 
tzv. Habeše a od Léharovy vily ke koupališti 

- postavíme nová parkovací místa (např. pod 
Brusnou, u ZŠ) 

- zajistíme estetičtější umístění kontejnerů 
v obci (např. u MŠ)

- zasadíme se o důsledné dodržování obec-
ních vyhlášek (zejm. č. 3/2018 zakazující 
konzumaci alkoholu na veřejných prostran-
stvích a č. 3/2011 omezující provoz hlučných 
strojů ve dnech pracovního klidu)

- postavíme vhodné zázemí pro teenagery, 
nová dětská hřiště a herní prvky

- zvýšíme osvětu ohledně znečišťování ovzdu-
ší spalováním nevhodných paliv

- chceme zadržet vodu v krajině (budování 
vodních ploch, tůní, mokřadů) 

- vysadíme stromové aleje kolem nově vznik-
lých cest a cyklostezek 

- zavedeme provoz sběrného dvoru v obci (je-
den den v týdnu)

- zajistíme stojany se sáčky na psí exkrementy 
a odpadkové koše na okrajích obce

- přihlédneme k názoru občanů při volbě, kam 
umístit ozdobné a odpočinkové prvky

- nadále budeme pečovat o církevní a kulturní 
památky 

- podpoříme rozvoj lokality Vlčí důl 
- nadále budeme podporovat spolkové čin-

nosti a aktivity pro děti (kroužky, tábory)

23. a 24. září

Ing. Jaroslav Balhar, MBA

59 let, technik

01

Marie Balharová

55 let, jednatelka

04

Mgr. Karel Směšný

45 let, copywriter

05

Mgr. Jitka Snášelová, DiS.

43 let, manažerka

06

Mgr. Pavla Juřinová

40 let, vedoucí 
dětského muzea

07

Ing. Marek Švesták

34 let, CAD metodolog

08

Mgr. Barbora Sedláčková

44 let, vedoucí 
sociálně aktivizačního úseku

09

Marie Jánětová

42 let, vyšší soudní úřednice

10

Marie Znojová

64 let, důchodkyně

11

Martin Jašek

44 let, podnikatel

12

Ing. Jiří Juránek

66 let, ekonom

13

Ing. Jiří Znoj

32 let, programátor

14

Bc. Jan Juránek

33 let, projektový manažer

15

JUDr. Josef Sedláček

45 let, advokát

02

Karolína Kotrlá

22 let, studentka

03

S RESPEKTEM 
K LIDEM

program KDU-ČSL Bludov pro volební období 2022 - 2026

2
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1. Milan KLIMEŠ Prosadíme zřízení sběrného dvora.
2. Kamila BANKOVÁ Využití volného času jak mládeže, tak dospělých je nutné podporovat.
3. Bohuslav STRAKA Zajistíme výsadbu nových alejí podél obnovených polních cest.
4. Jaroslav HUDLÍK
5. Karel BANK Podporou malých podnikatelů zajistíme prosperitu celé obce.
6. Martina SAŇÁKOVÁ Všechny rozumné záměry si zaslouží naši pozornost.
7. Vladimír STON Sport pro všechny vyžaduje výstavbu volně přístupných hřišť.
8. Marie TURKOVÁ Škola – základ života, to platí stále pro každého.
9. Jana KLIMEŠOVÁ Podpoříme navýšení dotací na spolkovou činnost a úlevy od poplatků.

10. Miroslava STRAKOVÁ Zdraví občanů je podmíněno zdravým životním prostředím.
11. Jiřina KLIMEŠOVÁ Naši senioři jsou stále aktivní a zaslouží si naši zvýšenou podporu.
12. Tomáš SKOUMAL Zaměříme se na trvalou podporu mládeže, sportu i kulturní činnosti.
13. Alena ŠTOLCOVÁ Naši nejmenší občánci potřebují neustálou pozornost a ochranu.
14. Jana DIVIŠOVÁ Péči o rodinu při zaměstnání žen musíme ocenit.
15. Dagmar BANKOVÁ Chci své manažerské schopnosti využít ve prospěch obce.

Bludov
příjemné místo pro život, 
pro práci i podnikání.

Kandidáti ANO 2011 a nezávislí

PŘIJĎTE K VOLBÁM 23. – 24. září 2022

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

ŽIJEME TU S VÁMI VOLTE

3
ČÍSLO
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Pavla Eliášová
prodavačka

Zdeňka Vojtková       
účetní  

Milan Adam
obchodní zástupce

Ing. Martin Stuchlý
konstruktér

Miroslav Plhák
důchodce

Jitka Souralová
důchodce

Ing. Milan Osladil
technik elektro

Barbora Hajduková
programátor GIS

Aleš Jarýn
OSVČ

Hana Snášelová
prodavačka

Vladislava Dostálová       
účetní

Kamil Hájek               
ředitel servisu

Marcela Březinová                
účetní

Ing. František Snášel     
předseda představenstva        

NEZÁVISLÁ VOLBA 4
Vážení občané, dovolte, abychom Vám představili volební program a kandidáty politické 

strany NEZÁVISLÁ VOLBA na příští volební období do zastupitelstva obce Bludov.

	 podpora	a	investice	do	volnočasových	aktivit	pro	občany	všech	věkových	kategorií	–	vybudování	skateparku,	
	 wourkoutové	hřiště,	zpřístupnění	hřiště	„na	faráku“	veřejnosti,	podpora	spolků	v	obci,	podpora	pořádání	kulturních	
	 a	sportovních	akcí	
	 zlepšení	informovanosti	zastupitelů	obce	o	konkrétních	investicích	do	vzhledu	či	majetku	obce
	 navázat	spolupráci	s	Městskou	policií	Šumperk		-	důsledné	dodržování	obecních	vyhlášek,	např.	pití	alkoholu	

	 na	místech,	kde	je	to	zakázané,	volné	pobíhání	psů	
	 investice	do	digitalizace	a	snižování	administrativy	
	 příprava	a	realizace	projektu	na	vybudování	nových	obecních	bytů	určených	k	sociálnímu	bydlení	
	 příprava	a	realizace	projektu	na	vybudování	smuteční	obřadní	síně
	 úspora	energií	v	budovách	obce,	např.	investice	do	fotovoltaických	panelů	
	 realizace	projektů	na	zachytávání	dešťové	vody	a	jejího	využití	+	zaměřit	se	na	zadržování	vody	v	krajině	formou	

	 budování	biokoridorů,	mokřadů,	tůní	
	 doplnění	veřejného	osvětlení	v	obci	
	 oprava	a	údržba	sportovišť	a	dětských	hřišť,	údržba	a	úklid	veřejného	prostoru,	péče	o	zeleň	
	 výstavba	a	rekonstrukce	místních	a	účelových	komunikací	včetně	chodníků	a	cyklostezek	
	 rozvoj	materiálních,	finančních	a	personálních	podmínek	vzdělávání	v	mateřské	a	základní	škole

Prioritou zástupců politické strany NEZÁVISLÁ VOLBA v následujícím volebním  
období jsou běžné věci, které povedou ke zlepšení bydlení v naší obci a okolí. 

Oslovil Vás náš program ?                        Chceme v Bludově žít a ne v něm jen bydlet.       

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

Mgr. Jakub Jelínek
advokát

Volte  4 
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 Připravíme k zástavbě oblast na obecních pozemcích mezi ulicí Na Vískách a Brusnou. 
 Podpoříme ve spolupráci se soukromými majiteli přípravu stavebních míst za hřbito-

vem, podél ulice Za Školou, poblíž lázní na konci ulice Vitonínské i v dalších menších 
lokalitách.

 Nedopustíme, aby územní plán, a tedy tvář naší obce, podléhaly lobbystickým tla-
kům lidí, kteří si myslí, že si mohou dovolit vše. Budeme bránit stávající charakter 
naší obce.

 Ve spolupráci s dalšími institucemi chceme pečovat o zachování a opravy drobněj-
ších i větších památek v obci a jejím okolí.

 V nejvyšší možné míře chceme digitalizovat obecní agendu. Chceme, aby měl občan 
možnost (ale ne povinnost) vyřizovat si obecní záležitosti online.

 Opět navrhneme výrazné snížení odměn pro zastupitele.
 Budeme zodpovědně hospodařit. Pokud to nebude naprosto nezbytné, nezadluží-

me obec, naopak, budeme hledat nové zdroje příjmů.
 Čekají nás obtížné časy, v nejbližším období bude obec ve svých investičních aktivi-

tách limitována především nutností reagovat na vysokou inflaci především v ener-
giích (škola, školka, oranžerie, kulturní dům, bytovky). Jsme připraveni tuto situaci 
řešit a zvládnout.

 Naším novým cílem je co největší energetická soběstačnost – chceme výrazně inves-
tovat do solární energie na obecních budovách, aby co největší část naší spotřeby 
elektřiny byla kryta našimi vlastními zdroji. Zamýšlíme co nejdříve instalovat foto-
voltaiku na čističce.

Čtyři roky utekly rychle jako voda a bludovská kandidátní listina ODS opět předstupuje před voliče s prosbou o podporu a důvěru. Ačkoli jsme v roce 2018 ve volbách zvítězili a měli 
v zastupitelstvu sami většinu, přizvali jsme ke spolupráci i další subjekty. Přesto jsme nesli největší zodpovědnost za obec. Jak se nám dařilo, posoudíte Vy, voliči. 

Společně se radujeme ze všeho, co se za uplynulé čtyři roky povedlo – opravená hasičárna se sušárnou hadic, opravená oranžerie, nové zázemí fotbalového hřiště, nová histo-
rická fasáda na Penzionu s novým výtahem, opravený hotel Vlčí důl, zrekonstruovaný vnitřek kulturního domu, nové šatny ve škole, opravené ulice, nové chodníky, kvetoucí veřejná 
zeleň, rozvinutý systém třídění odpadu. To vše se nám podařilo bez nových úvěrů, naopak – staré dluhy jsme již téměř všechny splatili, a navíc nahospodařili velkou finanční rezervu 
do budoucnosti.

Podpořte nás ve volbách i pro další čtyřleté období! Znáte nás, víte, co a jak děláme. Všech našich patnáct kandidátů je aktivních v nejrůznějších bludovských spolcích či spole-
čenstvích bez ohledu na kandidaturu do zastupitelstva. Předkládáme vám program, který není plný nezodpovědných či nereálných slibů. Najdete v něm jen to, co je proveditelné 
a uskutečnitelné v dalších čtyřech letech.

Stojíme o vaši podporu. Dejte svůj hlas, prosíme, celé kandidátní listině ODS či alespoň co nejvíce našim kandidátům. Pomůžete tak Bludovu, 
aby se i nadále rozvíjel udržitelně, smysluplně a rozumně, aby byl i nadále dobrou adresou nejen pro nás, ale i pro naše potomky.

Bc. Roman Holinka, 50 let, 
IT technik Úřadu práce, 

sekretář fotbalového oddílu

Ing. Pavel Ston, 68 let,  
ekonom, starosta Bludova

prof. PhDr. Stanislav Balík, 
Ph.D., 44 let, univerzitní 

profesor, skautský vedoucí

Ing. Josef Ťulpík, 64 let, 
podnikatel, výroba 

zemědělských strojů, palírna

Ing. Kateřina Juránková,  
48 let, stavební projektantka

Mgr. Luděk Březina, 
48 let, podnikatel, předseda 

fotbalového oddílu

Zdeňka Musílková, MBA, 
46 let, mzdová účetní, 

personalistka

Bohuslav Strouhal, 58 let, 
profesionální hasič, velitel 

hasičské zásahové jednotky

Ing. Mgr. Jana Nosková, 
32 let, nutriční terapeutka 

v bludovských lázních

Dušan Březina, 49 let,  
strojní energetik  

v MEP Postřelmov, hasič

František Špička, 69 let, 
podnikatel – malíř, natěrač

Pavel Matěj, 50 let, 
podnikatel v autodopravě

Jaroslav Janko, 55 let, 
podnikatel v oblasti montáže 

elektronických systémů

Radek Špička, 43 let, 
provozovatel restaurace 

Habermannova vila

Jindřich Matěj, 74 let, 
zakladatel firmy  

Pneucentrum Matěj

1

7 8 9 10

1514131211

6

5432

Výtah z našeho programu  I v poslední fázi výstavby budeme maximálně spolupracovat se státními orgány, aby 
se podařilo bez problémů dokončit a zprovoznit obchvat Bludova.

 Propojíme nově dokončovaný chodník podél ulice 8. května s cyklostezkou.
 I nadále budou v popředí obecního zájmu místní hasiči.
 Vážíme si úspěchů jednotlivých dětských, mládežnických i dospělých družstev blu-

dovského fotbalu a stolního tenisu, jejichž činnost chceme i nadále podporovat.
 Vytvoříme koncepci rozvoje sportovních hřišť v obci a budeme ji postupně naplňovat.
 Budeme i  nadále investovat finance a  pozornost do Vlčího dolu. Zachováme jeho 

celoroční přístupnost. Budeme pokračovat v jeho postupných opravách.
 Nezapomeneme na nejrůznější spolky a iniciativy pro všechny skupiny obyvatel. Udr-

žíme nadstandardní finanční a materiální podporu.
 Uvolníme peníze na to, aby škola mohla provozovat i mimoškolní zájmové aktivity 

v podobě různých sportovních i jiných kroužků.
 Chceme i nadále dávat nemalé peníze na udržování čistoty a upravenosti Bludova.
 Podnikneme konkrétní kroky pro to, abychom mohli lépe zadržovat vodu v krajině – 

podle připravené dokumentace vybudujeme mokřad na dolním konci.
 Vyřešíme otázku další těžby wollastonitu, poté, co skončí stávající nájemní smlouva.
 Vytvoříme dobré podmínky pro to, aby i nadále mohly v Bludově fungovat všechny 

lékařské ordinace a aby byla v obci možnost vyzvednout léky.
 Budeme povzbuzovat a podporovat spolky, farnost, různé iniciativy a kulturní dům 

v pořádání příležitostí pro sousedská setkávání.
 V  případě úspěchu ve volbách budeme prosazovat, aby byl starostou obce zvolen 

Roman Holinka. Jeho zkušenosti z  veřejné správy, z  dlouholetého řízení velkého 
a  úspěšného bludovského spolku a  jeho vlastnosti klidného a  férového člověka 
schopného se domluvit jsou příslibem, že se naše obec bude dál úspěšně rozvíjet.

BLUDOV – DOBRÁ ADRESA
Svěřte obec do zodpovědných rukou
ODS Bludov 2022

č. 5
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Prvních patnáct dní letošního července se bludovští skauti vy-
pravili na louku u Albrechtic u Lanškrouna. Zde totiž měli svůj 
tábor jako vyvrcholení všech akcí, snahy, těšení a také celkově 
celého roku. 
 Když jsme ale v pátek přijeli, tak byla louka jen zelená a nic 
na ní nestálo. A tak před tím, než mohl začít veškerý program  
v podobě her, výprav a plnění bobříků, nás čekalo třídenní sta-
vění stanů, kuchyně, sprchy, latrín a všeho co k táboru patří. To 
se ale zdárně povedlo a v neděli večer se tedy mohl uskutečnit 
zahajovací oheň, kde se děti dozvěděly, v jakých všech oblastech 
můžou soutěžit, v jaké jsou družině a také s kým budou bojovat 
za to, aby se staly nejlepší družinou nebo aby v rámci celotábo-
rové hry osvobodily Alvareze a zachránily mu tak život. 
 A další den už tak mohl naplno začít program, aby všichni 
utužovali a rozvíjeli své fyzické i duševní stránky. Hráli jsme 
hry, měli jsme Olympiádu 2. oddílu Bludovit; soutěžilo se, kdo 
nejrychleji zvládne Drsný kanadský dřevorubecký závod, jak 
kdo ukáže svoji kreativitu v soutěži Zlatý slavík, kdo udělá kolik 
shybů v soutěži „Táborový bušič“, co všechno si zapamatuje-
me o Jeseníkách z knížky Čti Jeseníky, kdo splní jakou odborku 
nebo bobříka, koupali jsme se v bazénu, který jsme si sami vy-
kopali, naučili jsme se brousit nože na brousku, udělali jsme si 
píšťalku z mrkve, uvařili palačinky a spoustu dalšího. 
 Druhou táborovou neděli nás také přijeli navštívit naši 
nejmladší členové oddílu, benjamínci, se svými rodiči. Jejich  

Skautský tábor U bazénu 2022

úkolem během toho dne na táboře bylo připravit pořádný a vý-
borný dort na narozeninovou oslavu. A tak museli přemoct na-
příklad „čokopříšery“, aby získali kakao, nebo si připravit návrh, 
jak by chtěli, aby dort nakonec vypadal. A když se jim podařilo 
splnit všechny úkoly a vyhrát všechny bitvy, tak měli připrave-
né všechny potraviny a dort už byl potom hotový za chvilku. :)  
Potom jsme šli ještě k ohni, kde jsme společně zpívali a bavili 
se. Jsme rádi, že za námi benjamínci s rodiči přijeli a těšíme se, 
až tu s námi budou na celou dobu, jako vlčata a světlušky. 
 Na táboře jsme spali pod hvězdnou oblohou v podsadových 
stanech a v tee-pee, poslouchali jsme hukot řeky, která nám 
protékala kolem tábořiště, vařili jsme na kamnech, hráli jsme 
spoustu her, zpívali jsme, prožívali chvíle bratrství a sesterství,  
u slibového ohně složili br. Vojta Ch. s br. Vojtou E. svůj vlčácký 
slib a br. Ondra svůj skautský slib a také se podstatně rozšíři-
ly naše řady orlích skautů a skautek, když se 5 našim skautům  
a skautkám podařilo splnit tuto zkoušku skautské dospělosti.
 Myslím, že se celý tábor velmi povedl, spoustu jsme toho 
prožili a zažili jsme krásné chvíle plné smíchu a radosti nebo 
také třeba sebepřekonání, na které budeme dlouho vzpomínat  
a už teď se těšíme na další rok! 

ses. Anna Balíková
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

foto: br. Martin Dostál – Roy, ses. Eliška Juránková, 
br. Šimon Kundrata

Pomalu končí čas dovolených a odpočinku. Je dobré si uvědomit, že žijeme v době covidové, ve které je potřeba myslet  
i na prevenci a zvyšování imunity.
 Nově je dostupný přístroj na výrobu vody obsahující molekulární vodík, analogie zázračné vody z Lurd /Francie/, 
za kterou jezdili lidi z celého světa. Dnes se využívá na léčbu post-covidového syndromu – hlavně chronické únavy.  
V kombinaci s červeným korejským žen-šenem v tabletové formě je to ideální kombinace.
 Lékárna může poskytnout informace o těchto produktech včetně alternativní lokální léčby bolesti jako artrózy, artritidy – 
korejskými náplastmi přírodního charakteru s ověřeným účinkem i u pacientů z lékárny.
 Nadále nabízíme odvoz zdrav. pomůcek do druhého dne od objednání.

INFORMACE Z LÉKÁRNY
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3. - 4. 9. 2022

NA POUŤ KE SV. ROZÁLII 
DO KOSTELÍČKA BOŽÍHO TĚLA 
NAD BLUDOVEM

BUDE PŘ IPRAVEN DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI I
DOSPĚLÉ.  HARMONIKÁŘ I ,  SKÁKACÍ HRAD, MALOVÁNÍ NA
OBLIČEJ,  STÁNKY NABÍDNOU OBČERSTVENÍ I  TRADIČNÍ
PRODUKTY LIDOVÝCH ŘEMESEL.  VEŠKERÝ ZISK BUDE
VĚNOVÁN NA ROZVOJ TOHOTO POUTNÍHO MÍSTA. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BLUDOV A
SPOLEK PRO KOSTELÍČEK BOŽÍHO TĚLA 
VÁS ZVOU

SOBOTA: 15:00 KE KOSTELÍČKU NA PIVO
                 16:00 BENEFIČNÍ KONCERT AMATE ZÁBŘEH

NEDĚLE:10:00 - 16:00 POHÁDKOVÝ LES                            
                10:30  POUTNÍ MŠE SVATÁ
                15:00  SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ



Bludovan 7/2022

Bludovan 16

NĚCO MEZI, MEZI NĚCO – Hra s krajinou
Zadání bylo reakcí na podnět vzešlý z iniciativy obce Bludova, 
která hledala možnosti řešení pro doplnění městského i příměst-
ského prostoru o neurčitou událost či artefakt, avšak vztahující 
se k městskému/příměstskému prostoru. Pracovně byl úkol vyme-
zen duálním označením NĚCO MEZI/MEZI NĚCO. Tato citace 
měla vystihnout charakter jednak Bludova, jednak umístění na-
vrhovaného řešení. (doc. MgA. Jakub Gajda, Ph.D.)
 Rozhledna na Brusné skýtá výhledy na široké okolí. Samot-
né ukazatele podporují pohled na vzdálená místa. Co se tak ale 
podívat přímo dolů? Co se nachází v těsné blízkosti, možná bez 
povšimnutí? Třeba remízek, vlnící se v terénním zlomu mezi 
poli. Krajinný útvar v minulosti běžný je dnes kvůli kolektivizací 
zemědělství v české krajině spíše ojedinělý. 
 Stejně jako remízky, tak i dřevěné stožáry elektrického ve-
dení z naší krajiny – a to jak té volné, tak také městské – mizí. 
Možná tuto skutečnost ani neregistrujeme, ale máme je ve vzpo-
mínkách jako archetyp vryty.
 Dvanáct sloupů v odstínech barevného spektra umístěné  
v těsné blízkosti remízku tedy nejsou jen jeho zvýrazněním.  
Jedná se o hru – o hru s krajinou, ale také s člověkem. Instalace Katedra Architektury

Předmět: Architektonické modelování II
Zimní semestr 2020/2021

Název práce: Hra s krajinou
Pedagog: MgA. Jakub Gajda, Ph.D.
Studentka: Bc. Adéla Balnerová

"Barva je síla, která přímo ovlivňuje duši"
Vasilij Kandinskij

má člověka podnítit k zamyšlení. Proto, až tuto instalaci uvidíte – 
ať už z rozhledny, okolních kopců, polních cest či z oken vašeho 
domu – zkuste se na ni podívat nezaujatě. Nechte myšlenky, 
otázky či vzpomínky, které ve vás instalace vzbuzuje, volně ply-
nout. A pamatujte na slova Vasilije Kandinského: „Barva je síla, 
která přímo ovlivňuje duši.“

Ing. arch. Adéla Balnerová

ZAČÍNÁME OPĚT CVIČIT OD 5.9.2022 
v kinosále KD Bludov /vždy každé pondělí/

od 17.15 hod. seniorky-pokročilé, od 18.15 hod. ženy
Těší se na Vás Alena Štolcová /mobil: 606 724 997/

JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA 
 „NASLOUCHEJ SVÉMU TĚLU, MÁ TOHO TOLIK CO ŘÍCI“
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Cestování z pohledu historie, cestování doma i v zahraničí, 
trocha ekonomie i podrobnější pohled na konkrétní cíle cesto-
vatelů budou tématem zimního semestru Virtuální univerzity 
třetího věku (VU3V) v Bludově. 
 První setkání se bude konat v úterý 27. září ve 14:30 hodin 
v Obecním klubu Bludov. Zájemci mohou přijít přímo na 
první seminář, kde budou k dispozici přihlášky, nebo se hlásit 
předem na níže uvedené kontakty. 
 Kurz je určený pro seniory i ty, co pobírají invalidní  
důchod. Pokud účastník absolvuje šest kurzů, je pozván na 
slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvěd-
čení o absolutoriu Univerzity třetího věku. Výuka je zpoplat-
něna částkou 400 korun. 
ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT:
- osobně v kanceláři KD Bludov
- e-mailem kulturni.dum@bludov.cz
- telefonicky 583 238 177
Cestování - co jste možná 
nevěděli
• Organizační garant: 
Provozně ekonomická 
fakulta ČZU v Praze

Výukový garant: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na  
celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní 
ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní  
dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se 
chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete 
kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii  
cestování a lázeňství.

bh
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Víkendovka aneb Letopisy Narnie trochu jinak
Po roce jsme se znovu sešli na bludovské faře, abychom pro 
holky a letos poprvé i pro kluky z naší i okolních farností uspo-
řádali zajímavou a dobrodružnou výpravu, jak by to vypadalo 
v Letopisech Narnie po několika letech. Hráli jsme zábavné 
hry, vyráběli tematické předměty, zpívali a modlili se. Počasí 
nám až na poslední den vyšlo krásně, zažili jsme pěkné chvíle 
a společně si to náramně užili. Doufáme, že se zde příští rok 
zase setkáme aspoň ve stejném počtu jako letos.

Vedoucí z Bludova a okolí.
Tereza Váňová

Zápis dětí i dospělých 
do hudebních kurzů M. Machaly

Kytara, flétna, ukulele, klavír, zpěv
V Bludově proběhne zápis v KD 

(zadní vchod, vstup ze zahrady) ve čtvrtek 1.9.2022  
od 16:30 do 17:00 hodin.

Miroslav Machala se zabývá hudební výukou  
dospělých a dětí od roku 2000.

Zápis studentů není omezený věkem,  
ani hudebními znalostmi či talentem.

Půjčujeme a prodáváme hudební nástroje.  
Podrobnější informace naleznete na  

www.m-machala.cz, nebo telefonicky 725 686 325. 

Cestování – co jste možná nevěděli. Další kurz 
Virtuální univerzity třetího věku

ŠACHOVÝ KROUŽEK
Zájemci mohou přijít ve středu 7. září 2022 v 16:00 hod. 

do jazykové učebny KD Bludov /vstup ze zahrady/
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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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Dne 2.6.2022 se na zahradě MŠ Bludov konal  
1. ročník akce s názvem Řemeslný den. Hlavní 
myšlenkou celé akce bylo propojení mezigenerač-
ních vztahů. Nabídnout čas, který mohou příjemně 
strávit prarodiče se svými vnoučaty. Proto také byli 
na akci pozvaní jako doprovod dětí výhradně pra-
rodiče. Pro návštěvníky byl připraven bohatý pro-
gram. Hned v úvodu zazpívaly děti spolu s paními 
učitelkami lidovou píseň Okolo Bludova, spolu  
s hudebním doprovodem dechové kapely Loštic-
ká Veselka pod vedením Pavla Brauna. Tato ka-
pela také hudebně doprovázela celé odpoledne.  
Po úvodní části následoval hlavní program. Po 
celé zahradě MŠ bylo rozmístěno několik sto-
lečků, u kterých byla návštěvníkům představo-
vána různá řemesla nebo ruční práce. Bylo zde 
také několik koutků, kde si návštěvníci mohli 
chvíli odpočinout a poté pokračovat v prohlíd-
ce jednotlivých řemesel. V rámci akce také MŠ 
Bludov navštívil Mohelnický Spolek ručních ře-
mesel se čtyřmi členkami. Dvě z nich měly pro 
děti připravené vyrábění okrasných zápichů. Další 
dvě představovaly ruční práce. V rámci akce zde 
také vystavovaly dvě paní z Bludova.  Během 
odpoledne vystoupila bludovská taneční count-
ry skupina Pohodáři pod vedením paní Znojové. 
Tito tanečníci nejprve vystoupili se svým číslem  
a v následujícím vstupu učili jeden country tanec 
i návštěvníky. 

Řemeslný den 

Na této akci vystavovali a předváděli různá řemesla:
Řezbář – pan Hanák, vyšívání – paní Klimešová, háčkování – paní Sou-
ralová, Spolek ručních řemesel, paličkování, frivolitky: pod vedením paní 
Jiráskové 
 Celá akce se dle mého názoru velmi vydařila. Dorazila spousta ná-
vštěvníků, kteří odcházeli s úsměvem na rtech. Konečně nám po letech 
karantén a nařízení naše mateřská škola zase ožila.

Za kolektiv MŠ Bludov Markéta Tichá
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ODPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ BLUDOVÁKY A JEJICH RODIČE
NA VÍCEÚČELOVÉM  HŘIŠTI U ZŠ KARLA STARŠÍHO ZE ŽEROTÍNA

ZAČÍNÁME VE 13:00 HODIN

 1. MISTROVSTVÍ BLUDOVA V JÍZDĚ NA ODRÁŽEDLE, 
KOPÁNÍ POKUTOVÝCH KOPŮ, HAŠENÍ NA PŘESNOST, 

KOUTEK PRO PŘEŽITÍ V PŘÍRODĚ A JINÉ
 

REGIONÁLNÍ PIVO, VÝBĚR OVOCNÝCH ŠŤÁV, DOMÁCÍ 
HOTDOGY, PALAČINKY, ZMRZLINA, KÁVA

SKÁKACÍ HRAD A BALÓNKY

VSTUP VOLNÝ
 ZA PODPORY HNUTÍ STAN BLUDOV

Děti čeká spousta zábavy a zážitků. Máme připraveny
soutěže s motivy těch nejznámějších pohádek.

Pohádkový les bude probíhat souběžně s tradiční
poutí ke sv. Rozálii. Občerstvení na místě zajištěno.

Těšíme se na vás.

POHÁDKOVÝ LES
4. 9. 2022 

od 10:00 do 16:00

Skautské středisko Františka
Pecháčka Bludov srdečně zve

všechny děti i rodiče na

u kostelíčka Božího Těla nad Bludovem

23. září 2022 v Zámecké 
oranžerii Bludov

šumperská cimbálová 
muzika CML

prodej burčáku z jižní Moravy
občerstvení z grilu

od 17 hod. do 21 hod.
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