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Rekonstrukci hasičského areálu, skatepark pro kluky a holky, novou kavárničku v Oranžerii … 
a co dalšího nabízí schválený rozpočet obce?

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 15. března 
rozpočet obce na letošní rok. Pojďme se tedy společně podívat 
na to, na financování kterých akcí budou především nasměrová-
ny finanční prostředky v roce 2021.
 Úvodem je potřeba zmínit, že schválený rozpočet počítá 
se snížením celkových příjmů (příjmů ze sdílených daní) o Kč  
5,1 mil. proti dosažené skutečnosti loňského roku (důvodem 
jsou dopady pandemie covid 19 na ekonomiku, vyplácení kom-
penzačních bonusů podnikatelským subjektům, zrušení super-
hrubé mzdy).
 Výpadek  daňových příjmů jsme se v letošním roce snaži-
li v maximálně možné míře nahradit čerpáním dotací. Žádostí  
o dotační podporu jsme podali skutečně mnoho. Právě prostřed-
nictvím dotačních peněz chceme financovat projekty, kterými 
chceme zkrášlit, ale také dovybavit naši obec a které by mohly 
napomoci rozhýbat lokální ekonomiku. V následujícím přehle-
du podaných dotačních žádostí je tučně uvedena předpokládaná 
výše dotační podpory v korunách, dále jsou uvedena procenta, 
kterými se bude dotace podílet na celkových nákladech akce.
• Dotace z MMR na rekonstrukci místních komunikací ve výši 

70 % uznatelných nákladů (cca Kč 6,5 mil.) pro uvedení do 
náležitého technického stavu ulic Ermisova a Na Hradě.

• Dotace z Operačního programu životní prostředí ve výši ve 
výši 60 % nákladů (cca Kč 1,0 mil.)  na rekonstrukci vodní 
nádrže v Grynglích.

• Dotace z MMR na rekonstrukci střechy, fasády a pořízení 
venkovního výtahu objektu budovy mateřské školky ve 
výši 70 % nákladů (cca Kč 5,0 mil.)

• Dotace SFŽP na pokračování závěrečné fáze budování en-
vironmentální zahrady v MŠ ve výši 60 % uznatelných ná-
kladů (cca Kč 0,5 mil.)

• Dotace z Programu obnovy venkova prostřednictvím MAS 
Šumperský venkov ve výši 80 % nákladů na vybavení pro 
kulturní dům a hasiče (cca Kč 0,3 mil.) – mobilní podium, 
party stan, malý nůžkový stan, dataprojektor + plátno, 12 
pivních setů, 6 hlavových mikrofonů.

• Dotace OPŽP prostřednictvím MAS Šumperský venkov ve 

výš 85 % nákladů (cca Kč 130 tis.) na novou velkou myčku 
nádobí do kulturního domu a na pořízení vratných kelím-
ků s logem obce.

• Dotace z Národní sportovní agentury ve výši 70 % uznatel-
ných nákladů (cca Kč 6,3 mil.) na rekonstrukci části ko-
telny na šatny pro přilehlá sportoviště a na kompletní 
rekonstrukci a rozšíření stávající polyuretanové atletické 
dráhy.

• Dotace z MMR ve výši 80 % z uznatelných nákladů (cca Kč 
12,6 mil.) na rekonstrukci hasičárny (kompletní rekon-
strukce střechy, půdní vestavby, rekonstrukce podlah v gará-
žích, rekonstrukce věže na sušení hadic).

• Dotace z MAS Šumperský venkov ve výši 40 % z uznatel-
ných nákladů (cca Kč 0,8 mil.) na rekonstrukci povrchů 
v hasičském areálu, která bude provedena z přírodních ma-
teriálů.

• Dotace z ministerstva kultury ve výši 50 % uznatelných ná-
kladů (cca Kč 50 tis.) na rekonstrukci sochy sv. Anny pod 
farou.

Celkem tedy obec žádá v 10 dotačních žádostech o neuvěřitel-
ných cca Kč 33,2 mil. Některé z těchto akcí, hlavně těch větších, 
by realizačně mohly pokračovat i v příštím roce (rekonstruk-
ce hasičárny, rekonstrukce šaten, rekonstrukce atletické dráhy,  
rekonstrukce budovy MŠ s novým výtahem).
 Dobré a obezřetné hospodaření obce v minulých letech má  
za následek kumulaci finančních zdrojů v poměrně vysokém 
zůstatku na finančních účtech.  Právě tyto finance umožňují za-
pracovat do schváleného rozpočtu obce na letošní rok několik 
dalších akcí (hrazené pouze z vlastních zdrojů) jako jsou:
• Nový chodník vedoucí po pravé straně od Léharovy vily po 

ulici Kroupovu v hodnotě cca Kč 2,5 mil.
• Nové veřejné osvětlení pro výše uvedený chodník včetně na-

světlení nového místa pro přecházení v celkové výši cca Kč 
0,7 mil.

• Rekonstrukce místní komunikace ve středu obce, odbočka 
z třídy Adolfa Kašpara od RD Josefa Janka po Pradědovo 
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Odkup pozemků

Vážení občané,
naše obec prošla a prochází velkými změnami. Pevně 
věříme, že jen dobrými, které vytváří stále lepší pod-
mínky pro život v naší krásné obci.
Máme připraveno a připravujeme mnoho dalších pro-
jektů, které nám do budoucna život v naší obci ještě 
více zpříjemní.
 Realizace celé řady projektů, zvláště těch v krajině – 
nové mokřady, suché poldry – které nás ochrání před 
přívalovými dešti a povedou k lepšímu zadržování vody 
v krajině, dále pak místa pro rekreační sport a odpoči-
nek atd., však naráží na jeden zásadní problém.
 Místa, kde by měly být tyto projekty realizovány,  
se nachází vesměs na soukromých pozemcích a pro-
jekty tudíž nelze uskutečnit. Někteří majitelé takových  
pozemků by ale byli ochotni své pozemky směnit za  
jinou půdu, které má ale naše obec nedostatek.
 Proto se rada obce rozhodla obrátit se na vás, občany 
Bludova, ale také na všechny ostatní vlastníky pozemků 
na katastru obce Bludova se žádostí, pokud uvažujete  
o tom, že byste své pozemky (především pole) nyní 
nebo v budoucnu prodávali, jestli byste je neprodali 
obci Bludov, která by je následně využila pro realizaci 
svých záměrů.
 Věříme, že ti z vás, kteří se k takovému kroku roz-
hodnou, budou spokojeni nejen s cenou, kterou jim obec 
může nabídnout, ale také s pocitem, že tímto krokem 
pomohli k rozvoji naší obce.

Za obec Bludov Ing. Pavel Ston, starosta obce

muzeum, která bude provedena v žulové kostce nákladem 
cca Kč 0,5 mil.

• Prodloužení hlavního řadu splaškové kanalizace a k tomu 
připoložení prodloužení hlavního řadu pitné vody v lokalitě 
u lázní (na konci Vitonínské ulice) za cca Kč 0,6 mil.

• Přebudování málo využívaného skladu v Oranžerii na pro-
dejnu zákusků s posezením resp. malou kavárničkou, nákla-
dem cca Kč 0,3 mil.

• Poté, co v loňském roce navštívila starostu obce parta  
„náctiletých“ kluků se skateboardy pod paží a s bekovkami 
na hlavách, je tu slib s návrhem nového „skateparku“ v areálu 
při nově zrekonstruovaných šatnách fotbalového hřiště 
v hodnotě cca Kč 3,3 mil. Je navrhován skatepark o rozloze 
cca 30 x 10 m z kvalitního betonu (podobně jako v Šumperku 
U Benátek, nechceme kovové, hlučné a na údržbu náročné 
prvky).

• V objektu hotelu „Vlčí důl“ chceme pokračovat s postupnou 
rekonstrukcí, tentokráte instalací radiátorových těles v pro-
středním patře budovy za cca Kč 0,2 mil.

• Na základě zpracované studie okolí přírodního koupaliště 
Vlčí důl, kterou zpracoval Ing. arch. Dvořák a která byla 
v závěru loňského roku diskutována s veřejností, chceme 
pořídit nový kiosek (na místo stávajícího rozpadajícího se), 
napojit jej na splaškovou kanalizaci a upravit jeho bezpro-
střední okolí (vydláždit potřebný prostor pro posezení a jeho 
rozšíření pro konání kulturních akcí. Celkový náklad cca Kč 
1,1 mil.

• Oprava poničené nemovitosti pana Tichého, na kterou se 
v loňském roce sesunul balvan z Bašty.  Náklad dle zpraco-
vané projektové dokumentace cca Kč 0,46 mil.

• Na veřejném pohřebišti navrhujeme pokračovat novým chod-
níkem v žulové kostce za cca Kč 0,2 mil. 

Také letošní návrh obecního rozpočtu počítá s podporou kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti a s podporou ochrany životního 
prostředí. Na „Dotační program obce“ je celkem navrhováno 
Kč 1,2 mil. v tomto členění: podpora mládeže Kč 160 tis., pod-
pora ochrany životního prostředí Kč 40 tis., podpora, podpora 
sportu Kč 510 tis., podpora kulturní a spolkové činnosti Kč 130 
tis., podpora při pořádání kulturních akcí Kč 160 tis. a pomoc 
občanům se zdravotním omezením Kč 200 tis.                 

Ing. Pavel Ston, starosta obce

Od 1. března 2021 jsou do očkovací kampaně  
zapojeni praktičtí lékaři. Zapojení je z důvodu  

nízkého počtu vakcín v ČR postupné.

KOHO PRAKTIČTÍ LÉKAŘI OČKUJÍ
  pacienti starší 70 let od 1. 3. 2021
  pacienti, u nichž lékaři vyhodnotí, že jejich riziko  

vážného průběhu nemoci COVID-19 je obdobné riziku 
v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů 
s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem 
těžkého průběhu COVID-19* od 1. 2. 2021

  široká veřejnost od 1. 7. 2021

JAK SE REGISTROVAT
registrace je možná na stránkách crs.uzis.cz  
nebo na bezplatné lince 1221

POMOC S REGISTRACÍ
Pokud si nevíte rady, jak se registrovat, kontaktujte  
Kulturní dům Bludov 583 238 177 (pondělí a středy), 
nebo pošlete e-mail s vaším telefonním číslem na  
kulturni.dum@bludov.cz 

COVID-19 - očkování
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Ve třiadvacátém díle našeho seriálu se už počtvrté dostáváme  
k příslušníkům rodu Žerotínů, potomkům zakladatele Bludova. 
Naposledy jsme se s nimi rozloučili v roce 1613, kdy Fridrich 
ze Žerotína prodal Bludov Odkolkům z Újezdce. Dělilo je téměř  
století – tento Fridrich byl prastrýcem nového majitele bludovského 
panství Jana Jáchyma ze Žerotína.
 Jak trefně poznamenal skoro před stoletím Jan Březina, v oso-
bě Jana Jáchyma to už byli jiní Žerotínové než v době těsně před 
Bílou horou. Nebyli už čeští bratři, ale katolíci; v běžném kontak-
tu běžně používali němčinu (Jan Jáchym si německy psal dodnes 
zachovaný a nedávno publikovaný deník); nekrčili se už pouze na 
severomoravských tvrzích a zámcích, ale nadechli se k velké dvor-
ské kariéře.
 Pobělohorské konfiskace na severomoravské (velkolosinské) 
Žerotíny dopadly neobyčejně zvláštně. Podle císařského nařízení 
pro Moravu z 9. března 1628 všichni šlechtici – nekatolíci měli 
buď konvertovat ke katolictví, nebo prodat státu svá panství a ode-
jít ze země. Tehdejší představitelé této žerotínské větve Jan Jetřich 
a Přemek II. ze Žerotína (bratři posledního „bludovského“ Frid-
richa) proto nuceně prodali Velké Losiny a Vízmberk (Loučnou), 
které se dostaly do majetku Karlu z Liechtenštejna, a vystěhovali 
se do polské Vratislavi. Podle svědectví jejich vzdáleného příbuz-
ného Karla staršího ze Žerotína museli oba bratři před vratislavskou 
městskou radou „se smeknutými klobouky a stoje o pohostinství  
a povolení k obývání města prositi“, což považoval za urážku sta-
rožitného panského rodu. Ve Vratislavi dlouho nevydrželi. Stýskalo 
se jim po vlasti, a tak odkoupili od Karla z Liechtenštejna zpátky 
Velké Losiny a Vízmberk a s císařským povolením se opět vrátili 
a žili na svých zámcích, nicméně stále v provizoriu, bez zápisu 
do zemských desek. Jan Jetřich zemřel bezdětný a Velké Losiny 
zdědil Přemek II. Stále měl povoleno, ač stále nekatolík, aby držel 
obě panství a žil na nich. To se změnilo v roce 1651, kdy skončila 
jeho „tolerance“ a byl přinucen, protože byl stále českobratrského 
vyznání, aby prodal obě panství hraběti z Rothalu a odešel zno-
vu do vyhnanství. Ani druhý jeho exil netrval dlouho. Po pouhém 
roce převážil stesk po vlasti nad věrností konfesi, a tak v roce 1652 
přestoupil i se syny ke katolické církvi – uvádí se však, že jen na 
oko, aby mohl zemřít ve vlasti a aby zachoval potomkům rodová 
panství. Odkoupil zpět prodaná panství a jako katolíkovi už mu 
byla zapsána do zemských desek. Oba prodeje a následné nákupy 
proběhly se ztrátou, Žerotínové se kvůli tomu hodně zadlužili.
 Jan Jáchym byl vnukem tohoto Přemka II., synem Přemka III. 
a Alžběty Juliány z Oppersdorfu. Měl šest sourozenců, z nichž do-
spělosti se dožil pouze jeden – bratr Maxmilián František, který 
zdědil po vymřelé jiné žerotínské větvi léno olomouckých biskupů 
Valašské Meziříčí (Krásno, resp. Rožnov pod Radhoštěm). I on ale 
po letech zemřel bez potomků. Jediným pokračovatelem velkolo-
sinské větve se tak stal Jan Jáchym. V jeho jméně Jáchym ještě 
slyšíme památku na jeho dědečka Jáchyma Ondřeje Šlika, jednoho 
z  vůdců stavovského povstání, popraveného na pražském Staro-
městském náměstí v roce 1621.
 Narodil se 1. dubna 1667 na velkolosinském zámku. V nece-
lých třech letech mu zemřela po posledním porodu matka, v šesti 
letech (1673) otec. Spolu s bratrem byl vychováván jejich pověrči-
vou tetou Angelinou Sibylou hraběnkou z Galle (Přemkova sestra), 
za jejíž poručnické vlády se rozběhly na velkolosinském panství 
nechvalně známé čarodějnické procesy.

 V devatenácti letech byl prohlášen plnoletým, poté odjel na ka-
valírskou cestu. V roce 1688 byl jmenován přísedícím moravského 
zemského soudu. V téže chvíli byl poctěn jistým typem vyzname-
nání císařským komornickým klíčem.
 Soudil se s bratrem Maxmiliánem o rozdělení dědictví. Nako-
nec získal Jan Jáchym Velké Losiny a Třemešek, zatímco Max-
milián Vízmberk a Drahanovice. Když bratr Maxmilián bezdětný 
v roce 1706 zemřel, dědicem veškerého jeho majetku se stal Jan 
Jáchym.
 V roce 1689 se oženil s Luisou Vilemínou svobodnou paní  
z Lilgenau, která pocházela ze slezského šlechtického rodu. Byla 
jeho poslední představitelkou, její smrtí 23.7.1737 vymřel tento 
rod po přeslici. Do manželství přinesla slezské fideikomisní panství 
Prusy (Praus), které mělo 8 rytířských statků a které zůstalo Žero-
tínům až do 20. století. Občas se uvádí, že to byl Jan Jáchym, kdo 
připojil k rodovému titulu titul svobodný pán z Lilgenau. Nebylo 
to tak, stalo se to až za jeho syna Jana Ludvíka – po smrti matky.
 Měli spolu šest dětí – tři dcery a tři syny. Zletilosti se dožily 
jen dvě – hlavní dědic Jan Ludvík a Ludvíka Karolína Barbara, 
která se provdala za příslušníka jiné žerotínské větve a převzala 
Valašské Meziříčí. Nejstarší syn Karel zemřel v jednadvaceti letech 
ještě před svým otcem v roce 1712; Leopold Maxmilián Augustin 
jedenapůlletý v roce 1696, Anna Karolína Josefa jednoletá v roce 

Bludovští vládcové XXIII. – Jan Jáchym ze Žerotína (1710–1716)

Jan Jáchym na malbě z roku 1697 (zdroj: Vokáčová 2014)



Bludovan 4

Bludovan 3/2021

1699 a Anna Josefa Karolína Margarita také jednoletá v roce 1701.
Janem Jáchymem začala poslední velká etapa dějin žerotínského 
rodu – éra hraběcí, éra velkolosinsko-brněnsko-bludovská; a také 
poslední etapa šlechtických dějin Bludova, kdy od jeho nákupu 
Bludova se už nezměnila rodina vlastnící bludovské panství.
 Rok poté, co zemřela jeho teta a někdejší poručnice Angelina 
Sibyla (+1695), se Janu Jáchovymi podařilo za pomoci císaře Leo-
polda I. zastavit čarodějnické procesy. V září 1706 pak byl na jeho 
žádost vydán diplom, kterým jej a jeho potomky císař Josef I. po-
výšil do stavu říšských hrabat. V roce 1711 a 1712 byl žerotínský 
dědičný hraběcí titul potvrzen i pro české země. Žerotínové se tak 
dostali do téměř nejvyšší šlechtické ligy – výš už stálo jen několik 
knížecích rodů.
 Jak se mu to podařilo? Začal se totiž pohybovat v těsné blíz-
kosti vídeňského dvora. V listopadu 1697 byl jmenován skutečným 
komorníkem tehdejšího mladého římskoněmeckého krále, budou-
cího císaře Josefa I. Pozici jeho komorníka, který trávil ve Vídni 
v bezprostřední každodenní blízkosti císaře nemalou část roku, si 
udržel i poté, co se Josef v roce 1705 skutečně stal císařem. Hlavní 
služba, kterou konala vždy dvojice komorníků, trvala vždy týden  
– těchto služeb bylo několik do roka. V tu dobu byl vždy králo-
vým/císařovým hlavním pobočníkem – pomáhal mu s hygienou, 
oblékáním, obsluhoval ho u stolu a doprovázel ho. Občas se mohl 
účastnit i poradních zasedání a audiencí. Občas ve svých denících 
zmínil, že ke dvoru osobně uvedl cizího velvyslance či že mohl 
čekatelům na přijetí tlumočit panovníkovu vůli. Pohyboval se 
spolu s panovníkem – komorníkem tedy nebyl jen ve Vídni, ale  
i v Laxenbergu, Favoritu, Halbturnu, Schönbrunnu... Ve Vídni žil  
i ve chvíli, kdy neměl službu – docházel ke dvoru, navazoval 
kontakty. Ve zbylých měsících žil ve Velkých Losinách (většinou  
v létě), příp. v Brně, jiném větším městě či na návštěvách po celé 
Moravě. Mimo Vídeň a Velké Losiny trávil nejvíc času v Brně, 
které bylo již v té době moravským hlavním městem, sídlem zem-
ských institucí, centrem moravského politického života. Měl zde  
i byt, zřejmě jako první Žerotín – a tak to zůstalo i v pěti dalších 
generacích, jen se byty (později paláce) posouvaly blíže k hlavní-
mu náměstí, jak sílil jejich vliv a význam. S rodinou se potkával 
jen občas, děti byly vychovávány odděleně v Olomouci (dcera)  
a Vratislavi (synové). Jeho manželka žila rovněž bohatým spole-
čenským životem, někdy společně s manželem, často odděleně. 
 Když císař Josef I. zemřel, stal se Jan Jáchym v roce 1714 prv-
ním komorníkem císařovny vdovy Amálie Vilemíny s příslušností 
do Schönbrunnu.
 Jednu chvíli (1702) se dokonce uvažovalo, že by se měl stát 
císařským vyslancem u dvora ruského cara. Zda v uvažování sehrál 
roli domnělý původ Žerotínů (Bludoviců) z knížat Kyjevské Rusi, 
nevíme. Každopádně tato genealogie sehrála hlavní roli v již zmí-
něném povýšení do hraběcího stavu.

Zápis o narození Jana Jáchyma ve velkolosinské matrice

 V den svých třiačtyřicátých narozenin – 1. dubna 1710 koupil 
panství Bludov. Přišlo jej na 182.400 zlatých  rýnských a 400 du-
kátů. Patřil k němu nově dostavěný zámek, Dolní dvůr, ovčírna, 
ovocná zahrada, park, bělidlo na plátno, Horní dvůr s ovčírnou, 
výletní hostinec (Korbílek na Zámečku – je to první zmínka o tom-
to hostinci, tedy z roku 1710, nikoli 1520, jak se dnes občas někde 
uvádí – to byl postaven samotný Zámeček, nikoli hostinec), sklepy 
a ovocné zahrady, to vše v Bludově; dále vesnice Rejchartice, Osi-
kov, Velvíz s pustým hradem (Nový hrad), Kopřivná s kamenným 
pivovarem a sušírnou sladu, se sklepem na pivo a novým dvorem, 
čtyři mlýny, jedna pila, dědičné rychty ve vsích apod. Spolu s tím 
koupil statek Chromeč – dědinu s rytířským sídlem, dvorem, pěti 
rybníky – a Bohutín; za tyto dvě vsi zaplatil 46.000 zl. rýn.
 Není vyloučeno, že koupě Bludova měla výhradně symbolic-
ký význam – spojení se s bájnými knížecími kořeny rodu skrze 
Bluda I. Snad mu měla symbolicky pomoci doložit onu žerotín-
skou návaznost na Bludovice (vzdálenou podobnost můžeme vidět  
v ruském toužení po Krymu či srbské touze po Kosovu, resp.  
Kosovském poli).
 Bludovu vládl pouhých šest let. Na bludovském zámku trvale 
nežil – nežili zde vesměs ani další generace s výjimkou posledního 
Žerotína Karla Emanuela. Na Bludově se nerodily jejich děti, ani 
zde podle matrik neumírali příslušníci rodu.
 Za doby Jana Jáchyma – v roce 1713 – byl vydán (a měl být 
aplikován)  císařský robotní patent. Podle něj měla robota trvat tři 
dny v týdnu, od východu do západu slunce s dvouhodinovou pře-
stávkou v poledne. V senoseči, o žních a vypouštění rybníků měly 
být v robotování výjimky.
 V letech 1714 – 1715 řádil v naší oblasti hlízový mor, jemuž 
padla za oběť i řada jinak zdravých lidí. V bludovské farnosti  
(ta tehdy zahrnovala i Bohutín, Dolní Studénky, Hrabenov, Rado-
milov a Bartoňov) zemřelo v roce 1715 79 osob – dvakrát až třikrát 
více lidí než bylo v té době obvyklé (např. o rok později zemřelo 
jen 25 osob).
 Údaj na náhrobku uvádí, že Jan Jáchym zemřel v devětačty-
řiceti letech 8. května 1716 ve Vídni. Pochován je v kryptě pod  
velkolosinským kostelem. Na co v relativně mladém věku Jan Já-
chym zemřel, ale jasné není. Zemřel zřejmě ve svém vídeňském 
bytě, údaj o jeho pohřbu (rekviem) ve svatoštěpánské vídeňské ka-
tedrále z 11. května 1716 je v tamní matrice.
 Severomoravská panství včetně Bludova a panství v Prusech 
zdědil v tu dobu jediný žijící syn Jan Ludvík, který se do tváře naší 
obce zapsal skutečně výrazně.

Prameny a literatura:
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská, II. Okres šumperský, 
staroměstský, vízmberský, Brno 1932.
Sterbebuch - 03-19 | 01., Dompfarre St. Stephan | 
Wien/Niederösterreich (Osten): Rk. Erzdiözese Wien | 
Österreich | Matricula Online
Jan Jáchym ze Žerotína 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Jáchym_ze_Žerotína).
Krátký, A.: Pánové z Žerotína, Přerov 1899.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.
Vokáčová, P.: Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých 
zemí v době baroka, Praha 2014.

Stanislav Balík ml.
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Vzpomínka

   

Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli  
k narozeninám přát. Jen kytičku Ti na hrob  
dáme a na Tebe budeme stále vzpomínat.

Dne 1. dubna 2021 by oslavil své 80. narozeniny 
náš manžel, tatínek a dědeček 
Ladislav Vyhňák 
3. srpna už to budou 3 roky od jeho úmrtí.  
S láskou vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

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

Dne 12. dubna 2021 vzpomeneme  
nedožitých 95 let paní
Josefy Sedláčkové
S úctou a láskou vzpomínají synové Antonín  
a Stanislav s rodinami.

Život je smutný i veselý, to všichni víme.  
Jaký čas každému vyměří – neovlivníme...

Dne 22. dubna tohoto roku by oslavil náš 
drahý manžel, tatínek a dědeček, pan 

Jan Kacar
životní jubileum 80 roků. Bohužel, dne  
17. června tomu bude již osm let, co se  
vydal na cestu, ze které není návratu... 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo  
jste ho znali a měli rádi. S úctou a láskou  
stále vzpomíná manželka s rodinou.

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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Bludov se stal partnerem Moravské stezky

Bludov se v letošním roce stal aktivním partnerem turistické 
destinace Moravská stezka. Moravská stezka je spolkem, který 
vyvíjí aktivity pro rozvoj cyklistiky a cestovního ruchu v povo-
dí řeky Moravy. Spolek podporuje projekty i sám realizuje pro-
gramy z oblasti cestovního ruchu a trvale udržitelného rozvoje. 
Je nositelem projektu cyklotrasy Moravské stezky a držitelem 
ochranné známky s názvem a logem tohoto projektu. Pro Bludov 
to znamená více propagace a zapojení do širší cykloturistické 
oblasti, která spojuje Jeseníky s jižní Moravou. 

Cyklotrasa začíná na česko-polských státních hranicích a je ve-
dena nádhernými partiemi Jeseníků. Od Hanušovic sleduje tok 
řeky Moravy, prochází lužními lesy Litovelského Pomoraví, kte-
ré cyklistu zavedou do hanácké metropole Olomouce. Typickou 
hanáckou krajinou se dostaneme až do Kroměříže a podél Baťo-
va kanálu jsou cyklisté vedeni do vinařské oblasti jižní Moravy. 
Trasa končí v Břeclavi, odkud je na dosah Lednicko – valtický 
areál.

Trasa je rozdělena do šesti úseků, které se liší svou náročnos-
tí. První úsek začíná na hranici s Polskem v obci Mikulovice, 
kam se lze dopravit vlakem. Doporučujeme udělat zastávku  
v lázeňském městě Jeseníku a nabrat síly na stoupání do Ram-
zové, které leží na nejvyšším bodě celé trasy. Působivá krása 
Jeseníků ale za trochu té námahy stojí. Pak už jízda není tak 
náročná a v klidu ukončíme první etapu buď v Šumperku nebo 
v Zábřehu.

Druhá a třetí etapa víceméně kopíruje tok řeky Moravy a je 
vhodná i pro méně náročné cyklisty. Přes Litovelské Pomoraví 
se pohodovou jízdou dostaneme do Olomouce, která je k cyklis-
tům více než vlídná. Trénovanější cyklisté mohou bez zastávky 
pokračovat rovinatou krajinou až do Kroměříže, kde třetí etapa 
končí.

Poslední tři etapy vedou podél Baťova kanálu do Uherského 
Hradiště. Krajina se pozvolna mění a stezka nás přivádí do ty-
pické vinařské oblasti. Projedeme Kunovicemi, Strážnicí až do 
Hodonína. Poslední úsek kopíruje řeku Moravu až po její soutok 
s Dyjí, tam se stezka odkloní a směruje ke svému cíli do Břec-
lavi.

Trasa se dá projet za několik dní nebo je možné si vybrat někte-
rou etapu či úsek a prozkoumat i okolí stezky. Okolí trasy nabízí 
mnoho přírodních krás a historických památek.  Do všech míst 
na trase se dá dopravit vlakem nebo automobilem. Podrobnosti 
najdete na moravskastezka.cz

Moravská stezka z. s. (redakčně upraveno)
foto: archiv Moravská stezka z. s.
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Skautské pečení
V sobotu 13. března 2021 se náš skautský oddíl propojil přes 
obrazovky. Ve svých kuchyních jsme oprášili plechy, připravili 
si jablka a šlo se péct! Pod vedením naší pekařsky zkušené se-
stry Elišky jsme společně procházeli pečením štrúdlu. Byly zde 
všechny kategorie pekařů. Od těch zkušenějších až po úplné no-
váčky v tomto oboru. Nicméně všichni jsme se do toho odvážně 
pustili s chutí mít na neděli připravený sladký dezert a třeba si  
i vyzkoušet něco nového. 
 Měli jsme připravené těsto, nastrouhali jsme si jablka, jimi 
štrúdl naplnili a přidali to, co máme rádi. Někdo skořici, jablka, 
ořechy… Všem se nám podařilo štrúdl zdárně zavinout, aniž by 
těsto prasklo. Když už jsme je dali do trouby, tak jsme strávili 
příjemný čas povídáním. 
Myslím, že se nám všem štrúdl moc povedl, že jsme si na něm 

Zápis dětí  do 1. ročníku bude probíhat v úterý 13. dubna 2021 
od 10:00 do 17:00 hodin ve staré budově školy. 

Veškeré aktuální informace k průběhu zápisu najdete na www.zsbludov.cz 

Zákonný zástupce k zápisu přinese k nahlédnutí rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. 

Pokud budete žádat o odklad školní docházky je nutné doložit doporučení školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Poděkování do Mateřské školy Bludov
Je dávno po Vánocích a já se k nim bohužel vra-
cím z dost dostatečných důvodů až teď, protože se 
k problémům běžným přidaly i zdravotní. Nejsem  
z Bludova ani z Čech. Řízením osudu jsem se ocitla 
v bludovském penzionu pro seniory a teď se konečně 
dostávám k meritu problému. 

Do penzionu pravidelně za normálních okolností 
chodí děti z místní mateřské školky, aby v rámci 
jakési milé družby potěšily babičky a dědečky pro-
gramem, který připravily s paními učitelkami. Za-
zpívají, zatancují, zarecitují... Nám ohřejí a potěší 
srdíčka a na dlouho zanechají milé vzpomínky. Tak 
to probíhalo léta, než nám nastala nešťastná doba 
kovidová, která všechno vykloubila z normálu. Mu-
sím a chtěla bych za nás všechny obyvatele penzi-
onu poděkovat dětem i jejich p. učitelkám za práci, 
kterou si natočením krátkých tematických skečů na 
usb flesh disk daly, abychom se mohli aspoň touh-
le formou při přehrávání programu v malých sku-
pinkách v kulturní místnosti podívat v tv přijímači.  
A že to bylo úžasné! Pouštíme si to opakovaně  
i teď dlouho po Vánocích a přejeme si, aby takhle 
smutný průběh života skončil, abychom se dožili, 
my staroušci, setkáni s dětmi, které není distanční. 
Na shledanou v lepších časech. DĚKUJEME!

Jarmila Némethyová,  
klientka Chráněného bydlení - penzion Bludov

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov

 Vás zve na 
ZÁPIS do 1. ročníku

pro  školní rok 2021/2022

skvěle pochutnali, naučili se nebát se 
pečení a užili si společnou chvíli aspoň 
takhle na dálku, když už se nemůžeme 
vidět na živo.

ses. Anna Balíková, Junák, 
středisko Františka Pecháčka Bludov
foto: Anna Balíková, Šimon Kundrata)
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Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnic-
tví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíře-
ní onemocnění COVID-19 vydává MŠMT opatření k organizaci 
zápisů do mateřských škol pro školní rok 2021/2022.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním 
školním roce v souladu s platnými právními předpisy, které se  
v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce 
nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, 
která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však 
potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpeč-
nost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a ome-
zení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné 
povinnosti.

 
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným 
opatřením situace vyžaduje:
1.  organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných 

zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání 
přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým 
podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace  
osobním podáním ve škole.

2.  pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je 
stanoven termín:

 3. 5. 2021 – 14. 5. 2021
 Žádosti doručené před tímto termínem a po tomto 
 termínu nebudou přijaty.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v 
elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následují-
cími způsoby:
1.  do datové schránky školy Mateřská škola Bludov, 
 příspěvková organizace (cxsknkr)
2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  

(nelze jen poslat prostý email!): ms.bludov@centrum.cz
3.  poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 

Mateřská škola Bludov, příspěvková organizace,  
Polní 502, 789 61 Bludov

4.  osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným 
zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, 
aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob  
v prostorách školy, z tohoto důvodu si domluvte osobní 
schůzku na telefonním čísle 774 465 573

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických pro-
středků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpi-
su, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného 
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak bude 
žádost neplatná.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uve-
de zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené 
v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
•  jméno a příjmení žadatele (dítěte), 
•  datum narození, 

•  místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro 
doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), 

•  označení správního orgánu, jemuž je žádost určena  
(konkrétní mateřská škola), 

•  podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis 
zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastu-
puje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či  
jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
•  jméno a příjmení tohoto zástupce, 
•  místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou ad-

resu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho 
zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své 
oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich  
prostou kopií dálkovým způsobem. 
Doložení řádného očkování dítěte.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně 
veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným 
pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti náka-
ze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kon-
traindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné 
předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktické-
ho dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek 
dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je 
předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín ná-
vštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, 
kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů 
poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po 
předchozí domluvě.
Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástup-
ce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy do-
kládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, 
může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo  
ověřenou kopii.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly  
do 31. 8. 2021 pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělá-
vání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského 
zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná 
osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola.
Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu  
k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdě-
lávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň  
s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději  
3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.
Veškeré informace včetně žádosti o přijetí najdete na webo-
vých stránkách školy od 19. 4. 2021

Zpracovala: Bc. Nétková Kateřina, 
ředitelka školy
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PRADĚDOVO DĚTSKÉ MUZEUMv Bludově

Spousta kuchařských dílniček
Zábavná stanoviště na zahradě

Divadelní představení

www.pradedovomuzeum.cz                      www.detskygastrofestival.cz

Putování horami  
pod Pradědem

21. 5.  až 23. 5.
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Trocha vlastivědy a hory jídla – pátý Dětský gastrofestival klepe na dveře. Otevřou se?
Trochu vlastivědy, hodně zábavy, a především hora regionál-
ního jídla – takový bude pátý ročník Dětského gastrofestivalu  
v Bludově ve dnech 21. až 23. května 2021. Tentokrát s podtitu-
lem Putování horami pod Pradědem. Pradědovo dětské muzeum 
i přes komplikovanou a nejistou situaci chystá pro děti třídenní 
festival chutí spojený s poznáváním zdejších hor i podhůří. Otáz-
kou tedy zůstává, jak se opatření uvolní a zda se brána muzea 
otevře. 
 Pořadatelé však nespí a připravují velkou kulinární akci, kte-
rá má přesah i mimo region, a dokonce i mimo Českou republi-
ku. „Návštěvnost akce každý rok roste a setkáváme se s turisty  
z různých koutů Čech i Moravy, ale také ze zahraničí, například  
z Polska, Slovenska, ale i Španělska a Německa,“ uvedla Markéta 
Ficnarová z Pradědova dětského muzea v Bludově
 Třídenní maraton chutí je spojený s dílničkami pro malé 
kuchtíky. „Děti si tak samy budou moci uvařit, vyrobit či upéct 
řadu zajímavých pokrmů pod vedením zkušených lektorů z řad 
odborníků, jako jsou regionální producenti,“ láká do světa chutí 
Markéta Ficnarová s tím, že nově si například upečou vlastní 
müsli tyčinky s lyofilizovaným ovocem.  
 Nekulinární, zato poznávací část akce provede formou zážitků 
a her návštěvníky horami pod Pradědem. Čeká na ně autorský 
divadelně zážitkový program Jeseníky divadelní. Malí i velcí 
ochutnají různé regionální pokrmy připravené z místních surovin 
a podle původních receptur. 
 Festival vyvrcholí divadelním představením Rozpustilý kaba-
ret. Ten se bude konat v neděli 23. května od 16 hodin v pro-
storách Kulturního domu Bludov, nedaleko areálu muzea. Před 
samotným vystoupením však mohou i zde návštěvníci ochutná-
vat regionální jídla. Akci dlouhodobě podporuje Olomoucký kraj.

Barbora Haušková
foto: archiv PDM Bludov
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Okolo Blodova …túristi, hasiči a spol. - 2021

Mili Blodováci!
Kovidova pandémia nas furt dusi. Nesmime ani pěšky na ve-
cházkách opostit blodovské katastr. Jak to ale odělat, dyž se řiká, 
že Hanák chodi do kopca jen v névětšim ohroženi, horalé šak 
štrádujó z kopca na kopec furt. A tak abe sme měle nejaké ten cil 
přitem lozeni, vemeslele v Klubu turistu pro nas ókol : Zandite 
na Severní a Jižni točno, na Daleky vychod a Divoké západ svy-
ho katastru, tam sa vyfografojte a fotočku pošlite do Šumberka 
túristom. Dyž sem se kóknol do mape, teprve sem si ovědomel, 
že to nebode jen takova nejaká nedělni procházka. Od jiho na 
sever je to vic jak sedum kelometru s véškovym rozdile skorem 
300 metru. Tož deme do teho!  Až bodete čist teto řádke, dófám, 
že „katastralni“ vomezeni ož nebode platit, ale e tak ale možete 
zkosit si teto cile najit a odělat něco pro svy zdravi.
 Dyž sem ve středo 17. 3. oslyšel ječet hasičskó siréno, hrklo 
ve mně jak ve staréch pendlovkách. Snáť nehoři u nas? Bohužel 
hořelo. Dyž sem se na Bludnovinkách na tom internétě dočet, 
že naši šekovni hasiči zase okázali svó spolehlivosť, mosim 
jim za nas blodováky poděkovat, že só nachystani nas ochránit. 
Take mi došlo, že zase hořelo staveni blizko sochy sv. Floriánka  
-  meslim potřeti za posledních pár roku. Že be sme našeho sva-
tyho Floriánka nečim orazile, nebo se k němo málo modlime? 
Estli vas něco napadne, napište mi to na ímejl. Rád si to přečto.

-placená inzerce
-

 Ož je doben, bliži se blodovká póť ke sv. Jiříkovi a také  
páleni čarodejnic a tak na konec dnešního povidáni dodam eště 
jedno pranostiko: „Kolek mrazu do svatyho Jiří, tolik do svatyho 
Václava“
 Krásny a spokojeny jarni dni Vam všem přejo a přiště se na 
Vas těši Váš O.B. 

Ímejl : okolobludova@gmail.com
foto: Milan Klimeš, Bludov


