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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Oznámení
o době a místě konání voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta obce Bludov podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,  
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně  
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších  
předpisů, oznamuje:

1.  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
 republiky se uskuteční
 dne 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 a
 dne 9. října 2021 od   8:00 do 14:00

2.  Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v Kulturním domě Bludov, 
Tř. A. Kašpara 353, Bludov
pro voliče bydlící v ulicích:
8. května, Ermisova, Husova, Lázeňská, Masarykova, Na 
Viskách, Nádražní, Palackého, Pod Baštou, Polní, Stará, 
Špalkova, Tyršova, U Rybníčku, Ve Slévi, Ztracená,

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v Kulturním domě Bludov, 
Tř. A. Kašpara 353, Bludov
pro voliče bydlící 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,

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v Obecním klubu Bludov, 
Tř. A. Kašpara 340, Bludov 
pro voliče bydlící v ulicích:
Boženy Němcové, Čapkova, Jiráskova, 
Komenského, Krátká, Kroupova, 
Nerudova, Plk. Karla Hlásného, Příční, 
Řed. Fr. Léhara, Slepá, Školní, Vančurova, 
Vitonínská, Za Školou, Zahradní.

3.  Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti  
a státního občanství České republiky platným občanským  
průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 

4.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

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

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

Ing. Pavel Ston 
starosta obce Bludov

PILOTNÍ PROJEKT – SVOZ GASTROODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

Od 1. července 2021 mají občané 
Bludova možnost ukládat kuchyňský 
odpad (gastroodpad – jako jsou zbyt-
ky uvařených i syrových jídel, prošlé 
potraviny, staré pečivo atd.) do spe-
ciálních 120 l tmavě hnědých nádob, 
které jsou po obci rozmístěny na 17 
místech. Tuto možnost svozu obec 
uvítala s tím, že zbytky jídel již nemu-
sí občané odhazovat do svých popel-
nic a ty nebudou celých 14 dní nepří-
jemně „zavánět“. Výsyp popelnic na 
gastroodpad probíhá každý týden tak,  
že svozová firma přijede a popelnici  

s gastroodpadem vymění za jinou vymytou nádobu. 
 Od prvního svozu má množství svezeného odpadu stou-
pající tendenci. Při prvním svozu bylo z popelnic svezeno 

133 kg odpadu, při posledním to bylo již 182 kg, takže za 
celý měsíc červenec bylo svezeno 694 kg. Je tedy vidět, že 
občané tento druh svozu využívají. Na druhou stranu máme 
i jiné prvenství, a to, že na dvou místech popelnice zmizely. 
Nějakému nenechavci se asi takový druh popelnice hodil, 
tak je z místa odvezl. Snad se již do budoucna taková věc  
nebude opakovat. 
 Nyní se již nikdo nemůže vymlouvat, že mu popelnice  
na komunální odpad „zavání“, jelikož pro bioodpad je za-
veden speciální svoz a nyní pro gastroodpad (zbytky jídel) 
taktéž. Nyní mohou zavánět pouze popelnice na gastroodpad, 
ale ty se vyváží každý týden. Je zapotřebí a nejlepší, všechny 
zbytky alespoň zavazovat do igelitových sáčků a nevyhazovat 
odpad přímo do popelnice a samozřejmě na popelnici zakla-
povat zavírací mechanismus, aby nedocházelo k nalétávání 
hmyzu do popelnic.
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NA POUŤ 
KE SV. ROZÁLII 
DO KOSTELÍČKA

BOŽÍHO TĚLA 
NAD BLUDOVEM

 

BUDE ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ 
I  SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI .  

10:00-16:00 POHÁDKOVÝ LES.
 CHYBĚT NEBUDOU BUCHTY OD

BLUDOVSKÝCH HOSPODYŇ  A
UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY S MOTIVEM

KOSTELÍČKA BOŽ ÍHO TĚLA. 
VEŠKERÝ ZISK BUDE VĚNOVÁN NA

ROZVOJ TOHOTO POUTNÍHO MÍSTA.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BLUDOV 
A SPOLEK PRO KOSTELÍČEK BOŽÍHO TĚLA 

VÁS ZVOU

10:30  SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ  
15:00  SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ

15. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 9. srpna 2021 se konalo mimořádné 15. jednání 
obecního zastupitelstva. Proběhlo v kulturním domě od  
18:00 do 18:30. Přítomno bylo 13 zastupitelů, omluveni byli 
Jakub Jelínek a Jindřich Matěj. Schůzi řídil starosta Pavel 
Ston, ověřovateli zápisu byli zvoleni Karel Bank a Roman 
Holinka. Zápis, z nějž převážně vychází tento článek, vyho-
tovil tajemník OÚ Zdeněk Kolínek.
 Podnětem pro svolání zastupitelstva, které se konalo 
mimo předem dlouhodobě stanovené termíny, se stalo výraz-
né zdražení stavebních prací. Zastupitelstvu byly předlože-
ny ke schválení rozpočtové změny č. 7, které řeší změny v 
příjmové a výdajové části – finanční a věcnou pomoc obci 
Lužice postižené tornádem, kompenzační bonus covid a pře-
devším navýšení investic při rekonstrukci místních komuni-
kací Ermisova a Na Hradě. V původním rozpočtu byla na 
tuto akci vyčleněna částka 4,85 mil. Kč. Tato částka byla sta-
novena na základě rozpočtu k projektové dokumentaci v roce 
2020. V červnu 2020 se uskutečnilo řádné výběrové řízení na 
zhotovitele akce, přičemž byly osloveny tři firmy, se kterými 

měla naše obec za poslední období v oblasti rekonstrukcí ko-
munikací dobré zkušenosti: Strabag a.s., EKOZIS s.r.o. a JR 
Stavby s.r.o. Nejvýhodnější nabídkovou cenu předložila spo-
lečnost JR Stavby ve výši 6.231.724 vč. DPH (jde o projev 
výrazného zdražení stavebních prací v celé ekonomice). Aby 
mohl starosta podepsat smlouvu o dílo s vítěznou firmou a ta 
aby mohla ještě v srpnu začít pracovat, bylo zapotřebí, aby 
byla posílena výdajová stránka rozpočtu o rozdíl mezi vysou-
těženou cenou a cenou, která je v současné době na tuto akci 
rozpočtem vyčleněna. Zastupitelstvo tuto změnu jednomysl-
ně schválilo.
 V závěrečné diskusi padly náměty na opravy dalších ulic 
v příštích letech, byla připomenuta potřeba lepšího nasmě-
rování na parkoviště za obchodním domem pro návštěvníky 
Pradědova muzea, příprava nových propagačních materiálů 
obce apod.

 
Stanislav Balík ml.

ODKLÁDÁNÍ ODPADU MIMO KONTEJNERY
V naší obci stále bojujeme s jedním nešvarem, a to  
odkládání odpadu mimo kontejnery. Většinou se jedná  
o papír a plast. Každý, kdo takto činí, by měl vědět, že 
se dopouští přestupku, za který občanovi hrozí pokuta  
až 50 000,- Kč. Jelikož občané mohou využívat svoz  
papíru a plastu od domu, je tedy smutné, že se nám  
odpad hromadí kolem kontejnerů. 
 Pokud barevné kontejnery využívají firmy, tak se 
taktéž dopouští přestupku, jelikož využívají obecní 
systém bez řádné smlouvy s obcí. Za tento přestupek 
jim dle nového zákona o odpadech hrozí pokuta až  
10 000 000,- Kč. V blízké době se obec zaměří na to, jak 
živnostníci, kteří mají v obci provozovnu, třídí odpad, 
jelikož tuto povinnost jim ukládá zákon o odpadech. 
 Vzniká zde i možnost modré a žluté kontejnery 
z veřejných míst úplně odstranit a využívat pouze  
svoz od domu. Ponechány by byly pouze kontejnery 
u bytových domů, které by se zabezpečily jak 
mechanicky a pokud by bylo nutné, tak i kamerově. 

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
V pondělí 13. září 2021 od 18:00 hod. 

proběhne v kulturním domě 
16. zasedání zastupitelstva obce. 
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Projekt: „Dostupné sociální poradenství“
Dnes na téma: Proč je vhodné mít vyřízený 

Příspěvek na péči?
Pečujete o osobu, která se již není schopna o sebe sama po-
starat? Řešíte, že pokud z důvodu péče budete muset opustit 
zaměstnání, budete se potřebovat alespoň částečně finančně 
zajistit? Je vám nepříjemné žádat stát o peníze, když se vlast-
ně staráte o své dítě nebo svého rodiče? Ptáte se, jestli když 
budete pobírat příspěvek na péči, budete se muset o svého 
blízkého sami nepřetržitě starat?
 Podobné otázky si při péči klade mnoho pečujících. Těžko 
se rozlišuje hranice mezi tím, co děláme pro své blízké  
v rámci rodinných vztahů, a co je již péče, která nás omezuje 
ve vlastním rodinném životě, v kontaktech s přáteli, neumož-
ňuje nám realizovat se v zaměstnání apod.
 K pokrytí částečných nákladů spojených s péčí slouží  
sociální dávka Příspěvek na péči a žádá se na Úřadu práce 
dle trvalého bydliště osoby, o kterou se pečuje. Rozlišují se  
4 stupně závislosti, ke kterým se váže finanční částka. Pro 
stanovení stupně závislosti slouží kritéria, která hodnotí  
například to, jak se opečovávaná osoba pohybuje, zda si 
zvládne sama připravit jídlo, zda se sama nají a napije, jak se 
obléká a svléká, zda si sama obuje obuv, zaváže tkaničky, jak 
provádí hygienu, zda si umí sama připravit léky, naplánovat 
si aktivity během dne a mnoho dalšího.

Kontaktujte nás na tel. čísle: 722 970 171 
nebo na emailu: poradenstvi@pontis.cz

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
5.9.2021 

od 10:00 do 16:00

Skautské středisko Františka
Pecháčka Bludov srdečně zve

všechny děti i rodiče na

u kostelíčka Božího Těla nad Bludovem

 Vyřízení Příspěvku na péči obnáší vyplnění „Žádosti  
o příspěvek na péči“. Osobu, která potřebuje péči pak, navštíví 
přímo v domácnosti sociální pracovnice Úřadu práce. Celý 
proces se může zdát zdlouhavý, ale po přiznání příspěvku 
se pak vyplácí finanční prostředky zpětně až ke dni podání 
žádosti. Může se tak stát, že je vyplacena částka třeba i za  
4 měsíce zpět.
 Všem pečujícím doporučujeme, aby si Příspěvek na péči 
vyřídili. Ne kvůli penězům, ale proto, aby péči mohli dobře 
zvládnout a skloubit ji i se svými potřebami. Mohou si za 
něj nakoupit profesionální služby – pečovatelskou službu, 
odlehčovací službu, denní stacionář apod. Příspěvek na péči 
je také potřeba při podávání žádostí do domovů pro seniory 
nebo je podmínkou pro udělení bytu v tzv. Domě s pečova-
telskou službou.
 Pokud jste se rozhodli požádat o Příspěvek na péči, rádi 
vám pomůžeme s jeho vyřízením. Nemusíte za námi nikam 
cestovat, navštívíme vás ve vaší domácnosti. Naše služby  
nabízíme zdarma.

XXIX. Výšlap za
bludovským špekáčkem

Start v zahradě KD
trasa  15 km startuje mezi 8 - 8:30 h
trasa 6 km startuje mezi 8:30 - 9 h

Cíl koupaliště Vlčí důl

sobota 4. září 2021

startovné 20 Kč

Trasy 6 a 15 km

Při návratu opékání špekáčků

Dárek pro nejstaršího a nejmladšího účastníka
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Dalšímu, poslednímu z feudálních pánů bludovského panství, 
jsme se věnovali před pěti lety v předcházejícím seriálu – byl 
to totiž první svobodně zvolený bludovský starosta. Následují-
cí text přebírám ze zmíněného předchozího, nicméně rozšiřuji 
a upravuji jej.
 Narodil se 23. listopadu 1812 v Brně, kde jeho otec  
v té době především žil. Pokřtěn byl o den později v kostele  
u sv. Janů – u minoritů jako Zdenko Ernest Otto, což počešťu-
jeme jako Zdeněk Otto Arnošt. Rodičům Františku Josefovi  
ze Žerotína a jeho manželce Kristině, roz. Skrbenské z Hříště 
se narodil jako pátý ze šesti potomků, jako čtvrtý syn. I když  
jeho nejstarší dva bratři (dvojčata) zemřeli vzápětí po svém na-
rození, třetí bratr Gustav Arnošt Josef se dospělosti dožil. Ten 
byl připravován na převzetí panství, Zdeněk vyrůstal s tím, že 
na něj čeká zřejmě vojenská kariéra. Dost možná to ovlivnilo 
jeho povahu (nebo taková byla už před tím), která byla spíš 
svobodomyslná a nezodpovědná. Měl velkou náklonnost k ha-
zardu a snadno podléhal ženským půvabům. V rodové paměti 
žije jako nezodpovědný hospodář, který zděděná panství vý-
razně zadlužil – dluhy byly přeneseny po jeho smrti na dědi-
ce, syna, který z nich rodový majetek velmi dlouho dostával.  
V celkové sumě dluhy po jeho smrti převyšovaly hodnotu 
všech rodových panství.
 Jak se stalo, že ačkoli nebyl nejstarší, přebíral rodový ma-
jetek? Starší bratr Gustav totiž tragicky zahynul v jednadvaceti 
letech při střeleckých závodech v Brně, kdy jeho sluha omy-
lem upustil pušku a rána, která z ní vyšla, Gustava usmrtila. 
Teprve v té chvíli se dědicem panství stal Zdeněk Otto Arnošt. 
Nebyl majitelem pouze bludovského panství, ale i Valašského 
Meziříčí a panství v Prusech.
 Dne 16. prosince 1838 se v uherském Gyöngyös oženil 
s hraběnkou Gabrielou Josephou Joannou Annou Sophií  
Almásy ze Zsadány et Törökszentmiklós (21.4.1816, Budapešť 
– 17.11.1896, Olomouc), která pocházela ze starého uherského 
šlechtického rodu. Tímto sňatkem se datuje počátek těsných 
vztahů několika dalších moravských žerotínských generací  
k Uhrám.
 Z Gabriely se stala faktická feudální paní Bludova,  
neboť dostala Bludov s Chromčí při svatbě od svého manžela 
jako věnné statky. Za čtrnáct let (1839–1853) se jim naro-
dilo osm dětí – šest děvčat a dva chlapci: Marie Ernestina 
Josefa (28.10.1839, Brno – 2.5.1934, Šurianky), která se 
vdala 6.11.1862 v Bludově za Augusta Abáffy de Abáfalva 
et Felsőlehota; Zdenka Sofie Františka (25.11.1840, Brno  
– 28.9.1923, Praha), která se neprovdala, byla dámou Řádu 
hvězdového Kříže a působila jako představená Tereziánského 
ústavu šlechtičen v Praze na Hradčanech, který sloužil pře-
devším jako výchovný ústav pro mladé šlechtičny; Ernestina 
Josefina Alžběta Simonia (11.6.1844, Bludov – 3.3.1898, Olo-
mouc), která se rovněž neprovdala; Emma Františka Alžběta 
Vladimíra (4.7.1845, Bludov – 13.10.1931, Bludov), provdala 
se v padesáti letech v Olomouci za Karla Ludvíka von Caste-
lla, který rok po svatbě zemřel a ona dožila jako vdova na blu-
dovském zámku – je poslední pochovanou příslušnicí žerotín-
ského rodu ve velkolosinského žerotínské hrobce; Přemyslav 
František Pavel Amalie (10.2.1848, Bludov – 27.11.1908, Ve-
ličná), který byl jako původní dědic vyděděn – budeme se mu 
věnovat v příštím díle); Aloisie Ernestina Gabriela (14.3.1849, 
Bludov – 2.6.1849, Bludov) – jediné z osmi dětí, které se  

Bludovští vládcové XXVII. – Zdeněk Otto Arnošt ze Žerotína (1845–1887)

nedožilo dospělosti; Karel Emanuel Matylda (*16.8.1850,  
Bludov – 26.12.1934, Bludov), kterému se rovněž budeme  
věnovat v příštím, závěrečném dílu; Gabriela Emma Mauritia 
(27.4.1853, Bludov – 14.1.1914, Litenčice), která se 9.1.1872 
vdala v Bludově za hraběte Theodora Viléma Michaela Fran-
tiška Gilberta Podstatzky-Prussinowitz a Thonsern.
 Čtyři z osmi dětí se dožily více než osmdesáti let, na tu 
dobu úctyhodného věku.
 Podle matričních záznamů přesídlil Zdeněk s rodinou  
z Brna na bludovský zámek někdy mezi léty 1840 a 1844.  
Posledních šest dětí už se narodilo na bludovském zámku  
– podle všeho to byla od dob středověku první šlechtická  
rodina, která skutečně v Bludově sídlila, žila. 
 V roce 1852 získal Zdeněk z hořovického panství vzácnou 
literární pozůstalost po Karlu st. ze Žerotína. 
 Revoluční události roku 1848 přinesly zrušení poddanství 
a šlechtických panství. Namísto nich se ustavila obecní samo-
správa, v zásadě už v současné podobě. Zdeněk a jeho žena 
Gabriela tak už nebyli majiteli panství, ale velkostatku. Robota 
byla po slavnostních bohoslužbách symbolicky za velkého  
veselí navždy zaorána do země na rychtě (možná někde  
v místech dnešní zahrady kulturního domu). 
 Nicméně snad i Zdeňkova lehkomyslná povaha způsobovala,  
že byl v Bludově velmi oblíben. Když proběhly v roce 1850 
první volby obecního výboru (dnešního zastupitelstva), stal se 
jeho členem a byl posléze zvolen prvním starostou. Na staré 
obecní razítko tehdy nechal přidělat korunku. Jeho starosten-
ství bylo zřejmě spíše symbolické – v jeho časté nepřítomnos-
ti (hodně pobýval ve Vídni) jej zastupoval první radní (Jáně, 
Einaigl). Starostou byl do roku 1860, kdy jej nahradil obecní 
písař Jan Benda.

Zdeněk Otto Arnošt ze Žerotína (http://lysice.jabli.cz) 
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 V roce 1855 řádila v Bludově cholera, ta, která skončila až 
kolem svátku sv. Rozálie, která je od té doby dodnes uctívána 
u kostelíčka. Rok byl úrodný, na poli stálo obilí a na stromech 
ovoce – ale neměl je kdo sklízet. Lidé umírali doslova přes noc 
– jeden den působili zdravě, druhý den zemřeli. Jen za srpen  
a září, kdy cholera nejvíc řádila, zemřelo 120 lidí, tedy dva 
denně (jinak umíralo 50–60 lidí ročně). Smutným vrcholem 
byl 29. srpen, kdy zemřelo 7 lidí. V menším rozsahu se zo-
pakovala v roce 1866 (po ní byla manžely Sekaninovými po-
stavena socha sv. Rozálie na cestě k Zámečku) – tehdy na ni 
zemřelo 20 lidí.
 Dne 28. července 1860 poprvé (a dosud naposledy) navští-
vila Bludov hlava státu – císař František Josef I., který se za-
stavil u hraběte Zdeňka ze Žerotína, když jel ze Zábřeha přes 
Šumperk a Červenohorské sedlo do Jeseníku (nepočítáme-li 
prezidenta Beneše, který v roce 1937 krátce vystoupil na blu-
dovském nádraží).
 Do doby Zdeňkova a Gabrielina panování spadá stavební 
stagnace Bludova. Ačkoli za půlstoletí před rokem 1842 byl 
obnoven kostelíček, přestavěn kostel, vzniklo 125 nových 
domků, byly vysušeny rybníky, byla postavena císařská silnice 
a řada vrchnostenských objektů atd.; za dalších třicet let bylo 
postaveno maximálně pět nových domů, a to ještě není zcela 
jisté. Jinými slovy – v letech 1842–1873 se stavebně nedělo 
fakticky nic. Hostinec Na Nové z roku 1842 má čp. 319, bu-
dovy kolem vlakového nádraží budovaného v roce 1873 mají 
čísla popisná 323–326. Zřejmě to bylo způsobeno tím, že už 
uvnitř obce nebylo kde stavět a že se nevědomě čekalo na „vy-
lití Bludova z břehů“ na louky a pole. Ani po stavbě železnice 
to nebyla žádná sláva. V zásadě téměř celou druhou polovi-
nu 19. století můžeme považovat za období stavebního klidu  
– sem tam byl postaven, spíš výjimečně, nějaký domek. 
 Důležitou změnou, jež se však nakonec Bludova příliš  
nedotkla, byl rozvoj železniční dopravy v 19. století. Stavební 
práce na trati Moravské pohraniční dráhy Šternberk – Šum-
perk – Bludov – Hanušovice – Dolní Lipka byly zahájeny 
31. 7. 1872, přičemž na jaře 1873 stavbu převzala firma bra-
tří Kleinů ze Sobotína. Provoz na trati byl zahájen 15. října 
1873. Trať Zábřeh – Šumperk – Sobotín byla vybudována již v 
roce 1871 a první vlak zde projel 1. října 1871. V Bludově jde 
větší část tratí po bývalých rybničních hrázích. V roce 1873 
byla vybudována bludovská nádražní budova. „Chromečská“ 
zastávka byla zřízena až v roce 1900, s tím, že se skutečně 
jmenovala Chromeč, jak bývá mnohými dodnes nazývána.  

V sedmdesátých letech 20. století pak byla nejprve přejmeno-
vána na „Bludov – zastávka“ a počátkem osmdesátých let se 
její název změnil na „Bludov – lázně“.
 Proč je vlastně vlakové nádraží od vlastní vesnice tak vzdá-
lené? Kvůli nesouhlasu tehdejších sedláků s položením kolejí 
na jejich pozemky. Původní návrh počítal s tím, že měla trať 
jít ze Šumperka Drážníkem do Bludova. Nádraží by tak stálo 
zhruba u Panenky Marie. Nestalo se tak, a tak fakticky koleje 
téměř dokonale kopírují nejzazší hranice bludovského katastru.
 V letech 1865–1866 byla stržena šedesát let stará školní  
budova a na jejím místě u kostela byla postavena nová  
– v zásadě v té podobě, jakou má dnes radnice.
 V roce 1872 vznikl v Bludově první větší průmyslový  
podnik – pobočka Trebitschovy šumperské továrny na hedváb-
né zboží. Nejprve byla umístěna v objektu velkostatku, později 
přesunuta do nové budovy u Kulhajova statku čp. 38, v roce 
1906 se přesunula do budovy bývalého pivovaru. V roce 1885 
se hraběti Žerotínovi podařilo získat licenci pro provozování 
bludovské pobočky pošty – provoz zahájila 1. února 1885,  
jejím majitelem byl právě Žerotín.
 Bludovským farářem byl po většinu Zdeňkova panování  
P. Josef Němec. Když v roce 1884 po 56 letec působení v obci 
zemřel, ustavili Žerotínové jako patroni kostela jeho nástup-
cem kaplana P. Františka Aloise Ermise (1884–1912). V době, 
kdy Zdeněk vlastnil bludovské panství a velkostatek, vystřída-
lo se na faře deset kaplanů – P. Matouš Leifert (1836–1848), 
P. František Žouželka (1848–1850), P. Bohumil Kvapil (1850–
1856), P. František Primes (1856–1859), P. František Indra 
(1859–1864), P. Alois Dvořák (1864–1870), P. Josef Grmela 
(1870–1873), P. František Janiš (1873–1878), P. František 
Alois Ermis (1876–1884), P. Cyril Laichman (1886–1888).
 Zdeněk Otto Arnošt zemřel 18. listopadu 1887 ve Vídni. 
Na tamějším centrálním hřbitově byl také pochován. Po osma-
třiceti letech nechal jeho ostatky syn Karel Emanuel převézt do 
bludovské žerotínské hrobky, kde byly pod podlahou u čelní 
stěny dne 1. září 1925 pietně uloženy.

Prameny a literatura:
Balík, S.: Od Markrabiny na Prostřední hora, Brno 2018.
Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu, Brno 2013.
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Matriky farností Bludov, Brno-sv. Janů.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Stanislav Balík ml.

Okolo Blodova… září – 2021

Mili Blodováci!
Září je tade, prázdine skončile a děckám zase nastale po-
vinostě. Za kuropěni vstávat a rychlo do škole. Jednó sem 
bel pověřené, abech vyzved vnučko z družine. „A gde jo 
najdo?“, ptal sem sa. „No přeci ve staré škole!“. Tak sem 
šil do staré škole, ale tam mě vevedli z omelu, že ve „staré“ 
škole, jak sme ji řikale me, je ož 20 let obecni óřad! Že 
pré děcka ož dávno chodijó do měšťanke, kerá za nas bela 
„nová“ a teďka ož je „stará!“. Tak je to, čase se mějijó  
a názve s nima.
 Co sa take vod záři změni, hlavně pro dolňáky, je konec 
vobchoda U Urbana. Ten sme si před moc letama za hlubo-
kyho sociku vebudovali vlasnima rukama v akci ZET (tak 

jako kópák ve Vlčim dole a mnohy další stavby v Blodově). 
Pro te mladši ročnike – akce Zet – zadarmo, brigádnicke.  
Po revoluci bel vobchod sprivatizované a teď – konči. Pré 
tam bode skladiště…No sami sme teho přičinó: neoživili 
sme svyho obchodnia. Pár rohliku, chleba, maslo a jedno 
mliko sa kópi U Urbana, zbytek sa nakopoje v hyper-su-
permáčich v Šumberku nebo v Zábřeho. Tak na konec eště 
jednó: „Časy se měnijó a me s nima…“!
Přejo Vám barevné podzim a boható órodo ze zahrádek.

Váš  O.B. 
Ímejl: okolobludova@gmail.com
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Kavárna v Zámecké oranžerii
S radostí oznamujeme, že již od středy 1. září 

otevíráme kavárnu v Zámecké oranžerii. 
Jsme rádi, že si k nám opět budete moci přijít  

posedět, avšak teď již s širokou nabídkou  
káviček, teplých nápojů, domácích limonád,  

ovocných pohárů a dortíků. 
V nabídce nebude chybět ani slané menu, jako jsou 

chlebíčky a zapékané croissanty. Během měsíce 
září nás ještě čeká úprava interiéru oranžerie, 

abychom naplnili naši vizi, se kterou jsme 
Vás seznámili v minulém vydání Bludovanu.

Těšíme se na viděnou. 

   

   

   

Vzpomínka

Dne 6. září 2021 by se dožil svých významných 
jubilejních 80. narozenin pan 
Zdeněk Andrle
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka, 
dcery, vnoučata a velká rodina. 

Očím jsi odešel,  
v srdcích jsi navždy zůstal.

Dne 6. září jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí 
Aloise Křupky
S láskou vzpomínají Lola a kamarádi. 

Dne 5. září uplyne 50 roků, kdy zemřel pan 
Václav Blažek, učitel v.v.
Rodina. 

Upřímně děkujeme všem, kteří dne 12. srpna 2021 
doprovodili na poslední cestě pana 

Lubomíra Kozáka
Děkujeme také všem, kteří mu věnovali tichou vzpomínku. 

Manželka a děti s rodinami.

POZVÁNKA
Pozvánka na akce KD v září 2021

 

 3.9.   19:00  Koncert KPH Katarína Ševčíková - harfa /zámek/
 4.9.     8:00  XXIX. Výšlap za Bludovským špekáčkem 
    /start zahrada KD/
16.9.  11:00  Kurz pečení kváskového chleba /obecní klub/
25.9.  14:00  Sousedská oslava konce léta /venkovní galerie, KD/
2.10.  17:00 Jak se čerti ženili - pohádkový muzikál /KD/             

Stručný výtah předpisů z Internetu platný i pro Bludov. Ná-
vrh na změnu dopravního značení můžete podat každý občan.
Důvodem pro změnu dopravního značení může být i nepře-
hledná situace.
 Pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace se návrh po-
dává  obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Správní 
obvod obce s rozšířenou působností Šumperk zahrnuje  
i Bludov. Návrh musí být písemný a je nutné ho podat u pří-
slušného správního   úřadu (silniční správní úřad) a adresovat 
odboru dopravy.
Návrh má dvě části, jsou jimi:
-  návrh na změnu dopravního značení,
-  dokumentace příp. situace, z níž je patrné umístění na-

vrhovaných značek a jejich přesné určení i se stávajícím  
dopravním značením. Můžete ji vytvořit sami např. na-
kreslením či označením na vytisknuté mapě, není potřeba 
žádný odborný návrh. Návrh odůvodněte a případně při-
pojte k němu veškeré informace o skutečnostech, které 
podporují vámi požadovanou změnu. Správní orgán je po-
vinen rozhodnout bez zbytečného odkladu.

Rozhodnutí o návrhu
Správní orgán vydává opatření obecné povahy, tzv. „stano-
vení dopravního značení“, jímž se umisťuje či odstraňuje  
dopravní značení.
Nejprve se návrh opatření obecné povahy vyvěsí nejméně 
na 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který ho 
vydal.
Z textu vyplývá, že v naší  obci, kde došlo například ke změ-
nám dopravního značení v celé čtvrti – majícím i nechtěný 
důsledek, a to zvýšenou náročnost vjezdu, či spíše „seskou“ 
z hlavní silnice Lázeňské na ulici Zahradní, bylo původním 
cílem bezpečnost místní dopravy zvýšit. Tyto úpravy je ov-
šem třeba dořešit, neboť přímo v nájezdové části Zahradní 
vznikla nepřehledná situace. 
 Příspěvková občanská rubrika Bludovanu, bohužel ne až 
tak často využívaná, nemusí mít vždy odezvu „shora“ k názoru 
pisatele. V tomto popisovaném případě o úpravě-dořešení 
místního dopravního značení, postačilo by možná vyslat do 
inkriminovaného místa z obecního úřadu v autě kontrolního 
pracovníka. Totiž aby si pákrát projel dotčenou část vjezdu 
na ulici Zahradní. Nejprve hezky svižně na ni seskočit a sko-
ro se otřít o betonový sloup v ostré levé zatáčce, poté opatrně 
dvacet metrů napůl po louce a následně vjíždět do pravotoči-
vé úzké a zcela nepřehledné zatáčky. 
 V rádiu byla nedávno zmíněna akce na podporu iniciativy 
občanů s návrhy, co ve svých obcích zlepšit. Takto by obecní 
úřad mohl iniciovat voliče dotazníkovou akcí, kde je bota  
tlačí (zpětnou vazbou:-).       

Roman Žalio

O změně dopravního značení pro zvýšení 
bezpečnost na místní komunikaci 
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Odpověd p. Březinovi a p. Balíkovi

V červnovém čísle Bludovanu uvádíte, že jsem to já, kdo 
šroubuje cenu za pozemek u paneláků. Z drtivé většiny z ně-
jakého důvodu cenu nastavil stát. Takže informace od vás je 
docela zavádějící. Dále opět připomínáte protiprávně zabraný 
pozemek (9 m2) u naší bývalé trafiky. Myslím si, že by bylo 
fér napsat, že ačkoli byl tento pozemek veden v inventáři obce  
v hodnotě cca 4 Kč / m2, tak jsem za něj zaplatil „jakýsi trest“, 
a to 2420 Kč / m2. Celkem 21780 Kč za 9 m2. Přesto jsem 
rád, že jsem se s obcí nakonec domluvil a tuto nešťastnou 
věc vyřešil. Pozitivně také vnímám vstřícnost obce k mým 
„aktivitám“ a opakuji že nemám žádný důvod bránit výstavbě 

dětského hřiště. Pokud tedy máte, pánové, skutečný zájem  
o výstavbu hřiště a nejsou to jen předvolební, alibistické  
řeči, je potřeba více komunikovat a ne psát do Bludovanu. 
Kde mám kancelář, dobře víte – přijďte, probereme možnosti 
a já věřím, že se domluvíme.

P.S. Pozemek se s péčí řádného hospodáře snažím udržovat.

V Bludově 16.7.2021

Skoumal Jiří

Zájezd na muzikál do Moravského divadla Olomouc

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do

Moravského divadla Olomouc

na muzikál

DONAHA!
Terrence McNally, David Yazbek

Z téměř osmi set vystupení na Broadwayi měl tento jedinečný  
a milovaný komediální muzikál světovou premiéru  
v roce 2000 a šířil se po celém světě jako požár.  

Inspirován britským filmem stejného jména z roku 1997,  
vypráví příběh pěti nadbytečných ocelářů,  

kteří se nemohli setkat s novými zaměstnáními.  
V duchu „Zoufalí lidé dělají zoufalé věci“, se tito tátové  

rozhodnou, že nejsnadnějším způsobem,  
jak vydělat peníze, je prostřednictvím strip show.

čtvrtek 21. října 2021
Odjezd 17.30 hod. od Zámku Bludov

Cena 400,- Kč
Přihlášky a informace KD Bludov 
tel.: 736 609 734, 583 238 177 

Moravské divadlo Olomouc díky nucené koronavirové pau-
ze stále hraje jedinečný komediální muzikál Donaha! Díky 
dotované dopravě, tak může Kulturní dům Bludov nabídnout 
kompletní zájezd autobusem za cenu 400 korun. 
 Muzikál se dočkal osmi set repríz na nejslavnější scéně 
na Broadwayi. Světovou premiéru měl v roce 2000 a s rych-
lostí morové epidemie se pak rozšířil do celého světa. Už  
v roce 2002 bavil diváky na anglickém West Endu a v roce 
2005 doputoval, díky libereckému divadlu F.X. Šaldy, také 
do České republiky, kde se hraje nepřetržitě v několika diva-
dlech zároveň už čtrnáct let. 
 Námětem mu byl stejnojmenný britský film z roku 1997, 
vyprávějící příběh o pěti propuštěných ocelářích, kteří ne  
a ne zakopnout o jakoukoliv novou práci. V duchu hesla 
„Zoufalí lidé dělají zoufalé věci“ se tak tito tátové od rodin 
rozhodnou, že nejsnazší cesta k penězům vede skrze striptý-
zové vystoupení. Co na tom, že věkem, pohybovou průpra-
vou, natož pak fyzickou konstitucí ani zdaleka neodpovídají 
zažité představě o profesionálních tanečnících. 
 Tihle striptéři ze zoufalství to nevzdají a svůj spásný 
nápad dotáhnou až do naha! Režisérem tohoto rockově-fun-
kového muzikálu, který je snem snad každého divadelního 
diváka něžného pohlaví, bude Petr Hašek, umělecký šéf Ma-
lého divadla v Českých Budějovicích, pro kterého to bude 
premiérová spolupráce s olomouckým činoherním souborem. 
Petr Hašek je absolventem režie na DAMU, spoluzaklada-
telem souboru Geisslers Hofcomoedianten a v minulosti 
spolupracoval například s Divadlem LETÍ, Divadlem Minor, 
hradeckým Divadlem Drak nebo Jihočeským divadlem  
v Českých Budějovicích.
Délka představení: cca 2 hod. 40 min.

BH
foto: archiv MDO
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Harfistka Katarína Ševčíková 
odstartuje novou sezonu KPH
Po dlouhé více než roční přestávce se do Bludova vrací 
koncerty cyklu Kruhu přátel hudby. Jako první rozezní 
sál harfistka Katarína Ševčíková. Koncert se uskuteční  
v pátek 3. září v 19 hodin v koncertním sále bludovského 
zámku. 

Ševčíková patří mezi vyhledávané umělkyně nejen  
v České republice a na Slovensku, ale svou brilantní 
hrou, technickými znalostmi a šarmem okouzlila nad-
šené posluchače královského nástroje i v jiných zemích 
jako Švýcarsko, Německo, Rakousko, Skandinávie, kde 
pravidelně vystupuje. Věnuje se především sólové hře 
a již pravidelně několik let ročně doprovází tóny harfy 
více jako 400 akcí, koncertů, gala večerů, privátních 
eventů. Věnuje se také i produkci relaxačního charakteru 
a muzikoterapii v lázeňských městech pro pohlazení těla 
i duše hudbou.

Do jejího repertoáru se řadí klasická hudba různých  
období, ale také hudba jiných žánrů, jako jsou pop, folk, 
jazz a také filmovou hudbu v úpravě pro harfu. V Blu-
dově posluchači uslyší díla autorů jako je Bach, Clementi, 
Hinner, Mozart a mnoho dalších. Vstupné na koncert 
činí 50 korun. 

BH

První říjnovou sobotu chys-
tá Kulturní dům Bludov 
muzikálovou pohádku Me-
tropolitního divadla Praha 
nazvanou Jak se čerti že-
nili. Příběh začíná tradič-
ně: Za devatero horami... 
devatero řekami, v jednom 
malém království žije ten 
nejlínější princ, jakého si 
dokážete jen představit, 
princ Vendelín. 

Muzikálová pohádka 
Jak se čerti ženili

 A protože je tak líný, vládne za něj jeho teta Kordula  
Hamižná, která celé království pomalu rozkrádala až se  
z něj stalo to nejchudší království na celém světě. Pomoci 
mu může už jen princezna Adélka, která se rozhodla vdát se 
za prince svých snů, a proto se ho vydává hledat do světa.
Princova teta Kordula ve své lakotě a hamižnosti touží se stát 
královnou, ať to stojí, co to stojí, a chce vládnout světu, proto 
uzavře smlouvu s peklem. Ovšem nepočítá s tím, že čistá  
lidská duše je velká vzácnost a láska že je silnější než  
všechno zlo na světě...
 Na pohádku z autorské dílny Dany Bartůňkové a Jiřího 
Sequense se můžete těšit v sobotu 2. října od 16:30 hodin. 
Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři KD od 13. září za 
cenu 120 korun. 
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„Mám velké, krásné pocity,“ říká mistryně v požárním sportu Vendula Jílková

Usměvavá, skromná, pokorná čtrnáctiletá slečna, poho-
dová obyčejná holka, srdcařka každým coulem. Tak na 
první pohled působí Bludovačka Vendula Jílková. Na 
pohled druhý je ale Venďa neobyčejná. Věnuje se ne  
až tak tradičnímu sportu – sportu požárnímu, ve kterém  
jen v letošním roce dosáhla neskutečných výsledků  
– mistryně ČR Hry Plamen, mistryně ČR v požárním 
sportu dorostenek, mistryně ČR v běhu na 100 m Českého 
poháru, mistryně světa v požárním sportu dorostenek, 
vicemistryně světa dorostenek v běhu na 100 m s pře-
kážkami, mistryně světa ve štafetě 4 x 100 m v kategorii  
dorostenky a mistryně světa v požárním útoku doroste-
nek.

Jaké jsou pocity mistryně světa?
„Připadá mi, že si to ještě neuvědomuji, ale každý večer pak 
nad tím přemýšlím a vzpomínám, jak to bylo… Takže ty  
pocity jsou prostě velké, už teď mi to strašně chybí, ale vím, 
že to jednou muselo skončit. Ale mám velké krásné pocity. 
Jsem ráda, že ten tým byl, jaký byl, fakt jsme si tam nesku-
tečně všechny sedly.“

Kdo tě přivedl k požárnímu sportu?
„Tak byla to Natálka Kulhajová tady z Bludova. Když  
běhala jako maličká, tak už ve školce mi říkala, že bych to 
mohla dělat. A už vlastně od maminky a tatínka jsem dostala 
největší podporu a taky to tak bylo, protože od prvního  
tréninku jsem věděla, že to budu dělat a že to chci dělat. 
Byl to pro mě jiný sport. Prostě sport neobvyklý, který moc 
lidí nezná, a tím mě to právě naplňovalo,  je to originální  
sport.“

Která ze 4 disciplín na mistrovství světa byla pro tebe 
nejtěžší a která naopak nejjednodušší?
„Ono se to říct asi nedá, která byla nejtěžší a která nejlehčí… 
První den byly věže a o ty jsem se bála nejvíc, protože jsem 
věděla, že buď to nezvládnu hlavou nebo nohama. Štafeta 
byla naše silná disciplína, doufaly jsme a taky jsme to zvládly. 
Útoky jsme měly natrénované lépe, ale nakonec jsme byly 

rády, jak to dopadlo. Takže za mě nejhorší disciplína věže, 
nejjednodušší asi ty štafety. Každopádně všechny disciplíny 
byly těžké.“

Co je důležité pro to, aby byl sportovec, ať už v jakémkoli 
sportu, dobrý?
„Já si myslím, že velkou roli v tom hraje hlavně hlava, že 
můžu být dobrá jakkoli, ale pokud si to nesrovnám v hlavě 
a nebudu vědět, co mám dělat a jak to mám udělat, tak bych 
nikdy nic nedokázala. Ty výkony jsou něco jiného, ale hlava 
v tom hraje nejdůležitější roli. Pokud hlava nepracuje, tak  
nepracuje tělo.

Tvoje nejlepší a nejhorší vlastnost?
„Moje nejhorší vlastnost je tvrdohlavost. Fakt mi dlouho trvá, 
než to moje hlava přebere. Moje nejlepší vlastnost je, že jsem 
hodně ambiciózní. Jdu za svým, ať to stojí cokoli, prostě se 
rvu.“

Co tě baví kromě požárního sportu?
„Našla jsem se v koních a psech, které miluju. Kdykoli  
je čas, jsem ráda s rodinou a právě s koněm a se psem. Strašně 
si vážím těchto chvilek. Vidím ty dobré věci, takže asi i ten 
relax.“

Máš svého koně?
„Nemám, jezdím jen v kroužku.“

Teď tě čeká poslední rok na základce, co potom dál, už jsi 
o tom přemýšlela?
„Přemýšlela jsem a hodně lidí mi říká, ať jdu prostě na  
hasiče. Každopádně mě to strašně baví jako koníček. Ale 
vím, že kdybych šla na hasičskou školu, neměla bych takové 
uplatnění, protože bych stejně musela jít do kanceláře  
a tak podobně. Obávám se, že by to moje hlava nezvládla.  
Od malička mě táhne policie, takže přemýšlím o bezpečnostní 
škole v Pardubicích…  Moje ségra chodila na obchodní  
akademii, což je taky můj obor, který bych klidně dala,  
takže přemýšlím o těchto dvou školách.“

Rychlo kvíz

Černá nebo bílá?
„Černá.“
Oheň nebo voda?
„Oheň.“
Knížka nebo film?
„Film.“
Mobil nebo počítač?
„Mobil.“
Den nebo noc?
„Noc, když se spí.“

Gabriela Flašarová
foto: Gabriela Flašarová
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L E N K A  N O V O T N Á
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ

Tel.: 722 973 251
ŠPALKOVA 156, BLUDOV 

BUDOVA BLUDOVSKÉ a.s.
(bývalá drogerie)
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Výlet dětí z mateřské školy

Potkali jste na konci června všude v Bludově skupiny dětí  
v barevných nebo skřítkovských čepičkách? To byly děti  
z naší mateřské školy, pro které paní učitelky připravily vý-
let, aby si svůj poslední den před prázdninami pořádně užily. 
A protože, z důvodu opatření proti šíření Coronaviru, nebylo 
možné se vydat někam dál, vybrala si každá třída své oblíbe-
né místo v Bludově a okolí. 
 Děti ze třídy Papoušci hledaly v lužním lese ohrožené les-
ní skřítky a plnily jejich úkoly. Za odměnu našly lesní poklad 
a také se jim přišel ukázat skřítek Školníček. Děti ze třídy 
Motýlci byly na rozhledně „Brusinka,“ fotbalovém a dětském 
hřišti a po cestě v přírodě zkoumaly lupami květiny a stromy.
 Děti ze třídy Včelky se vydaly na výlet do lázní a ces-
tou plnily úkoly ducha pána Bluda z Bludova. Děti ze třídy 
Myšky jste mohli potkat v lužním lese, kde plnily úkoly na 

pohádkové stezce a nakonec rozluštily tajenku Má pohádko-
vá stezka. A naše nejmenší děti ze třídy Berušky putovaly  
za skřítkem Lesníčkem a hrály si s ním jeho zábavné hry.
 Všechny děti se z výletů vrátily trošku unavené, ale  
spokojené a rozesmáté, jak můžete vidět na fotografiích.

Mgr. Hana Bendová, MŠ Bludov
foto: archiv MŠ Bludov



Bludovan 11

Bludovan 7/2021
  
 

VÁNOČNÍ KONCERT „JUBILEUM TOU R 2020“
KULTURNÍ DŮM BLUDOV, 
18. prosince 2021 17:00 

vstupné předprodej 300,- na místě 350,- 
vstupenky zakoupené v roce 2020 zůstávají v platnosti
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Centrum sociálních služeb Armády spásy v Šumperku po-
skytuje krom jiného i sociální pobytovou službu Domov se 
zvláštním režimem – Domov Přístav (https://armadaspasy.
cz/pobocky/sumperk/domov-pristav-sumperk/#2). Služba je 
určena osobám bez domova starším 26 let, jejichž zdravotní 
a sociální stav vyžaduje podporu nebo pomoc druhé osoby. 
Uživatelům poskytuje podmínky pro důstojný a kvalitní život 
na základě jejich individuálních potřeb.
 „Potýkáme se s problémy způsobené celkovou izolací, 
naši uživatelé mají tendence upadat do depresí, vracet se  
k dávným závislostem a jejich zdravotní stav se horší. Jako 
zaměstnanci se snažíme dělat maximum, ale ne vždy je to 
jednoduché,“ říká vedoucí sociální služby Mgr. Tomáš Ore-
hek, DiS. 
 V průběhu několika uplynulých náročných měsíců se  
ukázalo, že právě aktivizace, dobrá nálada a nové nápady  
přinášejí do života uživatelů pocit klidu, smyslu a pohody. 
Proto je snaha zapojovat všechny, bez ohledu na handicap 
a omezení, do výtvarných a jinak kreativních činností. Celý 
projekt staví na individuálním přístupu k uživateli, odborní-
ci se snaží prolamovat bariéry a negativní vlivy jejich mi-
nulosti. Celkově je uživatelům v rámci aktivizací věnováno 
přes 2000 hodin ročně. Cílem projektu je navrácení barev do  
běžného života v Domově. Doslova i přeneseně… 
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Armáda spásy v Šumperku přichází s projektem Vracíme barvy Přístavu

Centrum sociálních služeb Armády spásy pořádá v rámci 
projektu Vracíme barvy Přístavu finanční a věcnou sbírku. 
Cílem je zapojení všech uživatelů, bez ohledu na handicap 
a omezení, do výtvarných a jinak kreativních činností. I zde 
v Přístavu jsou znát problémy způsobené celkovou izolací 
a odloučením v době koronavirové pandemie, a proto vznikl 
projekt na podporu aktivizačních činnosti. Dobrá nálada  
a nové nápady přinášejí do života uživatelů sociální  
pobytové služby pocit klidu, smyslu a pohody. 

Získání finančních prostředků umožní zakoupení materiálu, 
který bude využitelný po řadu měsíců i let. Každý nápad  
a novinka má pro uživatele obrovský význam. Jelikož se jedná 
v první řadě o výtvarné potřeby, otevírají se nové možnosti 
zvelebení Domova samotnými uživateli. „Věříme, že nové 
aktivizační pomůcky a předměty budou přínosem pro kaž-
dého z uživatelů, bez ohledu na handicap a mobilitu. Naším  
cílem je profesionalizace námi prováděných aktivit, která 
bude mít dlouhodobý efekt,“ dodává Mgr. Tomáš Orehek, DiS.
 Do projektu se zapojila nadace MONETA Money Bank, 
a.s., která jej podpořila finanční částkou určenou na poříze-
ní geriatrického křesla. Právě takový dar pomůže překonat 
bariéry pro zapojení všech uživatelů bez rozdílu handicapu. 
Nadaci patří velké poděkování za podporu projektu.

Do projektu je možné se zapojit  až do konce září  
přispěním jakékoliv finanční částky: 

https://www.darujme.cz/projekt/1204847
Za získané finanční prostředky Domov Přístav pořídí napří-
klad pastelky, pastely, barvy (temperové, akrylové, akvarelo-
vé), interiérové barvy, barvy na sklo, textil i keramiku, štětce, 
papíry, tuše, fixy, kinetický písek, bavlnky, nůžky, filc, spole-
čenské hry, senzorické pomůcky apod.
 Chcete projekt podpořit? Další možností je zapojení do 
věcné sbírky výtvarných potřeb (pastelky, fixy, barvy, papí-
ry, nůžky aj.) (https://www.facebook.com/salvationarmysum-
perk/). Vítané jsou například i použité společenské hry, které 
již doma neslouží, ale v Přístavu udělají ještě spoustu radosti. 
V případě zájmu o zapojení do věcné sbírky můžete kontak-
tovat vedoucího Domova Přístav: 420 773 770 493, e-mail: 
tomas.orehek@armadaspasy.cz
foto: archiv Centra sociálních služeb Armády spásy Šumperk
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Pochod

Pochod Přes rozhledny po šumperském 
psaníčku – Memoriál Josefa Janků  
a oslava 25.  výročí otevření  rozhledny na Háji
úterý 28. září 2021

Rozhledna na Háji byla slavnostně otevřena 28. září 1996.  Je 
už v pořadí druhá. Ta první, postavená šumperskými Čechy 
za I. republiky, v 50. letech bohužel vyhořela.
 O prosazení stavby té dnešní rozhledny se rozhodující 
měrou zasloužil významný šumperský značkař Josef Janků 
(2.2.1931 – 21.3.1996).  Jejího dokončení se již nedožil  
- vděční turisté mu týden po otevření odhalili ve vestibulu  
pamětní desku.  
 Letošní „Pochod po šumperském psaníčku“ se uskuteční  
přesně po dvaceti pěti letech od otevření rozhledny na Háji,  
a to v úterý 28. září 2021. V tento den shodou okolností  
startuje 10. ročník celostátní akce KČT „Měsíc věží a roz-
hleden“, do kterého jsou zapojeny stovky rozhleden a vy-
hlídkových věží po celé zemi.
 Chcete-i se účastnit pochodu „Přes rozhledny po šumper-
ském psaníčku – Memoriál Josefa Janků“, můžete díky spo-
lupráci s okolními obcemi startovat nejen ze Šumperka, ale 
také z Bludova nebo z Rapotína.
 Při registraci na startu získáte současně s popisem tras 
speciální „čtyřpohled“, na kterém jsou kromě rozhledny na 
Háji a radniční věže v Šumperku  také vyhlídková věž Brus-
ná nad Bludovem a rozhledna Bukovka nad Rapotínem. Na-
vštívíte-li tato místa do konce roku, můžete svůj čtyřpohled 
odeslat ke slosování, které proběhne počátkem příštího roku 
při akci  Regiontour v Brně. Na výherce čeká spousta hez-
kých cen.
 V Bludově se startuje z rozhledny Brusná - Brusinky 
a to od 9:00 do 12:00 hodin. Kromě 8 km okruhu po  
dětské naučné stezce se můžete vydat na trasu 10 km přes 
rozhlednu Háj až do cíle v restauraci Stará sokolovna  
v Šumperku.
 V Rapotíně bude start od 8:00 do 12:00 z Informační-
ho centra. Pouze odtud můžete na trase  35 km absolvovat 
výstup na Bukovku, Brusnou i  Háj v jednom dni. Vydat se 

můžete také na 8 km okruh naučné stezky Bukovka, nebo na 
trasu 15 km přes Bukovku a vyhlídku Městské skály do cíle 
ve Staré sokolovně v Šumperku.  
 V Šumperku se startuje tradičně ze SVČ Vila Doris od 
7:00 do 10:00 hodin. V rámci startovného můžete zdarma  
vystoupit na radniční věž. Trasy 10 a 20 km vedou přes Háj, 
nejdelší trasa 35 km vás zavede  na Bukovku a do cíle ve 
Staré sokolovně. 
Dne 28.9. bude rozhledna na Háji v rámci oslav svého 
výročí přístupná bezplatně.
Od 12 hodin proběhne setkání pamětníků a turistů, kteří 
se zasloužili o zpřístupňování rozhledny pro veřejnost.
Ve 12:45 přednáška Pavla Adámka „Je Háj Moravský Blaník?“
Ve 13:00  zahájení výstavy fotografií k akci „Od pólu k pólu“, 
na vlastních katastrech.
 Nedílnou součástí oslavy bude tradiční narozeninový dort. 
Korpus dodají České lesy a vyzdobí jej účastníci. Vítány jsou 
přírodniny - šišky, kamínky či barevné listy z cesty na Háj. 
 Ukončení Měsíce věží a rozhleden proběhne 28.10. 2021 
na Háji a v okolí Háje. Program bude zaměřen především na 
rodiny s dětmi. Více viz www.kctsumperk.cz
   Zdeňka Daňková
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Vážení čtenáři, občané Bludova, přes celospolečenské pro-
blémy s koronavirovou krizí jsme se rozhodli koncem února 
zahájit už 6. ročník úspěšné a věříme, že pro veřejnost atrak-
tivní iniciativy nazvané „Osobnost Moravy“. Jedná se o an-
ketu, prostřednictvím které chce pořádající spolek Moravská 
národní obec upozornit na skutečnost, že u nás na Moravě 
máme také v současné době mnoho skvělých osobností, které 
ve svých oborech lidské činnosti a tvořivosti natolik vynika-
jí, že se výrazně podílejí na utváření dobrého jména nejen 
naší země Moravy, ale i celé České republiky. V úvodní fázi 
každého ročníku ankety má široká veřejnost možnost zasílat 
nám návrhy moravských osobností, o kterých se domnívá, že 
si nominaci v anketě zaslouží.  
 Opět se nám sešlo mnoho návrhů, ze kterých vykrystali-
zovala finálová pětice nominovaných. Jedná se o čtyři jed-
notlivce a jednu bratrskou dvojici, pro které můžete hlasovat  
v anketě na internetové adrese: osobnost.moravy.eu  

A pro které osobnosti můžete hlasovat?

Vůbec první nominaci v anketě Osobnost Moravy 2021 
přijala dvojice skvělých sportovců a zároveň vpravdě mo-
ravských a brněnských patriotů, bratři JINDŘICH a JAN  
POSPÍŠILOVI. Když se řekne „kolová“, tak asi téměř ka-
ždému pamětníku se okamžitě vybaví legendární dvojice 
dvacetinásobných mistrů světa, bratrů Pospíšilových. Během 
tří dekád, tedy v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých 
letech dvacátého století reprezentují a proslavují v tomto 
odvětví sálové cyklistiky jak Královopolskou strojírnu, jejíž 
barvy hájili, tak především tehdejší Československo. Pospíši-
lovi jsou nejúspěšnější hráči v celé historii nádherného sportu 
zvaného kolová. 

Pro nás organizátory je velkou ctí, že naši nabídku na no-
minaci v anketě Osobnost Moravy 2021 přijal pan doc. Ing. 
MILOŠ MICHLOVSKÝ, DrSc., který se řadí k předním 
odborníkům v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění 
révy vinné u nás. Nesporně je průkopníkem zavádění nových 
technologií, metod a poznatků z výzkumu do praxe. Jako 
uznávaný odborník často usedá v hodnotících komisích vý-
znamných vinařských soutěží, ze kterých zároveň jeho vína 
přiváží ocenění. Ve své profesní kariéře se od samého počátku 
věnuje problematice šlechtění odrůd révy vinné na rezistenci 
k biotickým (houbovým chorobám, škůdcům) a abiotickým 
činitelům (mrazu, suchu) a jejímu pěstování. Doc. Ing. Miloš 
Michlovský, DrSc. patří v současnosti k nejvýznamnějším 
šlechtitelům révy vinné u nás. 

Další zajímavou osobností, která přijala naši nabídku k no-
minaci v anketě Osobnost Moravy 2021, je paní JARMILA 
VÍTOSLAVSKÁ, která žije a pracuje na Přerovsku, nedale-
ko od soutoku řek Bečvy a Moravy, v hanácké obci Troubky. 
Tato skromná a pracovitá žena se snaží uchovat rukodělnou 
krásu hanácké výšivky, díky dlouholetým zkušenostem a na 
základě získaných motivů ji sama vytvořit a toto umění pře-
dat dalším generacím. Práce této Moravanky můžete vidět 
nejen u nás na Moravě, v České republice, ale také v zahra-
ničí.  
Paní Jarmila Vítoslavská o sobě říká: „Zabývám se vyšívá-
ním ubrousků, ubrusů, deček až po ušití a vyšití kompletního 

pravého hanáckého kroje – slavnostního i pracovního dětské-
ho, dámského i pánského. Tyto kroje jsou velmi rozmanité a 
přísně kopírují svou lokalitu. Každá dědinka na Hané má svá 
přesná specifika – detailní rozdíly ve výšivce, či mašli, její 
barvě, střihu rukávu atd. To vše patří ke kompletní harmonii 
dědictví naší Hané.“

Olomoucko důstojně mezi nominovanými reprezentuje aka-
demický malíř a restaurátor Mgr. RADOMÍR SURMA. 
Díky výjimečnému nadání a obětavé práci tohoto olomouc-
kého výtvarníka a restaurátora bylo zachráněno a opět zís-
kalo svou zašlou krásu již mnoho památek, uměleckých děl  
a sálů. Jedním z nejvýznamnějších projektů byla etapová ob-
nova Slavnostního sálu olomoucké základní školy Komenium.  
Za úspěšné dokončení obnovy této olomoucké chlouby pan 
Mgr. Radomír Surma zaslouženě převzal Cenu města Olo-
mouce v kategorii Počin roku 2018. Neméně unikátním  
a náročným dílem, které tento umělec realizoval v rámci  
celkové rekonstrukce olomoucké radnice, na jejím jihozápad-
ním nároží, jsou dvojité sluneční hodiny. Dalším zajíma-
vým projektem byla obnova původní polychromie unikát-
ních panovnických heraldických galerií Jagellonců z konce  
15. století a Habsburků z roku 1591 umístěnými nad oběma 
vchody olomoucké radnice. Dne 28. března, tedy k letošní-
mu 429. výročí narození moravského „učitele národů“ Jana 
Amose Komenského, se Mgr. Radomíru Surmovi podařilo 
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dokončit práci na restaurování umělecky cenné busty toho-
to velkého Moravana. Toto sochařské dílo tak může obohatit 
a zdobit vstupní sál olomoucké ZŠ Komenium. Samozřej-
mě nemůžeme popsat všechna restaurátorská díla této velké 
osobnosti Olomouce a Moravy. Ale i z těchto několika re-
alizací, které jsme v této krátké zprávě zmínili, je naprosto 
jasné, že nominace akademického malíře a restaurátora, pana 
Mgr. Radomíra Surmy, v anketě Osobnost Moravy 2021 je 
naprosto oprávněná. 

Nás členy koordinačního týmu velmi potěšilo, že nabídku  
k nominaci v anketě Osobnost Moravy 2021 přijal významný 
a uznávaný moravský historik, vysokoškolský pedagog, bý-
valý politik, rodák ze západomoravského města Svitavy, pan 
doc. PhDr. JIŘÍ PERNES, Ph.D. Již od roku 1977 pracoval 
postupně v několika muzeích. Například v muzeu ve Slavko-
vě u Brna, kde vykonával funkci ředitele. Mezi lety 1990 až 
1992 byl ředitelem jedné z nejprestižnějších muzejních in-
stitucí u nás, a to Moravského zemského muzea v Brně. V 
roce 1994 zahájil své působení v Ústavu pro soudobé dějiny 
AV ČR. A v letech 2003 až 2017 byl doc. PhDr. Jiří Pernes, 
Ph.D. vedoucím brněnské pobočky. Současně působil coby 

externí pedagog na Masarykově univerzitě a mimo jiné také 
na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
V letech 2008 až 2010 zastával doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. 
post předsedy Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních 
režimů. V únoru roku 2010 byl dokonce na krátkou dobu 
zvolen ředitelem této instituce. Jako historik se odborně za-
měřuje na moravské, české, československé a středoevropské 
moderní a soudobé dějiny. Středem jeho zájmu je například 
pozdní období existence habsburské monarchie a osobnosti 
z řad této vládnoucí dynastie. Z oblasti soudobých dějin je 
to především Československo 50. a 60. let a s tím spojené 
dějiny jeho politických elit. Předmětem jeho zájmu se staly 
také dějiny československého exilu po roce 1948. Jiří Pernes 
byl častým hostem či odborným poradcem při tvorbě doku-
mentárních pořadů. Známým se stal také díky velkému množ-
ství přehledových a popularizačních prací a v neposlední řadě 
také díky své publikační a spisovatelské činnosti.  
Vážení občané Bludova, my členové organizačního týmu bu-
deme rádi za váš zájem a především za vaše hlasy v interne-
tové anketě Osobnost Moravy 2021. Děkujeme.

Stanislav Blažek,
jednatel a koordinátor iniciativy „Osobnost Moravy“

POZVÁNKA NA PIETNÍ SETKÁNÍ V ŽEROTÍNSKÉ HROBCE

Vážení občané obce Bludov, příznivci země Moravy a její 
historie, za náš spolek Moravská národní obec bychom vás 
chtěli co nejsrdečněji pozvat dne 11. září 2021 na již tra-
diční setkání v místní rodové hrobce Žerotínů a rodu  
Mornstein-Zierotin. Od 17:00 hodin se zde uskuteční vzpo-
mínkové pietní setkání ku příležitosti 457. výročí od naro-
zení velkého Moravana, významného šlechtice, diplomata 
a moravského zemského hejtmana Karla staršího ze  
Žerotína (15. 9. 1564  –  9.10. 1636).  
 Vzpomenuty budou také některé další výrazné osobnosti 
tohoto předního panského rodu. Mnozí příslušníci rodové  
linie Žerotínů se totiž ve své době výrazným způsobem po-
díleli na správě, obecnému povznesení, posílení svébytnosti  
a zemských svobod naší země Moravy. 
 Dle legendy právě pravděpodobný zakladatel vaší pěk-
né obce, vladyka a markraběcí úředník Blud z Bludova stál  
u počátků tohoto rodu. Žerotínové byli také posledními ma-
jiteli obce Bludov. Tuto skutečnost odráží také obecní znak 
Bludova, kterému vévodí černý žerotínský lev na třech hůr-
kách. Nejen pro tyto skutečnosti máme morální povinnost si 
pravidelně tuto slavnou šlechtickou dynastii připomínat. 
 Vážení přátelé, přijďte s námi zavzpomínat a poklonit se 
památce zde pochovaných příslušníků starožitného panského 
rodu Žerotínů. Svoji účast přislíbili také mnozí vzácní hosté. 
Například  náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan  
Mgr. Dalibor Horák, starosta obce Bludov pan Ing. Pavel 
Ston a další představitelé obecní samosprávy. Věříme, že 
také letos naše setkání svojí účastí poctí některý z přísluš-
níků domácího rodu Mornstein-Zierotin. Budeme se těšit na 
vaši hojnou účast. 

Za organizační tým 
Stanislav Blažek,                                                                                                                                          

 místopředseda Moravské národní obce, z.s.                                                                                                                                             
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Tábor Plovoucího mostu 2021

Údolí řeky Březné mezi Jedlím a Drozdovskou pilou proslulo 
jako oblíbená destinace pro pořádání letních táborů. Nádher-
ná příroda, členité okolí, hluboké lesy a hlavně řeka Březná. 
Velikost řeky ideálně splňuje potřeby všech tábořících – do-
statečně velká a s několika hlubokými místy, aby se v ní dalo 
koupat, ale současně bylo možné ji přebrodit, či přes ni po-
stavit most. 
 Bludovské skautské středisko se k Březné v minulosti vy-
pravilo již několikrát a pokaždé se rádo vracelo. I letos tomu 
bylo stejně. V poslední den školního roku jsme na Tatru na-
ložili podsady a další vybavení a vyrazili vše složit na táboři-
ště. Vše jsme nachystali tak, abychom mohli další den přijet 
i s ostatními účastníky a rovnou se pustit do stavění tábora. 
Rukama nám tak dvakrát prošly desítky částí podsad (dřevě-
ný základ stanu, na který přijde stanová plachta), množství 
nářadí, tyčí na tee-pee, fošen a mnohého dalšího.
 Prvním prázdninovým dnem pak oficiálně začal tábor.  
Počáteční tři dny bývají náročné a hektické. Musíme totiž 
vybudovat vše potřebné a poprat se s horkem, nebo naopak  
s nepříjemným deštěm. Jde o velkou zkoušku jak pro samot-
né táborníky, tak i pro celé vedení. Společně musíme nakácet 
a hlavně donést stromy pro stavbu kuchyně a jídelny, postavit 
hangár a stany, několikrát přebrodit řeku a mnoho dalšího. 
Letošní tábor byl obohacen o další táborovou stavbu, kterou 
byla věž s houpačkou.
 Všechny útrapy ale rychle vyženeme z hlavy, protože na 
prvním táborovém ohni zahájíme pravidelnou táborovou čin-
nost v podobě nástupů, her, sportů a mnoha jiných činností. 

Dle nepsaného pravidla navíc po ohni začne i Celotáborová 
hra a to svou první etapou. Letos skauti a skautky pomáhali 
archeologům při vykopávkách ruin Agamoru v Gruzii. 
 Během dalších dní si pak účastníci mohli vlastnoručně 
vyrobit turbánek, lžičku či lucernu, vydat se na náročnou  
expedici, případně se snažit o co nejlepší umístění v DKDZ  
– Drsném Kanadském Dřevorubeckém Závodu. 
 Než jsme se nadáli, patnáct táborových dní uteklo jako 
voda a před námi již byl pouze závěrečný táborový oheň. Na 
něm se vyhlašují vítězové nejrůznějších bodovaných činností 
(Celotáborová hra, Nejlepší družina, vlče, skaut, Úklid ve sta-
nech a mnoho jiného). Na úplný závěr ohně se pak vysekává 
obřadní sekera, která je po celý čas tábora zaseknuta a polo-
žena uprostřed táborového náměstíčka. Letos však na řadu 
přišel ještě jeden speciální rituál – br. Martin Dostál – Roy 
totiž předával vedení oddílu do rukou svého nástupce brat-
ra Pleska – Libora Bryxe. Šlo o nádhernou ukázku toho, jak 
moc máme všichni skauting a bludovské středisko v srdcích. 
Předání bylo mimořádně emotivní a po skvělých 4 letech pod 
vedením bratra Roye začíná 2. oddílu Bludovit další nádher-
ná etapa, kterou bude vést bratr Plesk. Tímto ho vítám do 
kruhu vůdců druhého oddílu a přeji mu spoustu nadšení a sil 
do vedení.

Jan Juránek – Hanes,
vedoucí bludovského skautského střediska
foto: Anna Balíková a Martin Dostál - Roy


