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Bludovan

Vážení spoluobčané,
vítám vás všechny na sousedském posezení, které pořádáme 
proto, abychom se společně potkali a radovali se. Prostředí, ve 
kterém žijeme, náš Bludov, je zase o něco krásnější. Mám radost  
z toho, že se v orgánech naší obecní samosprávy dokážeme 
shodnout na tom, že investice do podoby veřejného prostoru  
nejsou zbytečné a že chceme, aby vše kolem nás bylo hezké. 
 Co spojuje všechny tři letos opravované památky? Je to hned 
několik věcí. Pohled na věž kostela, kapličku sv. Anny, ale i na 
sochu sv. Rozálie nás nutí zvednout hlavu a dívat se vzhůru. Mů-
žeme si tak připomínat, že nemáme stát se sklopenou hlavou, 
ale že máme s nadějí a s důvěrou hledět vzhůru a do budoucna. 
Všechny tři památky jsou dědictvím našich zbožných předků 
z 18. a 19. století, kterým se snažíme vracet jejich starou krásu. 
Po našich investicích do oprav vidíme asi největší rozdíl na fa-
sádě kostelní věže a na jejich hodinách. Věž i věžní hodiny vra-
címe vzhledem před rok 1949, kdy jakýmsi způsobem zešedly.
Jen nejstarší z vás si asi pamatují, že kostel nebyl omítnut bří-
zolitovou omítkou a že hodiny byly černé s římskými číslicemi. 
Řada z vás se také ptá, co bude dál, kdy budeme pokračovat?
Správná otázka. Jakkoliv je odpověď na tuto otázku složitá, 
zcela jistě víme, že opravě fasády kostelní lodi musí předcházet 
rekonstrukce střešní krytiny. To všechno dohromady bude stát 
několik milionů korun, které bude chtít obec s farností sehnat tak 
rychle, jak jen to půjde. Snad se nám to jednou podaří…
 Kaplička sv. Anny je ze tří zmiňovaných památek nejstarší. 
Byla postavena někdy kolem poloviny 18. století. Oprava její 
střechy má zabránit případnému chátrání. Jsem šťastný, že se 
nám kapličku po roce 1989 podařilo zachránit doslova na po-
slední chvíli. Někteří si možná ještě pamatujete, v jak špatném 
stavu jsme ji od předchozích vládců obce přebírali, jakož i to, že 
její oprava byla jedním z prvních kroků, které řešila obnovená 
obecní samospráva po roce 1990. A ještě šťastnější jsem z toho, 
že kapličku předáme našim potomkům v lepším stavu, než v ja-
kém jsme ji převzali.
 No a konečně socha sv. Rozálie. Tato socha byla postavena 
na křižovatce polních cest, která již dnes křižovatkou není,  
protože jedna z těch starých polních cest byla zrušena. Postavili 
ji v roce 1869 manželé Jan a Marianna Sekaninovi z dnes již 
zrušeného statku čp. 96 Na Hradě.

Socha přestála i pokus o krádež v roce 2000. V rámci letošní opra-
vy jsme sochu nechali vyčistit a restaurovat. Můžeme si tak 
přečíst i nedávno jen obtížně čitelný nápis „Postaveno ke cti  
a chvále Boží“. Tento nápis je mně obzvlášť blízký. Často totiž 
vzpomínám na doby svého krásného dětství, včetně výuky nábo-
ženství vedeného velmi zábavnou a poutavou formou tehdejším 
bludovským panem farářem Václavem Medkem.
 Ten vždycky, když chtěl v kostele pochválit nějakou aktivitu 
nebo poděkovat za vykonanou práci, tak říkával: „Všechno je ke 
cti a slávě Boží…“ Tato věta mě v mojí veřejné činnosti prová-
zela, provází a bude provázet. Mám radost i z plodné spolupráce 
s bludovskou farností a s naším panem farářem Ottou Sekaninou, 
za niž jsem v kontextu toho, co jsem prožíval za téměř dvacet let 
svého starostování, skutečně hodně vděčný.
 Oprava všech tří památek dokládá, jak vážně bereme péči 
o prostor kolem nás. Chceme, abychom mohli žít v čistém  
a krásném prostředí. Chceme pečovat o krajinu, kterou zvláštním 
způsobem dotváří právě sakrální architektura. Chceme a budeme 
v tom pokračovat.
 Zvláštní shodou okolností se stalo, že jsme opravu sochy 
bludovské spolupatronky sv. Rozálie naplánovali do roku, kdy 
vypukla v naší zemi a vlastně po celém světě epidemie koro-
naviru. Opravu sochy tak můžeme brát i jako prosbu za naše 
zdraví. Prosbu té světici, na jejíž přímluvu před sto šedesáti pěti 
lety skončila v Bludově velká epidemie cholery, která byla tak 
hrozná, že ji s dneškem nemůžeme vůbec srovnávat. Sv. Rozálie, 
ochraňuj, prosím, nás i naše budoucí pokolení!
 Na závěr mně dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na 
opravách zmíněných sakrálních památek nějakým způsobem po-
díleli. Především musím poděkovat paní Evě Kösslerové, která 
jménem naší obce všechny práce koordinovala, aktivně ovliv-
ňovala a také po technické stránce dozorovala. Rekonstrukce 
kostelní věže byla realizována na základě architektonické studie 
Ing. Ivo Skoumala. Obměnu fasády provedla firma EXPERIOR 
pod vedením pana Luďka Purkerta. Pan Jiří Bína, restaurátor, re-
konstruoval veškeré pískovcové prvky kolem vstupu do kostela. 
Pan Vladislav Pospíšil vyrobil a osadil nové okenice, nové dveře 
a nová okna a provedl další truhlářské práce, jako restaurování 
hlavních dveří kostela včetně nového kazetového stropu na pří-
střešku před vstupem. Pan Daniel Macháč vyrobil a osadil nové 
věžní hodiny. Restaurátorské práce na soše sv. Rozálie provedl 
MgA. Jakub Gajda Ph.D, akademický sochař a restaurátor. Terén 
kolem sochy vyspravil pan Zdeněk Markovský. Doslova cizelér-
skou práci na výměně krytiny kaple sv. Anny odvedli otec a syn 
Lakomých ze Štítů. Výmalbu kaple potom provedli pánové Karel 
Kohout a Josef Čmakal. Všem jmenovaným ještě jednou veliký 
dík.
 Díky také vám všem, že jste přišli společně oslavit dobré 
dílo. Tak se radujme a oslavujme. Přeji vám příjemné sousedské 
posezení.

       Ing. Pavel Ston, starosta obce 
Socha sv. RozálieKaple sv. Anny

Pohlednice Bludov 2.indd   1 21.09.2020   9:13

Tři sakrální památky 2020



 

Bludovan 2

Bludovan 8/2020

Obecní úřad Bludov prosí občany, kteří mají na popelnicích 
na komunální odpad, plast či papír značně odlepené kódy, 
aby tuto skutečnost nahlásili paní Šoupalové na telefonním 
čísle 605 254 426 nebo osobě v kanceláři obecního úřadu. 

Následně dojde k přečipování popelnic. 
Děkujeme za spolupráci.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
A OBJEMNÉHO ODPADU

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany,
že se v sobotu

31. října 2020 od 7:00 hodin
(7:00 – 12:15 a 12:45 – 13:45)

uskuteční svoz nebezpečného a objemného odpadu.

Svoz se uskuteční do kontejnerů, které budou přistaveny  
jen u hasičárny. Svoz je určen pouze pro občany Bludova,  
nikoliv pro podnikatele!!!! Objemný a nebezpečný odpad  
neukládejte na určené místo dříve, než je stanoven termín  

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

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

Na kovový odpad budou přistaveny samostatně kontejnery.

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

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

PŘED SVOZEM BUDOU OBČANÉ INFORMOVÁNI  
MÍSTNÍM ROZHLASEM O PŘÍPADNÝCH PODMÍNKÁCH 

DOVOZU ODPADU DLE AKTUÁLNÍ  
SITUACE KOLEM COVID-19.

ŠPATNĚ ČITELNÉ KÓDY NA POPELNICÍCH

v úterý 27. října v 18.00 hod. 
  KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/ 

Zveme srdečně všechny občany 
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 28. října
102. výročí vzniku samostatného Československa

Dvacátý osmý ročník Výšlapu za bludovským špekáčkem se 
opravdu vydařil. Oproti předchozímu ročníku, který zalil hustý 
déšť, se na účastníky od brzkého rána smálo slunce. Proto na 
start vyrazilo na šest desítek výletníků. 
 A oproti dřívějším letům se v hojném počtu našly odvážné 
rodinné týmy, které se vydaly na dvacetikilometrový pochod. Na 
malé turisty čekala na trase stanoviště s úkoly, za jejichž splnění 
získali drobné odměny. Pamětní list obdrželi nejmladší a nej-
starší účastníci. Nejmladší se jednoznačně stala Rozárka Bínová, 
která se narodila letos v červenci. Nejmladším chodícím účast-
níkem byl Adámek Hrdina. Pamětní list jako nejstarší účastník 
dvacátého osmého ročníku si odnesla paní Jaroslava Snášelová. 
V cíli, na Koupališti Vlčí důl, byly připraveny špekáčky. Díky 
všem za účast, Vlčímu dolu za příjemné zázemí. 

bh

Po osmadvacáté za špekáčkem
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V pondělí 7. září 2020 se konalo 11. jednání obecního zastupi-
telstva. Proběhlo v kulturním domě od 18:00 do 20:00. Přítomno 
bylo 14 zastupitelů, omluven byl Karel Bank. Schůzi řídil sta-
rosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu byli zvoleni Luděk Březina  
a Jaroslav Hudlík. Zápis, z nějž převážně vychází tento článek, 
vyhotovil tajemník OÚ Zdeněk Kolínek. Až na několik hlasová-
ní byla všechna ostatní jednomyslná. Starosta informoval o pl-
nění všech úkolů zadaných minulými zasedáními zastupitelstva 
– nesplněn je pouze prodej pozemků Jaroslavu Johnovi (jednalo 
se o nich dále na schůzi).

Zpráva o činnosti rady
Od červnové schůze zastupitelstva se rada obce sešla třikrát. 
Zprávu o její činnosti přednesl J. Ťulpík. Kromě běžné agendy  
a materiálů, které předložila zastupitelstvu, se zabývala žádost-
mi o prodej bytů v Olšankách a výsledkem průzkumu zájmu  
o odkoupení těchto bytů. Zastupitelstvo zprávu schválilo. 

Rozpočtové změny
Starosta představil zastupitelstvu několik rozpočtových změn. 
Tři (č. 5, 6, 7) udělala ve své kompetenci rada (změny v rámci 
rozpočtových paragrafů), dvě (č. 8 a 9), které schvaluje zastupi-
telstvo. V diskusi se Milan Klimeš zeptal, co je předmětem vy-
pracování studie prostranství kolem koupaliště Vlčí důl. Starosta 
odpověděl, že obec oslovila architekta Dvořáka, aby vypracoval 
studii, jak by mělo prostranství kolem koupaliště vypadat. Zastu-
pitelstvo první tři změny vzalo na vědomí, další dvě schválilo.

Dotační program obce Bludov 2021 
Rada předložila zastupitelstvu návrh Dotačního programu obce 
Bludov na rok 2021 – v zásadě ve stejném znění, jako v roce 
2020, kdy došlo k větším změnám. Jelikož ještě nemůže být  
dopad změn vyhodnocen, počká se s případnými úpravami na 
rok 2022. Dotační program bude vyhlášen od 1.11.2020 do 
2.2.2021, příjem žádostí bude od 4.1.2021 do 2.2.2021 do 15.00 
hodin. Vyúčtování dotací (s výjimkou E1 a E2 – sociální po-
moc občanům) bude muset příjemce dotace předložit nejpozději 
do 8.12.2021 do 17.00 hodin. Zastupitelstvo navržený program 
schválilo.

Převod částí vodovodního řadu do majetku VHZ Šumperk
Zastupitelstvo na jednání 9.12.2019 schválilo záměr nepeněži-
tého vkladu dvou vodovodních přípojek, které obec vybudovala  
(k fotbalovému hřišti a k čističce) do základního kapitálu spo-
lečnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) s tím,  
že cena vkládaného majetku bude určena znaleckým posudkem  
a obec za vložený majetek obdrží příslušný počet akcií. Zna-
lecký posudek ocenil přípojku k hřišti na hodnotu 856.870 Kč. 
Zastupitelstvo vložení majetku schválilo, výměnou za ně získává 
obec 856 akcií ve jmenovité hodnotě 1000 Kč.

Účast obce v dražbách
Zastupitelstvo 13 hlasy (1 se zdržel) zmocnilo starostu, aby se  
ve volebním období 2018–2022 jménem obce účastnil jakékoli 
veřejné dražby a rozhodoval o nabytí hmotných nemovitých 
věcí, a to včetně rozhodnutí o nejvyšším podání. 

Olšanské bytovky
Rada projednala a vzala na vědomí vzorové znalecké posudky 
pro čtyři bytové jednotky na ul. Lázeňská „Olšanské bytovky“. 
Znalecké posudky vypracoval znalec Ing. Jiří Doleček (dále 
už jen znalec). V každém čísle popisném ocenil vždy dva byty  
– jeden ve druhém podlaží, jeden v nástavbě. Pro byt ve druhém 

11. zasedání zastupitelstva obce

podlaží  je tržní cena kolem 16.000 Kč/m2, pro byt v nástavbě  
je tržní cena kolem 18.300 Kč/m2. Ceny jsou včetně podílu na 
společných částech domu a pozemku. Obvyklá tržní cena bytu ve 
druhém podlaží je cca 1.1180.000 Kč, v nástavbě cca 1.115.000 
Kč. Do znaleckých posudků je možné nahlédnout na obecním 
úřadě. Všem nájemníkům bylo doručeno sdělení o odhadní ceně 
bytu s otázkou, zda mají zájem o odkoupení pronajatých bytů. 
V domě čp. 653 8 nájemníků nemá zájem byt odkoupit nebo 
trvá na dodržení uzavřených smluv (výrazná sleva při odkoupe-
ní bytu v nadstavbě), 3 nájemníci mají zájem odkoupit za tržní 
cenu, 1 nájemník se nevyjádřil; v domě čp. 654 7 nájemníků 
nemá zájem byt odkoupit nebo trvá na dodržení uzavřených 
smluv, 4 nájemníci mají zájem odkoupit za tržní cenu, z toho  
1 nemá dostatek finančních prostředků, 1 nájemník se nevyjá-
dřil. Rada za těchto okolností navrhuje, aby se prodej jednotli-
vých bytů neschválil. Snahou rady je prodávat byty komplexně, 
prodej jednotlivě přináší řadu problémů.
 Obec také obdržela od tří nájemců bytů v nástavbách opa-
kované výzvy k uzavření kupních smluv na odkoupení jejich 
pronajatých bytů za podmínek dohodnutých v nájemních smlou-
vách a smlouvách o příspěvku. Předmětem smluv byl závazek 
nájemníků, že poskytnou obci finanční příspěvek na vybudování 
bytů v půdních prostorách uvedených domů s tím, že jim tímto 
vzniklo právo na pronájem bytu a následný odkup bytu za do-
hodnutých podmínek, že po uplynutí 20 let od vzniku nájemního 
vztahu k předmětnému bytu je obec povinna do 6 měsíců po do-
ručení výzvy od nájemců bytu, uzavřít s nájemci kupní smlou-
vu, kterou jim prodá dosud pronajatý byt za kupní cenu ve výši  
27 % ceny užívaného bytu v době uzavření kupní smlouvy.
 Právní názor Dr. Martináka, s nímž obec spolupracuje, je 
neměnná – obec neumí prokázat, že při uzavírání zmíněných 
smluv v roce 1998 postupovala zákonem předepsaným způ-
sobem (zveřejnění na úřední desce apod.), nemůže tedy byty 
prodávat se slevou, která je ve smlouvách předpokládána. Do-
tčení nájemníci se mohou soudně domáhat náhrady škody, příp.  
prohlášení smlouvy za platné.
 V následné diskusi Stanislav Balík doporučil, i když není vět-
šinový zájem o odkoupení bytů, začít byty prodávat i jednotlivě, 
kromě nástaveb – tam chápe složitost situace, kterou znesnadňu-
je prodej bytů v nástavbách a to, že se na budoucí správě domu 
bude podílet více vlastníků bytů. Obec by ale podle jeho názoru 
měla vlastnit standartní byty, ale jen sociální. Doplnil, že situace 
je podobná prodeji panelákových bytů na ul. Školní, kdy byty  
v jednom nebo dvou vchodech vlastnila obec. Starosta reagoval, 
že situace nebyla obdobná. Většinovým vlastníkem bytů neby-
la obec, ale Stavební bytové družstvo, které zaštiťovalo vznik 
společenství vlastníků. Rada obce v této situaci doporučuje byty 
neprodávat.  Kateřina Juránková se dotázala, jaká je představa 
obce, co se bude dít s byty v nástavbách. Starosta odpověděl, 
že nevidí problém v prodeji bytů na „Olšankách“ jako takovém, 
ale v prodeji bytů v nástavbách za 27 % ceny, který nelze ni-
čím odůvodnit, bude muset rozhodnout soud. Situace u prodeje 
spodních bytů je jiná. Nicméně pokud soud řekne, že smlouvy 
platí, obec byty v nástavbách samozřejmě prodá. S. Balík kon-
statoval, že největší faul je, že nájemníci žili 20 let v dobré víře 
(utvrzovaní obcí), že byt po uplynutí této doby odkoupí. Josef 
Ťulpík doporučil byty neprodávat, dokud se situace nevyjasní  
i za pomoci soudu. Jakub Jelínek také doporučil byty neprodá-
vat, ale postupovat podle rozhodnutí soudu. Pokud by se byty 
prodávaly, bude muset dřív nebo později vzniknout právnická 
osoba - společenství vlastníků, které bude mít za povinnost za-
jistit správu domu, mít své stanovy. Agendu bude muset vést 
některý z vlastníků nebo případně externí firma. M. Klimeš  
konstatoval, že v souladu s tím, co proběhlo před dvacet lety,  
by měla být zásada prodat.
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Zastupitelstvo poté vzalo na vědomí informace o zpracovaných 
znaleckých posudcích. Následně 12 hlasy (1 proti, 1 se zdržel) 
potvrdilo své přijaté usnesení ze dne 9.12.2019, kterým neschvá-
lilo prodej 24 bytových jednotek. Vzalo také na vědomí přijatá 
usnesení rady obce ve věci neuzavření kupních smluv na prodej 
bytů v nástavbách.
 
Návrh na zpracování Změny č. 3 
územního plánu obce Bludov
Na základě jednání v minulých měsících zastupitelstvo formálně 
schválilo pořízení Změny č. 3 územního plánu Bludov, a to zkrá-
ceným postupem dle §55a a 55b stavebního zákona, stejně jako 
podání žádosti o pořízení Změny č. 3 u obce s rozšířenou působ-
ností, tedy u Městského úřadu Šumperk, odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic, jako orgánu územního 
plánování. Pověřilo starostu obce spoluprací s pořizovatelem  
a projektantem.

Zpráva odborného lesního hospodáře 
o stavu obecního lesa
Na základě požadavku M. Klimeše na minulé schůzi zastupitel-
stva předložila rada zastupitelstvu zprávu o stavu obecního lesa, 
kterou vyhotovil odborný lesní hospodář Jan Basler. Zastupitel-
stvo ji vzalo na vědomí. 

Delegování zástupce obce na valné hromady
Rada navrhla zastupitelstvu, aby delegovalo starostu a místosta-
rostu obce jako zástupce obce k účasti na valných hromadách 
společností VHZ Šumperk, a.s., Servisní společnost odpady 
Olomouckého kraje, a.s. a Bludovit, s.r.o. V diskusi M. Klimeš 
zapochyboval, jestli by usnesení nemělo obsahovat i návrh kan-
didátů do představenstva společnosti a dozorčí rady Servisní 
společnosti odpady Olomouckého kraje. Dle jeho názoru byla 
daná věc součástí zaslaných podkladů od společnosti. Tajemník 
reagoval, že to součástí podkladů nebylo. M. Klimeš po tele-
fonátu zjistil, že tajemník obce má pravdu. Zastupitelstvo poté 
původní návrh schválilo.

Volba správní rady a revizora Nadace Karla staršího 
ze Žerotína na období 2020–2025
Jelikož v prosinci skončí pětileté funkční období orgánů Nadace 
Karla staršího ze Žerotína, jejímž je obec zakladatelem, předlo-
žila rada zastupitelstvu návrh na obsazení orgánů na další pě-
tileté období. Navrhuje, aby po předchozím pětiletém období, 
kdy došlo k restartování činnosti nadace, nedošlo k obměně, ale 
aby jako členové správní rady pokračovali Stanislav Balík ml., 
Josef Sedláček st. a Pavel Ston; revizorem aby zůstal Vladimír 
Vlček. Jaroslav Hudlík navrhl, aby revizorem nebyl V. Vlček, 
ale M. Klimeš. V následné volbě podpořili návrh na M. Klimeše 
3 zastupitelé (2 proti, 9 se zdrželo), původní návrh podpořilo  
11 zastupitelů (3 se zdrželi).
Různé
Jaroslav John (majitel domu čp. 131 Ve Slévi – dědic Josefa Sná-
šela) zdůvodnil zastupitelstvu obce, proč chce odkoupit poze-
mek pod vjezdem k jeho nemovitosti. Jako důvod uvedl úpravu 
rádiu vjezdu, aby mohl k opravě nemovitosti využít větší auta. 
Aby mohl úpravy provést, chtěl by pozemek vlastnit. Vybudoval 
by sítě a vjezd by upravil položením žulové dlažby na své ná-
klady. Doposud však nemá vyřízeno stavební povolení. Starosta 
reagoval, že předpokladem prodeje je položení žulové kostky  
a zachování charakteru původní vesnické zástavby, tj. nepo-
souvat bránu k páteřní komunikaci. Jelikož není jistota, že by  
s prodaným pozemkem bylo takhle naloženo, navrhuje pozemek 
neprodávat. Až bude mít J. John vyjasněno vybudování přípojek 
vody a plynu, určitě se nějaké společné řešení úpravou majetko-
vých poměrů najde tak, aby byl splněn požadavek úpravy rádiusu 

a zároveň byl zachován původní vesnický charakter zástavby. 
Dlažbu by položila obec na své náklady. Postupně se v tom-
to duchu vyjádřili a diskuse účastnili zastupitelé Balík, Čech, 
Balhar, Ťulpík, Matěj. Řešení podpořili i ostatní zastupitelé.  
J. John si však trval stále na svém, že chce pozemek vlastnit. 
Diskuse bez výsledku trvala delší dobu.
 Bohuslav Strouhal se dotázal, jaká jsou řešení lokálních  
povodní. Upozornil na neprůjezdnost místních komunikací díky 
autům parkujícím na komunikacích, přitom majitelé aut mohou 
parkovat na svých vlastních pozemcích. Teď se to plně proje-
vilo, když hasiči likvidovali následky velkého deště v sobotu  
5. září v ulicích V Potokách a Ztracené. Neprůjezdnost se netý-
ká jen hasičů, ale i svozu odpadů. Starosta připomněl, že sna-
hou obce bylo prosadit do územního plánu vybudování suchého 
poldru ve Žlíbku, kvůli odporu jednoho z majitelů pozemků ale 
neúspěšně. Dále informoval, že byla vypracována studie na ře-
šení zadržování vody v krajině, která obsahuje návrh šesti staveb 
na pozemcích několika vlastníků. Předpokladem realizace těchto 
staveb je pozemky vlastnit. Paní Divišová z pléna informova-
la, že se voda V Potokách vylila loni v létě třikrát, letos dva-
krát, potok je zanášen, doporučila čištění potoka provádět aspoň  
2 x do roka. S. Balík doporučil hranu potoka v kritickém místě 
vyzdít o 10 – 15 cm. Pan Kozák z pléna informoval, že v ulici 
Zahradní teče voda při velkých deštích díky špatnému spádování 
k jeho domu. Starosta reagoval, že obě záležitosti prověří.
 Pan Matýsek z pléna upozornil, že na koupališti je cedule 
zákazu vodění psů a tento zákaz je porušován. 
 Marie Balharová upozornila na stav mostu v ulici Špalkova 
při velkých deštích a také na neprůjezdnost místních komunikací 
kvůli parkujícím autům při zimní údržbě. Starosta odpověděl, 
že je na zvážení hledat řešení o omezení parkování na místních 
komunikacích zvlášť, když mají majitelé aut možnost parkovat 
na vlastních pozemcích.

Stanislav Balík ml.

 

 

Kominické práce 
Tomáš Musílek 

IČO: 07229127 

 

Kontrola a čištění spalinové cesty s vyhotovením zprávy (tuhá paliva)         
400,- Kč (vč. DPH) 

Kontrola a čištění spalinové cesty s vyhotovením zprávy (plynná paliva)     
350,-Kč (vč. DPH) 

 

Dále nabízíme:  

• Vložkování komínů na tuhá i plynná paliva 
• Montáž třísložkových a nástěnných komínových systémů 
• Zdění komínů a klempířské práce 
• Prohlídky komínů kamerou 

 

 

 

Tel.: Tomáš Musílek: +420 724 361 785 

        Radek Matějček: +420 602 595 018     

e-mail: tomas.musilek@email.cz 

Adresa: Lázeňská 931, 789 61 Bludov 
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Po bělohorské bitvě a porážce stavovského povstání bylo blu-
dovské panství 2. září 1622 konfiskováno Odkolkům z Újezdce. 
Výhodně je získal nejmocnější muž českého království, králov-
ský místodržící Karel I. z Liechtenštejna. Bludovské panství 
velmi pravděpodobně za krátkou dobu (1622–1624), kdy mu 
patřilo, nenavštívil. Každopádně pokud by to tak skutečně bylo, 
byl by posledním ze šlechtických majitelů Bludova, kdo by jej 
nenavštívil.
 Karel I. z Liechtenštejna se narodil 30. července 1569 prav-
děpodobně ve Valticích – které rodu Liechtenštejnů patřily od 
roku 1391. Narodil se jako nejstarší syn Hartmanna II. z Liech-
tenštejna a Anny Marie z Ortenburgu. Měl osm sourozenců – 
čtyři bratry a čtyři sestry. Dospělosti se kromě něj dožili jen čtyři.
 Sňatkem s Annou Marií Černohorskou z Boskovic získal po-
lovinu velkého majetku jejího otce (Černá Hora, Úsov); zbytek 
(Bučovice, Pozořice) získal jeho bratr Maxmilián, který si vzal 
Anninu sestru Kateřinu. To vše se stalo před rokem 1600, tedy 
před Bílou horou. Liechtenštejnové tedy nepředstavovali po-
bělohorské zbohatlíky, naopak – patřili ke starožitné moravské 
šlechtě, mezi nejbohatší rody – tehdy k Žerotínům – se zařadili 
ještě před Bílou horou. Ta jim pak umožnila definitivní vstup do 
nejvyšší ligy.
 Už v roce 1599 konvertoval Karel ke katolictví, po něm kon-
vertovali i oba jeho dospělí bratři. V roce 1599 koupil panství 
Plumlov s Prostějovem – od rodů Pernštejnů, kteří byli naopak 
na sestupné dráze. Za Rudolfa II. se dostal do nejvyššího úřadu 
na císařském dvoře – stal se nejvyšším hofmistrem. Byl významně 
zapojen do moravské politiky – jako moravský zemský hejtman 
vedl moravské vojsko při obraně země proti armádě sedmihrad-
ského vévody Štěpána Bočkaje. Výrazně spolupracoval s Kar-
lem starším ze Žerotína – ačkoli už v té době každý patřil k jiné, 
vzájemně znepřátelené církvi. Společně podpořili ve vnitrohabs-
burském sporu budoucího císaře Matyáše. Tomu poskytl v roce 
1608 velkou finanční půjčku, aby mohl zaplatit vojsko proti bra-
tru Rudolfu II. Matyáš uspěl – stal v červnu 1608 pánem Uher, 
Rakous a Moravy, Matyáš byl přijat i za budoucího českého 
krále. Matyáš na svého přítele nezapomněl – 20. prosince 1608 
povýšil Liechtenštejna dědičně do knížecího stavu – byl prvním 
z rodu Lichtenštejnů, kdo se stal knížetem. A nejenom prvním  
z Liechtenštejnů, byl první z české a moravské šlechty, kdo se 
stal knížetem. O pět let později mu v tu chvíli již císař Matyáš 
udělil v léno Opavské knížectví, o dalších pět let později  
i krnovské knížectví. Právě zde má kořeny skutečnost, že zna-
ky Opavska a Krnovska jsou dodnes součástí liechtenštejnského 
erbu a státního znaku Liechtenštejnska.
 Nepřipojil se ke stavovskému povstání, naopak podporoval 
císaře Ferdinanda II. Proto byl jeho rozsáhlý pozemkový maje-
tek na Moravě vzbouřenými stavy zkonfiskován. Poté, co bylo 
stavovské povstání na Bílé hoře poraženo, stal se Liechtenštejn 
císařským komisařem a na začátku roku 1621 byl jmenován 
nejmocnějším mužem v Čechách – královským místodržitelem 
českého království. Stál v čele mimořádného soudu, jehož cílem 
bylo potrestat povstalce. Jakkoli se snažil o umírněnost, o zmír-
nění snahy o brutální represi, o spolužití různých církví, o milost 
pro odsouzené – moc neuspěl. Výsledkem soudního tribunálu 
byly popravy sedmadvaceti českých pánů.
 Jelikož byl velkým věřitelem habsburského domu, získal  
v dalších letech nemalou část majetku. Císař totiž odměňoval 
ne penězi, ale možností výhodně (za podhodnocenou cenu) od-
koupit majetek zkonfiskovaný vzbouřeným stavům. Tak získal 
např. větší část majetku Ladislava Velena ze Žerotína – Morav-
skou Třebovou, Zábřeh, Rudu nad Moravou, dále pak Šumperk, 
Kostelec nad Černými lesy, Štíty, Brannou, Bludov... Podílel se 
rovněž na politice znehodnocení české mince ražbou tzv. dlou-
hé mince (něco jako řízená výrazná inflace). I to mu a dalším  
z tzv. mincovního konsorcia (Albrecht z Valdštejna, Pavel Michna  
z Vacínova, Jan de Witte, Jakub Bassewi) umožnilo za levné  

peníze výhodně nakupovat konfiskovaná panství.
 V roce 1592 se oženil s Annou Marií, dcerou Jana Šembery 
z Boskovic a Černé Hory (1577–1625) – přes ni byl spřízněn  
i s vůdcem moravského povstání Ladislavem Velenem ze Žero-
tína. Měli spolu čtyři děti, z nichž tři se dožily dospělosti: dvě 
dcery – Anna Marie (1597–1640), Františka Barbora (1604–
1655), dva syny: Jindřich (zemřel mladý po roce 1612) a Karel 
Eusebius (1611–1684). Pozdější majitelé Velkých Losin a dneš-
ní vládcové Liechtenštejnska nejsou jeho potomky, ale potomky 
jeho bratra Gundakara.
 Karel z Liechtenštejna je oceňován jako největší a nejschop-
nější politik své doby, který se snažil mírnit největší excesy 
habsburských vítězů. Zemřel 12. února 1627 v Praze, pohřben 
je v liechtenštejnské hrobce na Vranově u Brna. 
 Když byl Bludov v roce 1622 konfiskován Janu ml. Odkol-
kovi z Újezdce, byl oceněn na 70.623 zlatých a 7 grošů. Pak 
vznikly ještě dva další odhady – druhý činil 56.688 zlatých, třetí 
dokonce jen 27.480 zlatých. Můžeme si tak ukázat to, co bylo 
uvedeno výše – účelové změny odhadů. 
 Bludovské panství zřejmě koupil jen na spekulaci – už o dva 
roky později v roce 1624 jej prodal Pavlu Kryštofovi z Liech-
tenštejna-Kastelkornu. Okolní panství – např. Rudu, Šumperk, 
Kolštejn – si ponechal. Částečná shoda přídomku svedla už řadu 
badatelů k tomu, že majetek zůstal v rodině. Není to pravda. Jde 
o dva naprosto rozdílné a nespřízněné rody – Liechtenštejni byli 
jiní než Liechtenštejni-Kastelkorni.
 Novému vlastníku se, z mně dosud neznámého důvodu, přepsal 
bludovský majetek v zemských deskách až o deset let později  
– v roce 1634. Podle tohoto zápisu stála tehdy v Bludově tvrz  
s poplužním dvorem, Horní dvůr Forberg a veškeré příslušen-
ství. Začala tak téměř stoletá bludovská éra (1624–1710), kdy 
panství patřilo čtyřem generacím Liechtenštejnů-Katelkornů, 
éra, kdy se Bludov do značné míry proměnil a vykročil ze stře-
dověku do nové doby. Ale tomu se budou věnovat příští díly.
Prameny a literatura:
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská, II. Okres šumperský, 
                staroměstský, vízmberský, Brno 1932.
Karel I. z Lichtenštejna 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_I._z_Lichtenštejna).
Liechtenstein (http://genealogy.euweb.cz/liecht/liecht2.html).
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Stanislav Balík ml.

Bludovští vládcové XVIII. – Karel z Liechtenštejna (1622–1624)

Karel z Liechtenštejna (zdroj: Wikipedia)
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KPH nahrazuje jarní koncerty
Kruh přátel hudby, který má své zastoupení také v Bludově, plá-
nuje více koncertů po jarní nucené pauze, kdy byla kvůli nemoci 
COVID-19 zrušena plánovaná představení. Proto se v měsíci 
říjnu, v případě příznivého vývoje v České republice, uskuteční 
hned tři koncerty.
 První z nich je plánovaný na sobotu 3. října, kdy se představí 
houslové duo otce a dcery Čepických. Více o koncertu informuje 
samostatný článek. V polovině měsíce, 16. října se odehraje  
pořad s poetickým názvem Francouzské ozvěny a fantazijní 
Schumann v podání mladé pianistky Magdalény Hrudové. Kon-
cem měsíce by do Bludova měli zavítat v rámci komponovaného 
pořadu František Novotný a Pražské komorní duo. Právě jejich 
vystoupení bylo na jaře zrušeno. Poslední z letošních koncertů 
bude patřit koncem listopadu klavíristce Terezii Fialové a vio-
loncellistovi Jiřímu Bártovi. O přesných termínech, které v době 
uzávěrky nejsou dosud známy, bude kulturní dům informovat 
prostřednictvím webových stránek a vývěsních ploch.  

bh

POZVÁNKA
na kulturní a společenské akce v říjnu 2020

 

2.-3.10.          Volby do krajského zastupitelstva /KD, OK/
3.10.     17:00    Alžběta Čepická, Leoš Čepický – koncert KPH 
     /zámek/
4.10.     16:00    Lotrando a Zubejda – divadlo pro děti /KD/ 
9. – 11.10.      Country seminář /KD/
16.10.   18:00 Magdaléna Hrudová - Francouzské ozvěny 
     a fantazijní Schumann /zámek/

Vzpomínka

   

   

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

Dne 29. října 2020 si vzpomeneme  
třetí smutné výročí úmrtí pana
Karla Jáně
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

Letos uplynulo již patnáct let od úmrtí 
našeho bratra

Ladislava Blechy
Dne 25. října 2020 by oslavil své 65. narozeniny. 
Brácho, moc nám chybíš! Sestry Irena a Lenka.

   Dne 1. října letošního roku by oslavila 75 let paní 
Marta Špičková

Dne 27. října uplyne šest let od jejího úmrtí.  
S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami. 

   Dne 20. října 2020 vzpomeneme 
100. výročí svatby manželů
Jany a Václava 
Blažkových
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MAGDALÉNA 
HRUDOVÁ 
 

KONCERTNÍ NABÍDKA 

 

Koncert pro dvoje housle. 
Otec a dcera Čepičtí na zámku

PODĚKOVÁNÍ

Mladá pianistka představí Francouzské 
ozvěny a fantazijního Schumanna

Rodinné koncerty v rámci Kruhu přátel hudby nepatří k neob-
vyklým úkazům. Začátkem října čeká Bludov jeden ze zajíma-
vých koncertů, kde se představí profesor Leoš Čepický se svojí 
dcerou Alžbětou Čepickou. Oba hráči na housle přednesou  
v sobotu 3. října skladby velikánů klasické hudby. 
 Leoše Čepického bludovští návštěvníci koncertů KPH znají  
především z Wihanova kvarteta, jehož je primáriem. Vyučuje na 
AMU, kde je vedoucím strunné katedry. Jeho dcera Alžběta hraje 
na housle od svých pěti let. Pravidelně také vystupuje se svým 
bratrem a otcem ve smyčcovém triu. Od roku 2015 studuje sou-
běžně ochranu zvířat a welfer na Veterinární univerzitě v Brně  
a hudební vědu na Masarykově univerzitě tamtéž. 
 Koncert v prostorách Zámku Bludov začíná v 15 hodin.  
Návštěvníci zaplatí vstupné 50 korun. 

bh
Další z koncertů Kruhu přátel hudby v Bludově bude patřit in-
terpretce Magdaléně Hrudové, která byla zařazena pro letošní 
koncertní sezónu na Listinu mladých umělců Nadace Český 
hudební fond. Klavírní pořad nazvaný Francouzské ozvěny  
a fantazijní Schumann se uskuteční v pátek 16. října v 18 hodin 
v koncertním sále bludovského zámku.
 Hudebnice Magdaléna Hrudová se narodila v roce 1994. 
Hře na klavír se začala věnovat v ZUŠ v Hradci nad Moravi-
cí pod vedením Dany Peškové, navázala studiem na Janáčkově 
konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě u MgA. Hany Kundrátové.  
V roce 2015 nastoupila do třídy prof. Aleny Vlasákové na JAMU 
v Brně, kde nyní studuje magisterský program. V rámci progra-
mu Erasmus absolvovala stáž ve třídě prof. Niklase Sivelöva  
na The Royal Danish Academy of Music v Kodani (Dánsko).
 V rámci studia na JAMU zvítězila v roce 2016 na meziná-
rodní soutěži ANEMOS v Římě a v roce 2018 získala 3. cenu 
na mezinárodní soutěži Vittoria Caffa Righetti Prize v Cortemilii 
(Itálie). V roce 2019 získala 1. cenu na soutěži The 21st century 
art v Lempäälä (Finsko).
 Nyní spolupracuje s kontrabasistou Einarsem Everssem, se 
kterým koncertně vystupuje mj. v Kodani. Spolu s Michaelou 
Ambrosi působí v duu Musica Aldeana ve složení zobcová  
flétna a klavír. Vstupné na koncert činí 60 korun. 

 bh

Alžběta
čepická 

a 
Leoš Čepický

K P H  B L U D O V  U V Á D Í

V s t u p n é  5 0  Kč

3 .  Ř Í J N A  2 0 2 0  1 7 : 0 0  Z Á M E K

B L U D O V

Přijďte si pro dětské knihy!

Pohádky, dobrodružné příběhy, 
dívčí romány, časopisy či dětské 
encyklopedie jsou volně k dis-
pozici v patře Kulturního domu 
Bludov. Přestože jde o knihy vy-
řazené z místní knihovny, čeka-
jí na nové čtenáře. Řada z nich 
patří mezi klasiku dětské litera-
tury. Přijďte si vybrat z nostal-
gie nebo se poohlédnout, zda se 
zde nenachází tituly čtenářských 
deníků pro vaše ratolesti. Knihy 
budou v patře vedle kanceláře  
a informačního centra k dispozici 
do konce listopadu. 

Velké poděkování patří dechové hudbě Bludověnka 
a Obci Bludov za uspořádání Festivalu dechových 

hudeb, za krásné odpoledne s moderátorem 
Karlem Hegnerem a kapelami Šadičanka, 

Záhorienka a Bludověnka. 
Za všechny příznivce dechovky z Hané, 

Bludova a okolí – festival se velice líbil a přejeme 
hodně úspěchů. Přejeme všem muzikantům, 

zpěvákům a posluchačům hodně zdraví, 
hodně písniček a těšíme se na další festival.

Za přátele dechovky děkuje Anna Čížová

OMLUVA

V minulém čísle Bludovanu si v mém článku Brusinka zařádil 
Šotek. Samozřejmě, že Praděd je nejvyšší horou Jeseníků i na 
Moravě a druhou nejvyšší v ČR, nikoliv pátou, jak se objevilo 
v článku.    

Jana Holinková
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BLUDOV – reportáž z pietního setkání v žerotínské hrobce
Moravská národní obec, Oblastní sdružení Haná v sobotu  
12. září 2020 pořádala již tradiční setkání v obci Bludov. Nejen 
moravští patrioti, ale také občané Bludova, si přišli do místní ro-
dové hrobky Žerotínů připomenout 456. výročí narození velkého 
Moravana, šlechtice, diplomata, ochránce náboženských i zem-
ských svobod Moravy, moravského zemského hejtmana – Karla 
staršího ze Žerotína (* 15. září 1564; † 9. října 1636).  
 K radosti nás pořadatelů pozvání přijalo hned několik vzác-
ných hostů. Velkou ctí pro nás byla účast představitelů domácího 
rodu a to především pana hraběte Karla Mornstein-Zierotina 
a jeho vnuka, coby pokračovatele slavné rodové tradice. Další 
velkou osobností, která se aktivně zapojila do programu této 
vzpomínkové akce, byl náměstek hejtmana Olomouckého kraje, 
pan Mgr. Dalibor Horák, který ve svém krátkém vystoupení 
vyzvedl diplomatické nadání a odkaz Karla staršího ze Žerotína 
pro současnou generaci politiků, kterým může být tento šlechtic 
a diplomat příkladem při hledání konsenzu během jednání o dů-
ležitých otázkách a tématech, které trápí naší společnost. Dnešní 
povedené akce, která byla součástí oslav Dnů evropského dědic-
tví, se dále účastnil starosta města Šumperka, pan Mgr. Tomáš 
Spurný a také zástupci místní správy v čele s panem místosta-
rostou Ing. Josefem Ťulpíkem.
 V místě posledního odpočinku Karla staršího ze Žerotína  
a jeho otce Jana staršího ze Žerotína jsme nejprve položili kvě-
tiny a svícen ve tvaru a barvách moravské zemské vlajky. Ná-
sledně jsem požádal člena historické sekce našeho spolku, pana 
Bc. Jaroslava Svozila, aby přítomné seznámil s životem toho-
to velkého muže naší země Moravy. Pan Svozil dále připomněl 
vliv diplomatického úsilí Karla staršího ze Žerotína na vývoj 
bouřlivých událostí, které se odehrály na počátku 17. století  
v Markrabství moravském, v Habsburské monarchii a v celé teh-
dejší raně novověké Evropě. Závěrem jsme si vyslechli zajíma-
vé informace o vzniku a stavebním vývoji samotné žerotínské 
hrobky.
 V této souvislosti patří velké poděkování zástupcům kulturní-
ho zařízení v obci Bludov. Dnešní spolupráce při organizaci této 
společenské akce přinesla své plody. Závěrem chci poděkovat 
všem lidem, moravským patriotkám a patriotům, kteří neváhali 
a přišli podpořit dnešní slavnostní shromáždění. Velká úcta patří 
všem starostkám, starostům, radním a zastupitelům moravských 
měst a obcí za připomenutí tohoto pro Moravu významného dne 
svým občanům. Na mnoha radnicích a obecních úřadech tak na 
počest Karla staršího ze Žerotína opět zavlají naše krásné a záři-
vé žluto-červené moravské vlajky. Děkujeme.
Tak nezapomeňte, zase za rok na shledanou v Bludově.

Stanislav Blažek
předseda OS MNO Haná
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Nábor krasobruslení

Začátkem srpna opět ožil po delší neplánované pauze z vyšší 
moci zimní stadion v Šumperku. Po ledě se okamžitě začali pro-
hánět nejen všichni hokejoví nadšenci, ale také ladné postavičky 
našich krasobruslařek.
 Ve druhém srpnovém týdnu se tak za podpory města Šumperka 
uskutečnilo soustředění krasobruslení HKMD Šumperk. Sou-
středění jsme pořádali na šumperském zimním stadionu podruhé  
a účastnilo se ho 15 členů oddílu. 
 Kromě tvrdé dřiny, která na led neodmyslitelně patří, schop-
nost soustředit se na precizně provedené pohyby, je zapotřebí 
umět správně se i rozcvičit a protáhnout, relaxovat a pohybovou 
aktivitou se především bavit, na nic z toho jsme na soustředění 
nezapomínali.
 Krasobruslařky se na sezónu připravovaly 2 hodiny denně 
na ledě s trenérkami Helenou Šimkovou, Helenou Křepelkovou, 
Karlou Bartoškovou a Kateřinou Oplatkovou, v tělocvičně se  
trénovala tolik důležitá baletní průprava a práce s hudbou, kon-
diční příprava poté probíhala na atletickém stadiónu pod vede-
ním učitelky Tv a tenistky Lucie Chudějové.
 Na soustředění nás navštívila předsedkyně trenérsko-meto-
dické komise Českého krasobruslařského svazu Monika Škor-
ničková, která se s námi podělila o cenné nové tipy a trendy  
v krasobruslení.

Jako připomínka Dnů evropského dědictví (EHD) proběhly  
v sobotu 12. září v žerotínské hrobce divadelně zážitkové 

prohlídky v podání Jeseníky divadelní. Návštěvníky  
čekal neobvyklý výklad kostýmované průvodkyně  

s hudebním doprovodem. Zážitkové prohlídky patří  
ke zpestření turistických atraktivit i jako zajímavost  

na místech, kam se návštěvníci mohou podívat jen zřídka. 

 Dívky se závodními ambicemi začaly trénovat volné jízdy, 
jedna ze šumperských krasobruslařek se připravuje na velký start 
v juniorské kategorii.
 Na týden s krasobruslením jsme se všichni dopředu velmi 
těšili, jsme rádi, že soustředění mohlo proběhnout za pilné účasti 
krasobruslařek i trenérek v pohodové atmosféře, bylo ukončeno 
s úsměvem na tváři, s pocitem dobře odvedené práce a s chutí do 
dalších tréninků na ledě.

Nábor nových členů do oddílu 
krasobruslení HKMD Šumperk 

sice proběhl již v druhé půlce září, 
ale ještě je možnost se přihlásit. 

Bližší informace
u paní Heleny Šimkové 606 736 773.

Za oddíl krasobruslení HKMD Šumperk 
Helena Šimková a Lucie Chudějová.
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ZŠ Bludov

Příměstský tábor 2020
Poslední prázdninový týden patřil opět příměstskému táboru, 
tentokrát jsme putovali po indiánské stezce. Děti si v průběhu 
táborových her a soutěží mohly vyzkoušet vyrábění totemů a če-
lenek, a vytvořily si svůj vlastní tomahawk. Při pobytu v přírodě 
jsme stavěli modely indiánských tee-pee, trénovali postřeh i pa-
měť, a přitom se seznamovali se životem indiánů.
 Na celodenní výlet jsme se tentokrát vydali do westernového 
městečka Šiklův mlýn. Děti zde poznávaly nejen atmosféru  
divokého západu, ale také se projely na koni, vláčkem či se  
vydováděly na skákacím hradu.
     Soňa Nikolovová,

vedoucí vychovatelka ŠD

Naši noví prvňáčci
První zářijový den nám sice počasí nepřálo, ale rozzářené oči 
našich nových prvňáčků nám deštivý začátek školního roku vy-
nahradily. Společné setkání ve školní jídelně se neuskutečnilo 
vzhledem k hygienickým opatřením, a tak pan starosta, pan  
místostarosta, usměvavé zástupkyně SPOZu , paní ředitelka  
a zvláště paní učitelky uvítali děti v jejich třídách. Všichni osobně 
každému statečnému prvňáčkovi potřásli rukou, popřáli jim  
hodně štěstí a věnovali malé dárky. Děti odešly domů s pocity, 
že ve škole to bude fajn.

          Iveta Stavělová Šejnohová, Dana Králová

UPOZORNĚNÍ – PODZIMNÍ ŠKOLNÍ  
SBĚR PAPÍRU JE ZRUŠEN

Podzimní sběr papíru ve škole je bohužel opět zrušen. 
Důvodem je trvající nezájem firem, které se výkupem 

papíru zabývají. Pokud se situace změní, budeme 
vás o tom včas informovat.
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Skauti zahájili další rok své činnosti

V sobotu 5. září 2020 se bludovské skautky a skauti sešli u klu-
bovny a těšili jsme se na zahajovací výpravu i na nový skautský 
rok 2020/2021. Naše první kroky směřovaly do lesoparku Gryn-
gle. Tam jsme si zahráli první hru. Byla to legrace. Jednalo se 
nepozorované zasáhnutí osoby představující zvěř, ale nesměla 
nás u toho vidět, byli bychom vyřazeni. 
 Potom jsme pokračovali na naučnou stezku pod Brusnou, 
kde jsme hráli další hru. Jmenovala se lovci. Pár z nás předsta-
vovali medvědy, pár ochránce a ostatní byli lovci. Lovci měli 
za úkol lovit medvědy, ochránci měli za úkol chránit medvědy  
a medvědi neměli být uloveni. 
 Odtud jsme zamířili do lesa, kde jsme rozdělali oheň a opekli 
jsme špekáčky. Když jsme oheň uhasili a ohniště zahladili, po-
kračovali jsme na bludovský hrad a z hradu ke kostelíčku. Tam 
jsme doplnili vodu a pokračovali na Červený kříž, přitom jsme 
hráli vědomostní hru. Kvůli tomu, že hlásili špatné počasí, se 
zahajovací oheň přesunul do klubovny do krbu. 
 U zahajovacího ohně nás čekalo spoustu překvapení. Hlavně 
rituál „pasování“. Bylo pasováno mnoho nových skautů, roverů 
a dokonce i pár vlčat z řad benjamínků. Potom se nás vedoucí 
zeptali, jaké akce bychom uvítali v následujícím roce. Všem se 
líbil nápad sjet nějakou řeku.  Nakonec se ukázalo, že přemístit 
zahajovací oheň do krbu v klubovně byl dobrý nápad, protože 
hned po tom, co jsme si společně zazpívali skautskou večerku, 
začala silná bouřka. 
 Byla to super akce plná překvapení. Osobně jsem si ji moc 
užil a myslím, že i všichni ostatní. Už se moc těším na další  
v průběhu celého skautského roku.

Jestli se chcete sami přihlásit, či přihlásit své dítě, zde jsou časy 
našich schůzek:

Schůzky probíhají v klubovně za zdravotním střediskem. Pro 
nejaktuálnější info navštivte naše stránky: http://junak.bludov.cz.

br. Matouš Kundrata
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

foto: Martin Dostál – Roy František Čmakal

Skauti/Skautky (11–14 let) úterý 16:00–18:00

Vlčata/Světlušky (8–10 let) pátek 15:30–17:00

Benjamínci (5–7 let) pátek 15:15–16:30
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Třináctý bludovský rekord potvrzen!

Je to až neuvěřitelné, ale Bludov má již 140 originálních motivů  
poštovních známek. Ty jsou vydávány od roku 2003, kdy Česká 
pošta poprvé vydala zvláštní tiskové listy pro přítisky. Tento unikát 
zaznamenala také Česká kniha rekordů a v září byl již počtvrté  
aktualizován. Rekord má na svém kontě pan Karel Adam, který 
se věnuje filatelii, a především, jako bludovský patriot, vydávání  
přítisků poštovních známek s místní tematikou. 
 Ke slavnostní čtvrté aktualizaci tohoto rekordu došlo v sobotu 
12. září na zahradě Kulturního domu Bludov. Komisař z agentury 
Dobrý den, která eviduje tuzemské rekordy a vydává Českou knihu 
rekordů, stvrdil fakt, že obec Bludov má nejvíce vlastních přítisků 
poštovních známek. „Chystám se na další motivy, mezi které bych 
rád zařadil hotel hrad Bludov, což je taková rarita, pětisté výročí  

Zámečku nebo také opravenou věž kostela,“ uvedl Karel Adam  
s tím, že uvítá i další nápady od místních nadšenců a sběratelů. 
 Pro připomenutí – vůbec prvním bludovským rekordem  
a v tuzemsku dosud nepřekonaným je durman s nejvíce květy. 
Ten vypěstovala Jana Brumovská s rekordním počtem 192 květů.  
Rekord byl do České databanky rekordů Agentury Dobrý den  
Pelhřimov zaevidován dne 6. října 2006.
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