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Bludovan

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
V pondělí 15. března 2021 od 18:00 hod. 
proběhne v kulturním domě 13. zasedání 
zastupitelstva obce. Bude se schvalovat 

mj. rozpočet na rok 2021. 

Plavci neopustili koupaliště ani během mrazů
Adrenalin, recept na pevné zdraví nebo východisko z korona-
virového útlumu? Každý si vybere něco jiného, co ho přivedlo 
k otužování. Terapie chladem se v Bludově praktikuje léta 
na koupališti Vlčí důl. Skupina otužilců se neustále rozrůstá  
a neodradily ji ani únorové mrazy. 
 Dalo by se říct, že paní Jaroslava Snášelová z Bludova je 
začátečnice. Do chladné vody začala chodit plavat teprve loni, 
pomalu postupně, až se „doplavala“ do vody o teplotě jednoho 
stupně. „Ráda plavu, často jsem jezdila do Zábřeha na bazén. 
Do Bludova na Vlčák jsem také chodila, ale jen v létě. Loni  
v červnu jsem opět začala chodit plavat a od té doby jsem ne-
přestala,“ říká paní Snášelová a nemůže si vynachválit pocity, 
které jí otužování přináší. „Jde hlavně o to, že máte pak dobrou 
náladu. Člověk je nabuzený a veselý.“
 Na Vlčáku se pravidelně schází parta lidí nejen z Bludova, 
ale i z blízkého a dalekého okolí. Pravidelně sem jezdí za chlad-
nou vodou lidé ze Šumperka, z Postřelmova, z Rudy a dokonce 
i z Habartic. „Právě pravidelní otužilci mě podporovali, abych 
chodila plavat i mimo sezónu, abych postupně pokračovala přes 
podzim až do zimy. Zkušení otužilci mně říkali, že při 4 °C už 

Sčítání lidu a moravská národnost
Sčítání lidu, domů a bytů je tradiční a nedílnou součástí systé-
mu úředních statistik v každé zemi. Podobně jako je tomu na 
našem území již od roku 1869, i ve většině zemí světa se koná 
pravidelně každých 10 let. Díky tomu výsledky sčítání umožňu-
jí srovnání současného stavu České republiky s minulostí i se 
zbytkem světa.
 Sčítání lidu v ČR se uskuteční od 27. března do 11. května 
2021. Online přes internet a bez kontaktu se sčítacím komisařem 
se můžeme sečíst od 27. března do 9. dubna. Pokud se nesečte-
me online, budeme muset v době od 17. dubna do 11. května 
vyplnit a odevzdat tištěný formulář.
 Ve sčítacích formulářích, stejně jako v předchozích sčítáních, 
budeme mít příležitost uvést svou moravskou národnost a svůj 
moravský mateřský jazyk.
 Při sčítání lidu v roce 1991 se přihlásilo k moravské národ-
nosti 1 362 313 občanů České republiky. Při posledním sčítání 
v roce 2011 se k moravské národnosti přihlásilo 630 897 a za 
svůj mateřský jazyk označilo moravštinu 108 469 občanů České 
republiky.
 V průběhu posledních desetiletí je Morava postupně vytla-
čována nejen z povědomí obyvatel, ale i z oficiálních informací 
o České republice. Například na žádost představitelů ČR zare-
gistrovala Organizace spojených národů v roce 2016 oficiální 
název naší republiky Czechia, od roku 2011 je na dresech na-
šich sportovních reprezentantů nahrazován velký znak České re-
publiky se znaky Čech, Moravy a Slezska pouze znakem Čech  
a s mnohými dalšími případy se setkáváme v každodenním  
životě.
 Přihlášením se k moravské národnosti a moravskému  
jazyku vzdáváme nejen dík a úctu generacím našich předků, 
které za více jak tisíc let vytvořily na Moravě kulturní a spole-
čenské dědictví nesmírné hodnoty, ale především tím vytváříme 
podmínky k zachování Moravy i dalším generacím.

Tomáš Skoumal- pokračování na straně 2 - 
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je to horší, v únoru měla voda 1 °C a venkovní měla mínus 
3 °C a taky jsem to nakonec dala. Museli jsme si rozbít led  
a plavali jsme deset metrů tam a deset zpět. Přeplaveme, tro-
chu si začachtáme, zajucháme, vybereme kusy ledu, aby nikoho  
nezranily. Pak se rychle osušíme, oběhneme kolečko kolem 
bazénu, abychom se prohřáli. Člověku se kolikrát nechce, ale 
nakonec se vyhecujeme a jdeme do toho,“ popisuje zimní rado-
vánky ve vodě bludovská seniorka.
 Řada začátečníků uvádí, že ponor do ledové vody opravdu 
bolí, ale nakonec se bolest mění v naprostou psychickou pohodu. 
„Cítím změnu v prstech na rukou, jsou více prokrvené. Při pono-
ru do vody se často nosí neoprenové rukavice, protože to prostě 
bolí méně. Ty teď nejsou k sehnání, tak nosím alespoň rukavi-
ce na kolo. Na hlavě máme teplou čepici, doporučuje se plavat  
i bez plavek, aby při vystoupení z vody rychle na těle nepřimr-
zaly, ale to je jen pro některé,” říká paní Snášelová s tím, že od 
té doby, co se otužuje, se cítí celkově lépe. 
 Čistá voda i příjemné prostředí bludovského koupaliště,  
o které se stará správce Václav Riedl se svými syny a vnukem, 
láká nadšence napříč generacemi. Chodí sem rodiče s dětmi, 
mládež, lidé středního věku i senioři. Čistou radost přinesl  

i letošní mráz, část bazénu žila bruslením a v další části si uží-
vali plavci. Ti se zde, kromě běžného koupání, schází u různých 
příležitostí. Nechybělo tak Novoroční nebo Tříkrálové plavání. 

Barbora Haušková
foto: archiv Jaroslavy Snášelové

Čtvrtý a poslední majitel bludovského panství z rodu Liechtenštejnů- 
Kastelkornů František Antonín byl synem předchozího Kryš-
tofa Filipa a jeho manželky Marie Barbory, hraběnky Slavatové  
z Chlumu a Košumberka. Narodil se v roce 1679. Záhy osiřel – ve 
třech letech věku mu zemřela matka, v šesti otec. Jako jediné dítě 
se stal dědicem celého velkého panství pernštejského a bludovské-
ho. O tom, kde a u koho prožil dětství, nevíme. Staral se o něj jeho 
prastrýc, olomoucký biskup Karel II. z Liechtenštejna-Kastelkor-
nu? Nebo snad jeho strýc František Karel? Podle toho, že majetek 
po smrti odkázal synu své sestřenice, zdá se být pravděpodobné, že 
měl z dětství silnější vazbu právě k rodině strýce Františka Karla, 
který měl dvanáct dětí.
 Bludovské panství držel 25 let, do roku 1710, do svých  
jedenatřiceti let. Přestože z něj odcházel v mladém věku, výrazně 
se zde zapsal. Za jeho působení totiž došlo k dokončení stavby 
bludovského zámku. Ne sice ještě přesně do té podoby, v jaké jej 
známe dnes, ale už se k ní výrazně přiblížil. Možná v posledních 
měsících života jeho otce, nebo spíš těsně po jeho smrti pracovali 
na zámku kameníci placení olomouckým biskupem. Dne 22. červ-
na 1685 informoval hejtman Karel Julius Kotulínský biskupa, že 
hotové kamenné dílce budou ještě přede žněmi převezeny do Blu-
dova. Ptal se, jestli mají být místní zedníci také placeni z pokladny 
mírovského tenrtmistra, jako kameníci. Zmínil se i o konkrétním 
kuse, kterým snad myslel kamennou biskupovu bustu. Možná  

Bludovští vládcové XXII. – František Antonín z Liechtenštejna-Kastelkornu (1685–1710)

Erb Liechtenštejnů-Kastelkornů na bludovské křtitelnici  
ze 17. století (foto: S. Balík)

nějaké práce pokračovaly i v dalších letech; klíčovým se pak stal 
rok 1708, kdy bylo přistavěno třetí, severní křídlo zámku (podél 
silnice na Šumperk), čímž získal zámek dnešní podobu písmene U. 
Cihly se na toto severní křídlo pálily v cihlářské peci, která stála 
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na místě dnešního Hostince Pod kostelem (někdejší Konzum). Po 
dostavbě zámku nebyla pec na tomto místě potřeba (možná byl 
vytěžen všechen vhodný jíl) a byla využita pro výstavbu dvou  
domků – čp. 146 (dnešní hostinec) a čp. 190 hned v sousedství.
 Není vyloučeno, že právě v souvislosti s výše uvedenými  
kamenickými pracemi na bludovském zámku byla pořízena i do-
dnes stojící křtitelnice v bludovském kostele. Je historicky nejstarší 
a nejhodnotnější součástí kostela. Pískovcová křtitelnice ve tvaru 
kalicha byla věnována rodem Liechtenštejnů-Kastelkornů, jejichž 
znak je na křtitelnici umístěn. Stála tedy už v kostele, který byl  
v roce 1837 zbořen a přestavěn. V rozšířeném kostele (po roce 
1838) byla umístěna symetricky naproti kazatelně, kde stála ještě 
na konci 19. století. Teprve později byla přesunuta blíže k hlavnímu 
oltáři. Nejpozději na konci 19. století (možná ale již od počátku)  
na ní byl dřevěný, ozdobný příklop, na němž bylo umístěno sou-
soší sv. Jana Křtitele, který křtí v Jordánu Ježíše Krista. Přímo  
z křtitelnice (do reformy křestních obřadů po II. vatikánském kon-
cilu) či u ní bylo křtěno cca třináct až čtrnáct generací bludovských 
farníků.
 Za bludovské vlády Františka Antonína se v obci vystřídalo 
pět kněží: Jakob Josef Sláma (1685–1689, přeložen do Doubra-
vice), Kašpar Antonín Šťastný (1689–1692, přeložen do Rudy), 
Matyáš Josef Sedlecký (1692–1700, přeložen do Penčic), Jiří Jan 
Pavlovský (1700–1707, zemřel v Bludově) a Martin Josef Dostál  
(1707–1731, zemřel v Bludově). 
 Farář Šťastný 18. prosince 1690 v jedné latinské listině psal, 
že „bludovská farnost má ... kamennou kapli s titulem Nejsv. Těla 
Kristova se dvěma oltáři v kopcích poblíž Bludova; kaple není 
posvěcena, je zde vzdávána velká úcta Nejsvětější Svátosti, po 
několik let spojené se získáváním odpustků, počet kajícníků činí  
600 osob.“ Zpráva je důležitá tím, že se v ní poprvé píše o tom, že 
byl kostelíček kamenný – a nemohl být úplně malý, když v něm 
byly dva oltáře.
 Farář Dostál začal své působení tím, že chtěl přestavět kostel. 
V olomouckém archivu se dodnes dochoval nakonec nerealizovaný 
projekt, který P. Dostál na konsistoř poslal 22. srpna 1707. Kostel 
měl být barokní, před průčelí měla být zakomponována nijak vy-
soká (cca 18 m) věž. Nad lodí měla být druhá – sanktusová – vě-
žička. Zastropení lodi bylo řešeno valenou klenbou s lunetami, na 
jižní straně měla být přistavěna sakristie s oratoří – oválného tvaru, 
strop měla tvořit pruská klenba s lunetami. Vnitřek kostela měl být 
„barokně“ okrouhlý, kulatými tvary mělo být řešeno zábradlí kůru, 
po každé z obou delších stran kostela po třech výklencích, počítalo 
se vedle hlavního oltáře dva oltáře boční. Na jižní straně měla být 
sakristie, nad ní oratoř. Schodiště na kůr mělo být opět dvoje, ten-
tokrát ovšem točité. Není jasné, proč se tento hodně zajímavý pro-
jekt nerealizoval. Namísto toho alespoň opravil faru a především 
přestavěl kostelíček v zásadě do dnešní podoby (o tom více příště).
Do závěru 17. století spadá vznik sochy sv. Rocha, jejíž originál je 
dodnes uchován na radnici a kopie stojí u cesty na Zámeček. Podle 
historického průzkumu se jedná o nejstarší venku stojící kamennou 
sochu v šumperském okrese, na celé Moravě je údajně podobných 
soch pouze několik. Když byla v roce 1994 socha rozebrána, aby 
mohla vzniknout její kopie, bylo v jejím podstavci nalezeno osm 
mincí. Nejstarší byl míšeňsko-saský groš z let 1417–1424, násle-
doval 48 krejcar moravských stavů z roku 1620, 10 krejcar z roku 
1815, 20 krejcar z roku 1836 a zbývající čtyři mince neidentifiko-
vatelné. Socha sv. Rocha, patrona proti moru, byla postavena po-
blíž rasovny, není vyloučeno, že by stála v místech, kde byl zřízen 
hromadný hrob obětem moru. Je také možné, že sochu nechal její 
dárce postavit „preventivně“ – právě roku 1680 vrcholila v ra-
kouském soustátí epidemie moru. Nicméně v Bludově v této době  

spolehlivě (podle záznamů a počtů v matrice zemřelých) žádná 
smrtící epidemie neproběhla.
 Do bludovské éry Františka Antonína spadá velký sídelní  
rozmach obce. Zatímco v roce 1677 měla obec 72 domů, v roce 
1690, tedy o pouhých třináct let později, jich bylo 130, tedy téměř 
o 58 víc. Bylo zde 60 statků a zahrad, 25 velkých a 45 malých  
chalup. Šlo o jeden z největších rozmachů Bludova – téměř zdvoj-
násobení počtu domů během třinácti let! Jan Březina to spíš od-
mítal, uváděl, že je divné, že by v tak krátkém čase přibylo tolik 
chalup. Vyloučené to ale není. Za padesát let, v roce 1741, už bylo 
chalup (panských i obecních) 97, v tom ale 25 postavených v Nové 
dědině po roce 1724. Bez nich to je 72, tedy téměř přesně počet 
uváděný v roce 1690 (70). Proč by se nemohl Bludov zvětšit sko-
kově během jednoho desetiletí, a pak opět upadnout do stavebního 
klidu? Možná to byla v minulém díle zmíněná vrchnostenská akti-
vita (postavení 16 chalup na Baloně a na dolním konci), která pod-
nítila i aktivitu obce, kdy k již existujícím 15 obecním chalupám 
přibylo na konci 17. století 39 dalších obecních chalup.
 Dne 24. března 1708 potvrdil František Antonín v Praze  
Bludovským svobody, které jim potvrzovali jeho předkové.
 Když zdědil po vymření Slavatů část jejich panství, včetně 
známé Telče, začal přemýšlet o prodeji Pernštejna a Bludova – není 
vyloučeno, že kvůli dluhům. 16. dubna 1709 mu císař Josef I.  
povolil tento svůj rodový majetek prodat a přenést rodový  
fideikomis právě na Telč. Prodej se uskutečnil v roce 1710. Bludov 
koupil 1. dubna 1710 Jan Jáchym ze Žerotína z Velkých Losin, 
čímž se Bludov poněkolikáté – a už definitivně – dostal do držení 
rodu, který stál u jeho počátků. Pernštejn prodal baronu Františku 
Stockhammerovi.
 František Antonín byl třikrát ženatý – s Marií Kateřinou  
hraběnkou Scheudersdorf, s Marií Annou hraběnkou z Halleweilu 
pocházející ze Švýcarska (+ 1743) a s Marií Johanou von Türheim 
(1717–1796). Děti měl pouze s prostřední z nich – dva syny Fran-
tiška Josefa a Karla Josefa. Oba zřejmě zemřeli v mladém věku, 
protože panství odkazoval potomkům svého strýce.
 Na mariánském sloupu na telčském náměstí Zachariáše  
z Hradce najdeme dodnes alianční erb Františka Antonína a jeho 
manželky Marie Anny.
 František Antonín byl posledním mužským potomkem rodu. 
Když v roce 1761 zemřel, zdědil Telč syn jeho sestřenice Marie 
Terezie z Liechtenštejna-Kastelkornu Alois Arnošt hrabě Pod-
statský z Prusinovic – za podmínky, že uchovají jméno a erb 
Liechtenštejnů-Kastelkornů. Hrabě Alois tak změnil jméno svého 
rodu na Podstatský-Lichtenštejn (celým titulem hrabě Podstatský  
z Lichtenštejna a Kastelkornu, svobodný pán z Prusinovic). Telč 
jim patřila do roku 1945, jedné z větví rodu dodnes patří zámek 
Velké Meziříčí. V současném majiteli Velkého Meziříčí Janu  
Nepomukovi Podstatském-Lichtensteinovi tak dodnes koluje krev 
budovatelů bludovského zámku.  
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Olomoucký biskup a kníže střední Evropy, Olomouc 2019.
Kösslerová, E.: Z historie vybraných bludovských objektů, Bludo-
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Stanislav Balík ml.
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 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz

Další informace a upřesňující pokyny jako seznam sčítacích obvodů v obci, 
jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů budou zveřejněny  

na úřední desce Obce Bludov.



Život je pohoda,
život je fajn, 
život je jako jahoda,
co Ti na šlehačku daj …
… v jakémkoliv věku

Dne 28. března 
oslaví krásné 
narozeniny naše milá
Naďa Čmakalová
Přejeme Ti jen to nejlepší, 
mnoho dalších let prožitých 
ve zdraví a s úsměvem na tváři.
Máme Tě rádi!
Manžel a děti s rodinami

Skautský program během koronaviru
Skautování v této době není jednoduché. Nemůžeme se scházet  
v klubovně a hrát hry, jak jsme zvyklí, ale to nás jen tak  
neodradilo. Proto se snažíme naši činnost přizpůsobit tak, aby 
vyhovovala epidemiologickým opatřením a zároveň abychom 
neztratili s dětmi kontakt. Proto jsme začali vytvářet tzv. dis-
tanční hry, které absolvují samy nebo s rodiči.
 Hra Tři hory probíhala tak, že skauti – indiáni dostali za 
úkol vystoupat na 3 vrcholy k „orlím hnízdům“ a u něj najít 
orlí pero, u kterého byla otázka, nad kterou se museli zamyslet  
a zapsat si povinnosti členů kmenů.
 Dále proběhlo individuální „Vaření na sněhu“, jehož cílem 
bylo uvařit v přírodě libovolné jídlo a vyfotit se u toho.
 Kromě akcí venku se uskutečnila oddílová schůzka přes  
internet, kde jsme si zahráli „kimovku“, u které jsme si potré-
novali paměť, a pobavili nad výtvarnými uměními, které jsme 
nakreslili, a také se podívali na naučné video o nejjedovatějších 
zvířatech.
 Tím, že se některé tradiční akce nemohou konat, vzniká  
prostor na nové nápady, a proto nás v blízké době čeká např. 
stavba bunkru, kde úkolem bude postavit bunkr za pomocí  
přírodních materiálů, nebo Peče celý oddíl, kde si zase něco 
dobrého každý doma upečeme.

br. Tadeáš Janošek – Tudus
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

foto: Libor Bryx - Plesk
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Vzpomínka

   

   

   

Čas neúprosně letí, v srdci bolest zůstává.
Slzy v očích Tě neprobudí,  

domov prázdný zůstává.

Dne 24. ledna 2021 jsme si připomněli 5. výročí, 
co nás navždy opustila naše drahá maminka, 
babička, prababička, sestra a teta paní 
Zdeňka Matějíčková 
a zároveň 16. prosince 2020 by se dožila 87 let. 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste  
ji znali a měli rádi. 
S láskou vzpomíná dcera Eva s rodinou.

Dne 2. března 2021 si připomeneme 5. výročí 
úmrtí pana

Jana Matějíčka
S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn  
s rodinami a sestry s rodinami. 

Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 3. března 2021 uplyne 3. smutné výročí 
od úmrtí paní 

Hedviky Bankové
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste ji 
znali a měli rádi. 
S úctou a láskou vzpomíná a nikdy nezapomene 
syn s rodinou.

Dne 17. ledna 2021 už tomu bylo 20 let, 
co nás opustila naše maminka, paní 

Marie Snášelová 
Nikdy nezapomenou dcera Majka s rodinou, syn 
Miloslav s rodinou a ostatní, kteří ji měli rádi. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Redakční rada se omlouvá za chybně uvedenou vzpomínku  
na paní Marii Snášelovou v minulém čísle Bludovanu.

Bludovan 2/2021

bude každou středu OD 8.20 DO 8.35 přijímat 
objednávky na místním hřbitově. 

Je možné si objednat výrobu nových pomníků 
ze žuly, žulové rámy, sokly, krycí desky,  

zhotovení základů, opravy pomníků a rámů,  
sekání nápisů a další práce a služby.

Schůzku je možno si sjednat i v jiný den  
a v jiném čase na telefonním  

čísle 605 946 468. 

Stačí prozvonit a my zavoláme zpět. 
Veškeré kamenické práce 

 provádíme po celém okolí.

Kamenictví Kováč z Hrabenova 
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Tříkrálová sbírka 2021  
v děkanátu Šumperk 
ukončena

Penzion chráněné bydlení Bludov

V letošním roce neproběhla Tříkrálová sbírka tradičním způso-
bem kvůli epidemiologické situaci. Ve většině obcí byly alespoň 
umístěny kasičky, do kterých mohli občané přispívat. Ke dni  
28. 1. 2021 bylo všech 66 pokladniček rozpečetěno a spočítáno.

Ubytování je poskytováno osobám:
  s chronickým onemocněním
  s tělesným postižením
  od 50 let věku

Co poskytujeme:
  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  poskytnutí ubytování
  pomoc při úklidu domácnosti
  pomoc při úkonech osobní hygieny
  doprovody k lékaři 
  pomoc při vyřizování osobních záležitostí atd.

Činnosti se poskytují dle platného Sazebníku.
Penzion se nachází na adrese: Bludov, Lázeňská 359

V případě potřeby je možné se obrátit 
na tel. číslo: 778 705 674 p. Gedušová 

a nebo na tel. číslo:  778 705 676 – přímo na penzion, 
na pracovnice v sociálních službách.

Celkový výtěžek ze statických kasiček je 383 354 Kč, aktuální 
výtěžek online kasičky ke dni 11. 2. 2021 činí 81 350 Kč. Tato 
částka bude ještě navýšena o část výnosu z DMS. 

Děkujeme všem, kteří se i v této těžké situaci byli ochotni  
podílet na organizaci Tříkrálové sbírky – místním asistentům  
za organizování sbírky v jednotlivých obcích, zaměstnan-
cům obcí za spolupráci při pečetění pokladniček a následném  
počítání peněz a v neposlední řadě všem, kteří jakýmkoliv  
darem do sbírky přispěli.
 Charita Šumperk bude mít k dispozici 58 % z této částky. 
Zbylá část poputuje na projekty Charity ČR a ACHO Olomouc. 
Se záměry, na které budou využity finance v šumperském děka-
nátu, se můžete seznámit na www.sumperk.charita.cz nebo na  
www.trikralovasbirka.cz.
 Online koledování stále ještě není ukončeno, do 30. dubna 
můžete TKS podpořit darem do online kasičky. Více podrobností  
najdete na www.sumperk.charita.cz.
Ještě jednou děkujeme! Charita Šumperk

Obec Výtěžek Počet kasiček
Bludov 30 746,- 3
Bohdíkov 12 246,- 2
Bohutín 12 111,- 2
Bratrušov 7 425 1
Bušín 9 881,- 2
Dolní Studénky 8 289,- 1
Hanušovice 13 607,- 1
Hraběšice 4 010,- 1
Jindřichov 5 024,- 1
Kopřivná 4 762,- 2
Loučná nad Desnou 25 362,- 4
Nový Malín 46 669,- 7
Olšany 7 854,- 1
Rapotín 9 919,- 3
Rejchartice 1 323,- 1
Ruda nad Moravou 21 230,- 2
Sobotín 16 832,- 4
Staré Město 36 609,- 7
Šumperk 53 753,- 11
Velké Losiny 36 157,- 5
Vernířovice 2 100,- 1
Vikýřovice 17 445,- 4
CELKEM 383 354,- 66

Mobilní specializovaná  
paliativní péče 

 
Většina lidí si přeje umírat doma, v kruhu svých blízkých, 
v prostředí, kde se cítí dobře, bez bolesti a dalších tělesných 
i 
Naplnit toto přání je možné. 
Lidem nevyléčitelně nemocným, o které se může postarat člen 
rodiny nebo blízká osoba, poskytujeme specializovanou paliativní 
péči v domácím prostředí pacienta dostupnou 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu. Náš multidisciplinární tým (ve kterém úzce 
spolupracují lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, pečova-
telka, psycholog a duchovní) dochází dle potřeby za pacienty 
domů a ve spolupráci s rodinou hledá cesty, jak v dané situaci 
umožnit co nejlepší závěr života. Kromě tělesných příznaků 
spjatých s nemocí pomáháme zvládnout i psychické a existenciální 
obtíže, stejně jako praktickou péči. 
Službu poskytujeme v celém regionu viz mapka. 

Kontakt 
Mgr. Dagmar Remešová 

vrchní sestra hospicové péče 
777 674 703 

dagmar.remesova@sumperk.charita.cz 
www.sumperk.charita.cz 

Sbor dobrovolných hasičů 
Bludov přeje všem v novém 
roce 2021 především 
hodně tolik potřebného 
zdraví, štěstí 
a spokojenosti.
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ZŠ Bludov

Spelling Bee
Spelling – neboli hláskování, je důležitou dovedností při studiu 
anglického jazyka. Slova v angličtině se totiž píší jinak, než jak 
je vyslovujeme, je tedy nutné znát jednotlivé hlásky a umět je 
v případě nutnosti použít. Žáci šestých ročníků měli možnost 
tyto své schopnosti porovnat se svými spolužáky. Ve dvou sou-
těžních kolech, kdy nejprve hláskovali známá slova a následně 
se pokoušeli odhadnout psanou podobu slov jim neznámých, 
nakonec zvítězil Fahd Mohamed El Aydi. Na druhém místě se 
umístila Nicol Jurenková a krásné třetí místo obsadila Karolína 
Schauerová. Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho dalších stu-
dijních úspěchů.

Zdeňka Kulhajová

Ze života včel
Na toto téma proběhly hned dva projektové dny, kterého se zú-
častnily děti z první a druhé třídy. Děti se seznámily s životem 
včel, jejich celoživotním úkolem a jejich produkty. Prohlédly si  
a vyzkoušely včelařské a ochranné pomůcky. Zajímavostí byl 
cvičný úl, na kterém bylo vidět uspořádání uvnitř úlu. Hravou  
a zábavnou formou si osvojily základní poznatky o životě v úle, 

Dostali jste valentýnku? Bludovský rekordman Karel Adam ano
O filatelistické vášni pana Karla Adama, bludovského patriota  
a rekordmana, snad již každý v obci i okolí ví. Na svém kontě 
má 140 přítisků známek s místními motivy a přichystané jsou 
další. Jakmile to bude možné, vydá se do Poštovní tiskárny  
cenin v Praze, aby opět rozmnožil bludovský unikát a zamířil tak 
k dalšímu rekordu. 
 Nyní Karlu Adamovi dělají radost dopisy, které, na rozdíl od 
většiny mladší generace, dostává stále v hojném počtu. Zatímco 
většina lidí dostává zprávy a informace prostřednictvím e-mailu 
nebo messengeru a dalších aplikací, pan Adam své dopisy vnímá 

proměnily se na pracovité včelky (od výroby plástve, sbírání 
pylů, až po krmení larviček). Vyčarovaly si společně včelí vý-
robky a mohly si vyzkoušet práci včelaře. V tomto projektu děti 
využily všechny své smysly. Na závěr byla pro děti připravena 
sladká odměna. Iveta Žváčková, vychovatelka ŠD

foto: archiv ZŠ Bludov

nejen vizuálně, ale může zapojit i další smysl, kterým je hmat. 
 A nejde jen o to, korespondenci s ním udržují lidé z růz-
ných koutů naší země. Pravidelně si tak píše s panem Zdeňkem  
Janoutou, tedy manželem vnučky někdejšího ředitele měšťanské 
školy v Bludově Františka Lehára. Na obálkách dopisů nechy-
bí bludovské poštovní známky, listy zdobí i netradiční razítka. 
Již samotná obálka tak napovídá, že dopis přišel o Vánocích, 
že nese Betlémské světlo nebo že přichází svátek zamilovaných 
Valentýn. Kdo z nás se může pochlubit, že dostal valentýnku  
z Milostína?              Barbora Haušková
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Ještě k výročím v roce 2020 – 2. část

Vážení čtenáři Bludovanu, v únorovém čísle Bludovanu jsme si 
připomněli několik kulatých výročí z naší činnosti. Bohužel se 
do článku již nevešla fotografická dokumentace výročí, podívej-
te se na ni nyní. Křest knihy Květena Bludova proběhl v KD 
23.10.2010, vyhlídka Brusinka byla otevřena 13.9.2015.

Těšme se na blížící jaro s nadějí, že se již budeme moci společně 
setkávat jak na Brusince, tak kdekoli v naší krásné přírodě.

Ing. Milan Klimeš,  
předseda ZO Českého svazu ochránců přírody

foto: Milan Klimeš, Roman Procházka

Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o.  
vypisují výběrové řízení na obsazení pozice:

Sociální pracovník/pracovnice 
Hledáme nového člena/členku týmu pečovatelské služby, jež bude 
zajišťovat chod terénní služby – plánování úkonů jednotlivým pečo-
vatelkám, bude provádět samostatná jednání se zájemci o poskyt-
nutí služby, uzavírat smlouvy o poskytování služeb, bude dohlížet na 
procesy individuálního plánování a do budoucna povede cca 20ti členný  
tým pracovníků. 

Nabízíme:
 finanční ocenění dle platové třídy č.10 

 (tj. 26.730,- až 39.410,- Kč dle dosažené praxe v oboru)
 po skončení zkušební doby osobní příplatek 
 příspěvek na stravování 
 příspěvek na penzijní připojištění 
 benefitní poukazy 
 pružnou pracovní dobu

Požadujeme:
 kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního 

 pracovníka dle zákona o sociálních službách
 občanskou a morální bezúhonnost
 schopnost práce v týmu 
 loajalitu, zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost a flexibilitu
 praxi v oboru
 ŘP sk.B – aktivní řidič

Nástup je možný od 1.4.2021 nebo dle dohody.
Bližší informace podá Bc. Andrea Jenčková, vedoucí sociálního  
úseku na tel.: 606 022 880. Písemné přihlášky s motivačním  

dopisem a strukturovaným životopisem zasílejte do 15.3.2021 
emailem na: jenckova@socsluzby.cz, nebo na adresu 
SSPS Šumperk, p.o, U sanatoria 25, 787 01 Šumperk

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o.
U Sanatoria 2631/25

787 01 ŠUMPERK
IČ: 75004011

-placená inzerce
-
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Rozhovor s trenéry týmu mládeže SK Bludov

V létě 2020 se v našem fotbalovém klubu udály podstatné změ-
ny ve fungování mládeže. Vedení SK Bludov se i s velkou pod-
porou obce rozhodlo zaměřit větší pozornost na nejmenší děti,  
a to ve smyslu kladení většího důrazu na jejich všestranný pohy-
bový rozvoj a také budování vztahu k pohybu, jenž má pro děti 
nezpochybnitelný zdravotní přínos. I z těchto důvodů posílily 
trenérský tým mládeže dvě nové tváře, které nová klubová vize 
zaujala – Martin Valenta a Pavel Kristen. Oba trenéři ochotně 
odpovídali v obsáhlém rozhovoru.

Martine a Pavle, od léta, respektive zimy, jste se stali členy 
trenérského týmu mládeže SK Bludov. Mohli byste se blíže 
představit, kde jste působili, co máte za sebou, případně jaké 
máte trenérské vzdělání?
Martin Valenta: „Jako trenér jsem působil mezi léty 2013 až 
2018 v klubu SK Sulko Zábřeh, kde jsem vedl kategorie mladší  
a starší přípravky v okresním přeboru a později kategorii mlad-
ších žáků v krajském přeboru, od roku 2016 navíc souběžně 
s fotbalovou školkou, kterou jsme tou dobou v Zábřehu zakláda-
li. Co se týká trenérského vzdělání, jsem držitelem UEFA licence 
B a licence Coerver Coaching INTRO.“
Pavel Kristen: „K fotbalu mě přivedl můj táta, když mi byly 
čtyři roky. U nás v Brníčku byl tenkrát jen fotbal, a tak to byla 
jasná volba. Fotbal jsem nikdy nehrál na nějaké vyšší úrovni, ale 
i tak mi ta hra přirostla k srdci. Aktivně jsem hrál asi do 25 let, 
pak jsem kvůli rodině a různým zraněním skončil. K trénování 
mě přivedl můj syn Max, který začal hrát taky ve čtyřech letech 
u nás v Brníčku. Nejdříve jsem se chodil jen dívat a fandit, ale 
postupně jsem se začal zapojovat i do tréninků, až to nakonec 
přerostlo v to, že jsem si udělal „céčkovou“ licenci a přípravky 
jsem začal vést sám. Když v Brníčku přípravky skončily, začal 
jsem trénovat v Šumperku kategorii U11. Poté jsem se přesunul 
do Leštiny k mužskému „A“ týmu a začal jsem se věnovat in-
dividuálním tréninkům všech věkových kategorií. Mezitím jsem 
absolvoval v Praze i pár kurzů celosvětové školy Coerver, která 
se věnuje individuální práci s míčem, především různým kličkám 
a jejich následnému přenesení do hry. V současné době mám 
UEFA B licenci, ale tím to určitě nekončí.“

Co vás nejvíce láká na vidině podílet se na rozvoji mládeže 
SK Bludov?
MV: „Je to jasně daná koncepce. Přesně víme čeho, jakou ces-
tou a kdy chceme dosáhnout. S obdobně propracovanou vizí 
jsem se ještě nesetkal. Dalším a neméně důležitým lákadlem jsou 
lidé, se kterými v klubu spolupracuji.“
PK: „Mám to podobně, nejvíc mě láká spolupráce s lidmi, kteří 
jsou opravdu zapálení do toho, co dělají, a hlavně rozumí práci 
s dětmi.“

Oba máte na starosti kategorie přípravek, Martin mladší, 
Pavel starší. Co je pro děti z vašeho pohledu v těchto kate-
goriích nejdůležitější? Co by se měli v těchto letech naučit?
PK: „Myslím, že v tomto věku je nejdůležitější, aby děti získaly 
co nejlepší vztah k fotbalu a ke sportování obecně.“
MV: „Souhlasím, v první řadě by to měla být láska a radost 
z pohybu, měly by si k němu vytvořit emoční vazbu, naučit se 
pravidelně se hýbat. To ostatní, jako jsou všeobecné pohybové 
dovednosti, obratnost, technika práce s míčem atd. už při splně-
ní výše uvedeného přijde samo.“

PK: „Ještě bych dodal, že je rovněž důležité učit děti samostat-
nosti a zodpovědnosti za to, co dělají a aby se nebály dělat chyby, 
ale braly to jako možnost ponaučit se a posunout dál v tom, co 
dělají. To se pak samozřejmě promítne i v budoucnu do života.“

Protože pracujete s dětmi už delší dobu, můžete porovnávat, 
jsou obecně dnešní děti v něčem jiné, než když jste začínali 
trénovat? Nebo když jste byli malí vy? Pokud ano, dá se  
s tím něco dělat?
MV: „Řekl bych to asi takto, děti se rodí stejné, ale do jiné doby, 
do jiné společnosti. Mají dnes spoustu jiných a snazších lákadel, 
než jsme měli my. Proč lézt na stromy a hrát si tam třeba ,,na 
vesmírnou raketu, jako jsme to dělali my, když si mohou pustit  
v teple pokojíčku počítačovou hru, kde mají úplně celý svět 
na dlani? Jde o to, jaké aktivity jim autority, jako jsou rodiče,  
učitelé a my trenéři, nabídnou.”
PK: „Dnes je jiná doba a pořád se to mění. Jsou jiné možnosti, 
co mohou děti dělat a je toho taky mnohem víc. Myslím, že to 
není jen o těch dětech, ale taky o rodičích. Když se rodiče za-
jímají o to, co jejich děti dělají, tak pak nemají problém dělat 
cokoliv a být do toho opravdu zapálené. Ale nic se nemá přehá-
nět. Ve sportu je to taky o trenérovi, jestli dokáže děti zaujmout 
a vtáhnout je do toho sportu a nechá jim prostor i pro vlastní 
rozhodování.“

Napříč sportovními svazy a trenéry slýcháváme neustále  
debatu o důležitosti výsledků v mládežnických kategoriích, 
jak se na tuto problematiku díváte vy? Co upřednostňujete 
na pomyslné misce vah, proces učení nebo výsledky?
MV: „Je to proces učení, kterým dosáhneme požadovaných vý-
sledků.“
PK: „Osobně si myslím, že u dětí by se měl hodnotit spíš výsle-
dek jejich práce, případně snahy něčeho dosáhnout, než pouze 
výsledek utkání. Zápas můžete prohrát, ale nemusí to znamenat, 
že jste špatní, nebo že jste se nesnažili.“

V jakém časovém horizontu se podle vás mohou projevit 
změny, které se u mládeže v SK Bludov odehrály, případně 
jak moc vám současná situace a pandemie koronaviru  
komplikuje práci s dětmi a jejich pokroky?
PK: „V tomto režimu, který tady v současnosti máme, nebudou 
změny asi tak rychlé, ale i tak si myslím, že za pár měsíců se to 
určitě projeví. Situace s koronavirem mi otevřela nové možnosti, 
jak trénovat, především online přes internet. Ale normální tré-
nink s týmem venku na hřišti nedokáže nic pořádně nahradit, 
přece jenom je fotbal kolektivní hra.“
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MV: „Komplikuje nám to hromadné tréninky, které jsou právě 
i pro již zmíněnou emoční vazbu k pohybu hodně důležité. Na 
druhou stranu se učíme více pracovat s online coachingem, sku-
pinovým tréninkem atd. Jak se říká, že všechno zlé je k něčemu 
dobré, tak s tím lze souhlasit. Pro nás trenéry je příprava tré-
ninků o to náročnější, ale myslím si, že máme dostatečné kompe-
tence na to, abychom to zvládli, třeba i lépe, než ostatní oddíly.  
V tomto může být tato nepříjemná společenská situace prospěšná.”

Martine, ty jsi byl u toho, když klub v létě přišel s vlastním 
projektem „Obce v pohybu“. Chápu správně, že tento pro-
jekt tak nějak zastřešuje veškeré činnosti mládeže SK Blu-
dov? 
MV: „Ano, ale netýká se jen Bludova, ale i okolních obcí, ve 
kterých fotbalové kluby nejsou.“

V čem spatřuješ hlavní přínos tohoto projektu?
MV: „Hlavním přínosem je, podle mě, zapojení dětí z okolí 
Bludova. Vzhledem k problémům s koronavirem jsme však ještě 
nestihli provést nábory na základních a mateřských školách  
v okolí.” 

Věnovat se nejmenším prckům zabere bezpochyby spoustu 
času a to asi nejen přímo na hřišti. Jak relaxujete, abyste si 
vyčistili hlavu a načerpali novou energii?
PK: „Já relaxuji i na hřišti, třeba na tréninku, nebo když jdu 
hrát zápas nebo si jen tak zahrát s kamarády. Když si ale potře-
buji opravdu odpočinout a vyčistit si hlavu, tak vezmu své psy  
a jdu někam do přírody, daleko od lidí. Na tohle je nejlepší  
společník pes, moc toho nenamluví, a hlavně naslouchá :-)“ Martin Valenta Pavel Kristen

MV: „Snažím se trávit čas s manželkou a naší skoro dvouletou 
dcerou, která nám dělá velikou radost. Mezi mé koníčky patří 
samozřejmě fotbal, stále ještě hraji nejnižší třídu. Dále plavání, 
lyžování, pobyt v přírodě atp. Největším nesportovním koníčkem 
je muzika, včetně velmi amatérského brnkání na kytaru :-)“

Kontakty na trenéry SK Bludov:
Martin Valenta
Mladší přípravka a fotbalová školka
Tel.: 721 300 883
Email: valenta.fotbal@seznam.cz

Pavel Kristen
Starší přípravka
Tel.: 734 145 399
Email: kristen.pavel@post.cz

 SK Bludov
foto: archiv SK Bludov
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Okolo Blodova …fejsbúk 2021

Mili Blodováci!
Take ste se přisbusobile novém technologijám? Ož celé rok 
mosime odolávat té pandémii a mlovime spolem spíšej přes slo-
chátko telefóna než z voči do voči. A tak se mnozi z nas skama-
rádile e s klávesnicó a ponocujó s tém počítačem. S tém roko  
v roce přicházijó takovy vemoženosti jako je vocap, tvítr, ale 
předevšeckym ten fejsbúk. Tam se dovite o kdekom takovy  
novinke a drbe, o kteréch nemá ani ta névětši klevetnica od  
obchoďáka ani zdáni. Ale i mezi téma polopravdama a keca-
ma se nande vobčas neco, co potěši srdičko každyho slušnyho  
člověka. Tak bech se rád s vama o to nádhero podělil:
 „Blodove, Blodove rozespalé,
Žlíbko milované!
Tak blizko seš vod dědiny!
Toť vo sedmé liške zatahojó,
Všade só stope …zajici, srnke a ptáčci už zvopatrna prozpěvujó.
Tiše a tuze pěkno je mi tade!
Ale i dnes mě táhnó!“
Děkujo autorovi, móc hezke to sepsal!
Bléži se svátek sv. Josefa, manžela panenky Márie, patrona  
tesařu, truhlářu a celniku. Na konec si teda připomeňme jedno 
pranostiko: „Svaté Josef s tvářó miló konči zému plnó.“
Krásny jarni dni Vam všem přejo a přiště se na Vas těši 

Váš O.B. 
foto: Milan Klimeš, Bludov

Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace,
vyhlašuje

výběrové řízení
 na pozici 

vedoucí technického úseku
 Požadavky pro podání přihlášky:

 Minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou 
 technického zaměření podmínkou, vysokoškolské vzdělání 
 technického zaměření - výhodou
 znalost problematiky IT podmínkou 
 organizační schopnosti
 zodpovědnost, spolehlivost
 schopnost týmové spolupráce
 občanská a morální bezúhonnost
 dobrý zdravotní stav 
 řidičské oprávnění skupiny „B“ 

Hlavní zaměření činnosti:
 zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby provozních 

 zařízení, budov, staveb apod.
 zajišťování bezpečného a řádného provozu vybraných 

 technických zařízení
 zpracování revizních plánů a plánů oprav  
 koordinace technickohospodářského provozu
 vedení energetického managementu
 vedení agendy BOZP a PO
 komunikace s dalšími institucemi a organizacemi
 vedení autoprovozu, včetně dokumentace

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok s možností  
prodloužení. Nástup od 1. 5. 2021 nebo  dle dohody.  

Písemné přihlášky včetně strukturovaného životopisu zasílejte  
na adresu Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková  

organizace, U Sanatoria 2631/25, 78701 Šumperk 
nebo na e-mail: reditel@socsluzby.cz, nejpozději do 12.3.2021. 

Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že SSPS Šumperk, p.o.,  
bude pro potřeby  výběrového řízení nakládat 

s jeho osobními údaji.
  

 Ing.Jiří Gonda, v.r.
                                              ředitel 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o.
U Sanatoria 2631/25

787 01 ŠUMPERK
IČ: 75004011

-placená inzerce
-


