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Bludovan

Slavnostní projev starosty obce k otevření Galerie Adolfa Kašpara

v úterý 26. října v 18.00 hod. 
  KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/ 

Zveme srdečně všechny občany 
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 28. října
103. výročí vzniku samostatného Československa

Vážení spoluobčané, milí hosté,
věřte, že vás skutečně rád vítám. 
Mám velkou radost z toho, že se nám v posledních letech 
podařilo narušit dlouholetou zvyklost, kdy jsme se ve ve-
řejném prostoru setkávali při oslavách u Pomníku padlých 
v zásadě jen dvakrát ročně, a to v předvečer státních svátků  
8. května a 28. října.
 Dobře vím, že ona sváteční jarní a podzimní setkávání 
jsou důležitá pro upevňování našeho obecního společenství ve 
vztahu k naší historii.
 Neméně důležitý je ale také směr, kterým jsme se vydali 
před časem. Tím směrem jsou neformální setkávání na konci 
léta či na podzim při různých příležitostech. Jejich spojovacím 
znakem je, že se setkáváme při příležitosti slavnostního ote-
vření či odhalení nového nebo rekonstruovaného kulturního či 
jinak výjimečného díla v bludovském veřejném prostoru.
 Myslím, že si mnozí vzpomenete na otevření obnovené 
kapličky u obchodního domu, na otevření vyhlídky na Brusné, 
na představení nové podoby zahrady kulturního domu, na od-
halení busty Karla staršího ze Žerotína u žerotínské hrobky či 
na odhalení nového sochařského díla Tacui na Dolním konci 
nebo také na loňské setkání při příležitosti dokončení oprav tří 
sakrálních památek a na další.
 Věřím, že tak ukazujeme, že nám nezáleží jenom na minu-
losti, ale že chceme naplno prožívat přítomnost a budovat pro 
své potomky odkaz do budoucnosti, který budou moci mít rádi 
a na který budou moci sami tvořivě navazovat.
 Tentokrát se scházíme při další výjimečné příležitosti. Více 
než půl století stál na místě, kde se nacházíme, pomník Adolfa 
Kašpara obklopený dvěma lípami.
 Tento pomník jsme přemístili na protější stranu ulice, blíže 
k místu, kde byl původně v roce 1935 postaven a kde stál prv-
ních třicet let své existence.
 Místo, kde donedávna stál, zůstává věnováno Adolfu 
Kašparovi i nadále. Vytváříme totiž zvláštní komunikační 
prostor, kdy na jedné straně Třídy Adolfa Kašpara stojí jeho 
kamenný pomník, který má připomínat místním občanům i ná-
vštěvníkům tohoto velkého bludovského rodáka, malíře a ilu-
strátora, který v Bludově vyrůstal, chodil do bludovské školy, 
ministroval v bludovském kostele a který je svými ilustracemi 
neodmyslitelně spojen s nejvýznamnějšími romány české lite-
ratury 19. století – s Babičkou Boženy Němcové, s díly Karo-
líny Světlé či Aloise Jiráska. 
 Na druhé straně ulice pak vyrostla nová Galerie Adolfa 
Kašpara, která nemá být nehybným, nemluvným památníkem, 
ale živým prostorem, v němž se budeme moci obdivovat sou-
časným výtvarným dílům, kde si ale také budeme moci odpo-
činout a třeba i setkávat se s kamarády a známými.
 Věřím totiž, že už končí časy, kdy jsme se potkávat nesmě-
li nebo jsme se setkávání báli. Nejenom mně určitě v minulých 
měsících došlo, jak nám častější kontakty s kamarády a zná-
mými schází.

 Mám také radost z toho, že galerie respektuje dvě lípy re-
publiky vysazené u příležitosti padesáti let vzniku Českoslo-
venska, krátce po srpnové okupaci Československa vojsky Var-
šavské smlouvy.
 Na tomto místě se tak propojuje motiv umělecký, obecní, 
společenský a národní do jednoho celku, který má pomáhat po-
zvedat naši mysl od věcí všedních k věcem nevšedním.
 Prvními exponáty, které jsou v naší nové galerii vystave-
ny, jsou černobílé imprese s tematikou Bludova od zajíma-
vého fotografa, režiséra, scénáristy a spisovatele Ivana Fíly.  
Myslím, že mně všichni, kteří si je prohlédnete, dáte za pravdu  
v tom, že jde o mimořádně zdařilé pohledy na nám sice dů-
věrně známá místa, která ale díky Ivanu Fílovi vidíme zcela 
novým pohledem.
 O Fílových fotografiích si ale řekneme víc ještě za chvíli, 
neboť vás následně zvu do kulturního domu na vernisáž výsta-
vy jeho černobílých fotografií, kde je jich ke zhlédnutí podstat-
ně více.
 Rád bych ještě závěrem poděkoval panu Richardu Chyt-
kovi, který se zasloužil jak o samotnou odvážnou myšlenku 
proměny části bludovského veřejného prostoru, tak také ve 
spolupráci se svým týmem o vlastní realizaci celého díla.
 Poděkování patří také pracovnici obecního úřadu paní Evě 
Kösslerové, která tu i tam pomohla radou a současně bděla nad 
kvalitou odváděné práce.
 Naším cílem je, abychom v galerii udrželi vysokou umělec-
kou hodnotu budoucích vystavovatelů a exponátů.
Už se těším na další díla.
 Věřím, že přinášíme do Bludova nový zajímavý prvek, 
díky němuž se nám v naší obci bude žít ještě příjemněji a pra-
videlní i nepravidelní návštěvníci se k nám budou vracet raději 
než dosud.
Děkuji vám za pozornost – a užijme si společných chvil.
         Ing. Pavel Ston, starosta obce
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Od letošního roku platí nový zákon o odpadech a spolu s ním i vyhlášky, které pro obce přinesly několik novinek. Jednou  
z novinek je zavedení tzv. „skládkařské slevy“. Ta se vypočítává na základě koeficientu v tabulce č. 2 a násobí se počtem  
obyvatel v obci. Pro letošní rok má naše obec limit 612,4 t odpadu (komunální a objemný odpad). Toto množství můžeme 
dovézt a bude se nám účtovat základní poplatek 500,- Kč/ tunu odpadu. Pokud tento limit překročíme, bude se obci účtovat 
poplatek 800,- Kč/ tunu, viz. tabulka č. 1. Jak můžete z tabulek vyčíst, bude se každý rok navyšovat jak koeficient, tak  
poplatek, pokud překročíme stanovený roční limit. 

Obecní úřad Bludov prosí občany, kteří mají na popelnicích na komunální odpad, 
plast či papír z velké části odlepené kódy, aby tuto skutečnost nahlásili paní  
Šoupalové na telefonním čísle 605 254 426 nebo osobně v kanceláři obecního  
úřadu. Následně dojde k přečipování popelnic. Děkujeme za spolupráci.

Nyní je opravdu na Vás na občanech, aby co nejméně odpadu končilo v komunálních popelnicích, jinak pro obec vzniknou 
mnohem větší náklady, které se samozřejmě promítnou následně při výpočtu poplatku za komunální odpad. Budeme se snažit 
i více třídit objemný odpad při sběrových sobotách. Nyní nemůžeme čekat, že by měl poplatek za komunální odpadu klesající 
tendenci, ale pokud budeme množství odpadu držet v míře stanovených limitů, tak nepůjde tak drasticky nahoru. 
 Čeká nás doba, kdy je opravdu potřeba začít třídit, jelikož cíle jsou stanoveny novým zákonem o odpadech pro obce  
nekompromisně, a čím více se budeme blížit roku 2030, tím více budou limity hůř dosažitelné. Obec se v maximální míře 
snaží vyjít lidem vstříc, co se týče možnosti třídění odpadů. Třídíme všechny složky využitelných odpadů, které dle zákona 
musíme. Tak prosím tuto možnost v co největší míře využívejte a prosím: TŘIĎTE ODPAD.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH

ŠPATNĚ ČITELNÉ KÓDY 
NA POPELNICÍCH

Tabulka č. 1 – Základní poplatek pro likvidaci komunálních odpadů
Poplatkové období v roce

Dílčí základ poplatku  
za ukládání

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2030  

a dále
využitelných odpadu*) 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850
zbytkových odpadů 500 500 500 500 500 600 600 700 700 800

Tabulka č. 2 – Koeficient pro výpočet tzv. „skládkařské slevy“

Dalším sledovaným ukazatelem je množství odděleně soustředěných recyklovatelných složek komunálního odpadu.  
Za nedodržení stanovených procent hrozí dle zákona o odpadech obci postih 200 000,- Kč. V roce 2020 jsme v naší obci  
vytřídili 60 % odpadů, což je dobrá zpráva.  

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Množství odpadu na obyvatele 
v tunách

0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

Rok 2025 2030 2035

Procento třídění 60 % 65 % 70 %

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany,
že se v sobotu

30. října 2021 od  7:00 hodin
!!! POZOR ZMĚNA ČASU!!! ( od 7:00 h do 

12:00 h) !!! POZOR ZMĚNA ČASU!!!
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 bude přistaven samostatně kontejner.

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

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

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
Vzhledem ke koronavirové pandemii bude možnost dovozu 

odpadu rozdělena časově pro jednotlivé ulice:
7 – 9:30 hodin: Lázeňská, Čapkova, Jiráskova, B. Němcové, Ne-
rudova, Vančurova, Vitonínská, Příční, Krátká, Zahradní, Polní, 
Špalkova, 8. května, Na Vískách, Masarykova, Husova, Palacké-
ho, Tyršova, Nádražní, Kroupova, Bohutínská, Řed. Fr. Lehára, 
Nová Dědina 

9:30 – 12 hodin: Plk. Karla Hlásného, Rudolfa Kordase, Slepá, 
Komenského, Školní, Tř. A. Kašpara, Dr. Březiny, Stará, V Poto-
kách, Na Baloně, Sokolská, K Zámečku, Bludoveček, Jana Žiž-
ky, Žerotínova, Na Hradě, Ztracená, Úzká, Družstevní, Ve Slévi, 
Pod Baštou, Hrabenovská, Za Školou

Žádáme všechny občany, aby dodržovali předepsané časy, 
zabráníte tak zbytečným frontám na stanovišti. Dále  

žádáme občany, aby vozili odpad na hasičárnu maximálně 
ve dvou, dodržovali 2 m rozestupy a aby měli ústa 

a nos zakrytá rouškou či jinou ochranou nosu a úst.  
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Striktně vzato měl seriál o bludovských vládcích skončit už 
minulým dílem – byl to právě Zdeněk Otto Arnošt, za jehož 
bludovského panování skončilo v roce 1848 patrimoniál-
ní zřízení a poddanství a z bývalého feudálního pána se stal 
„jen“ majitel velkostatku. Nicméně stále hrál významnou roli 
v životě obce – a navíc shodou okolností byl Karel Emanuel 
posledním mužským moravským Žerotínem, v němž nicméně 
nalezl rod navýsost důstojné vyvrcholení své historie, takže je 
po právu spolu se svým vzdáleným příbuzným Karlem starším 
považován za jednoho ze dvou nejvýznamnějších představitelů 
rodové mnohosetleté historie. Proto celý dlouhý seriál může-
me zakončit právě jím.

Vyděděný bratr Přemyslav a jeho potomci
Během čtrnácti let (1839–1853) se Karlovým rodičům Zdeň-
kovi a Gabriele narodilo osm dětí – šest děvčat a dva chlap-
ci: Marie Josefa Kristina, Zdenka Sofie Františka, Ernestina, 
Ema, Přemyslav František Pavel Amalie, Aloisie Ernestina 
Gabriela, Karel Emanuel Matylda a Gabriela Ema Mauricia. 
Kromě Aloisie se všichni dožili dospělosti.
 Karel Emanuel se nenarodil jako prvorozený syn, nepo-
čítalo se s jeho nástupnictvím v čele rodu. Tím byl Přemy-
slav František Pavel Amálie (*10.2.1848). Ten se v roce 1870 
rozhodl oženit se s uherskou šlechtičnou (z Uher byla i jeho 
matka) Jolantou Bartakovics de Kis-Appony. Krátce poté za-
vrhl římskokatolickou víru a přiklonil se k protestantskému 
unitářství, jehož myšlenky, mimo jiné zavrhující trojjedinost 
Boží, se tehdejšími Uhrami razantně šířily. Přemyslavův otec 
Zdeněk synův krok odmítl akceptovat a rozhodl se, že svého 
prvorozence vydědí. Nárok na rodové majetky a prvorozenství 
tak přešel na Přemyslavova mladšího bratra Karla Emmanuela.
Ještě krátce zmiňme osud Přemyslava a jeho potomků. Krátce 
po uzavření sňatku se jako bezdětný rozvedl. Zůstal žít v Uh-
rách, navázal vztah s Berthou Potornajovou z Podturně, tehdy 
ještě vdanou za šlechtice Josefa Justha z Necpal; Bertha se  
s Justhem rozvedla a Justh záhy spáchal sebevraždu. Po 
rozvodu a Justhově tragickém skonu se Přemyslav a Bertha  
v roce 1884 vzali. Našli útočiště u Přemyslavovy starší sestry 
Marietty Ernestiny, která byla provdaná za Augusta Abaffyho, 
uherského aristokrata a majitele mokraďského zámku. 
 Právě v Mokradi se Přemyslavovi narodil nejstarší potomek 
Přemyslav August Arnošt Zdeněk (1885), o tři roky později 
Marie Zdenka Berta Amálie. Jejich otec Přemyslav st. na kon-
ci roku 1887 konvertoval od unitářství k luteránství (luteránka 
byla jeho manželka). V roce 1894 se stal úředníkem oravského 
velkostatku ve Veličné. Zajímavé je svědectví místního kováře 
Huby, který, na základě vyprávění svého otce, prý na adresu 
Přemyslava st. poznamenal: „Bol to gróf, vojak celou dušou. 
Mal veľmi rád uniformu a vojenské parády. Ale pretože nemal 
vojakov, nechal si ako náhradu každú nedeľu pred kaštieľom 
defilovat miestnych hasičov. Za túto ‚defilírku‘ dostávali hasiči 
v krčme u Lednera súdok piva, každý deci pálenky a cigaru.“ 
Zemřel 27. listopadu 1908 ve Veličné a byl pohřben tamtéž 
o dva dny později. Jeho hrob se na místním hřbitově nachází 
doposud a roku 2016 byl na náklady obce zrestaurován.
 Jeho děti v roce 1905–1906 konvertovaly zpět ke katolické 
víře. V roce 1909 se Přemyslav ml. oženil s uherskou šlech-
tičnou. V roce 1912 se mu narodil jediný syn Ladislav Petr 

Bludovští vládcové XXVIII. – Karel Emanuel Matylda hrabě a pán ze Žerotína,  
svobodný pán z Lilgenau (1885–1934)

Pavel. Přemyslav ml. padl o tři roky později v první světové 
válce do ruského zajetí, internován byl poblíž Vladivostoku.  
V lednu 1915 spolu s dalšími zajatci uprchl. Jeho osud popisu-
je Ladislav Kolačkovský: „Při svém útěku narazili na Číňany, 
kteří jim přislíbili, že je v bezpečí převedou do Mandžuska. 
Nicméně, Číňané si své rozhodnutí záhy rozmysleli a uvědo-
mili ruskou stranu, která mezitím vyslala vojáky, aby Přemy-
slava a další uprchlíky přivedli zpět do tábora. Díky čínskému 
udání se Rusům podařilo tři utečence dostihnout, ale zbytek 
pokračoval v namáhavé cestě směrem k čínské hranici. Sku-
pinu však dostihla sněhová vánice, která, v kombinaci s tep-
lotami dosahujícími -30 stupňů, způsobila jejich smrt. Zmrzlé 
tělo Přemyslava, jakož i těla jeho zbylých druhů, byla nalezena  
v blízkosti čínsko-ruské hranice o několik dní později.“
 Jeho syn Ladislav Petr zemřel v roce 1985 – podle krve to 
byl poslední Žerotín po meči. Nicméně právně ne – tím byl 
Karel Emanuel. Ladislav Petr měl dvě dcery – Livii a Evu.

Osobní život
Nyní ale k hlavnímu hrdinovi posledního dílu našeho seriálu. 
Karel Emanuel Matylda byl druhým nejmladším z osmi dětí. 
Narodil se 16. srpna 1850 na bludovském zámku, pokřtěn byl 
o den později v bludovském kostele; křtil jej místní farář Josef 
Němec a kněz ze Šumperka. Neobvyklé druhé a třetí křest-
ní jméno Emanuel Matylda držel po svých kmotrech, kteří 
byli současně jeho strýcem a tetou – po Emanuelu Dubském  
z Třebomyslic a jeho manželce Matyldě Dubské. 
 Kdo byli jeho kmotři? Významné moravské osobnosti. 
Emanuel Dubský byl významným moravským politikem  

Karel Emanuel ze Žerotína (zdroj: Wikimedia Commons)
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19. století – členem moravského zemského sněmu (v letech 
1861–1870 mu předsedal), který prosazoval zrovnoprávně-
ní češtiny a němčiny, jednal o zřízení brněnské techniky.  
V roce 1869 byl jmenován doživotním členem panské sněmovny  
(nevolená horní komora Říšské rady, tedy celostátního parla-
mentu). Politicky se řadil ke Straně ústavověrného velkostatku. 
Od roku 1869 byl prezidentem Moravské zemské banky. Sídlil 
na zámku v Lysicích u Boskovic. V roce 1833 se v Bludově 
oženil s Matyldou Janou Serafinou, dcerou Františka Josefa ze 
Žerotína (1808–1887). Matylda měla malířský talent a některé 
její obrazy se dodnes dochovaly na zámku v Lysicích. Nejvíce 
se ale angažovala v charitativní oblasti. Prakticky celý život 
zasvětila charitativní práci. Jejím nejvýznamnějším počinem  
v oblasti péče o chudé se stalo založení první dětské nemoc-
nice na Moravě – Dětské nemocnice u sv. Cyrila a Metoděje 
v Brně. Se svým manželem v roce 1859 pořádali charitativní 
ples na podporu této nemocnice, který se stal velkou spole-
čenskou událostí pro brněnskou společnost. Výtěžek této akce 
připadl celý nemocnici.
 Zajímavostí, na Karlově příkladu dobře doložitelnou, je,  
že v několika posledních generacích pokračoval žerotínský  
rod nikoli skrze prvorozené, ale až druhorozené syny (byl to 
již případ Jana Jáchyma, po něm Josefa Karla – ten byl dokon-
ce až třetirozený, pak Zdeňka – pokračovatelem rodu se stal 
až po tragické smrti staršího bratra Gustava; a konečně Karla 
Emanuela – který se stal nadějí žerotínského rodu právě po vy-
dědění staršího bratra Přemyslava). Koneckonců i pokračování 
k dnešním Mornstein-Zierotínům se dostalo přes třetirozenou 
dceru Helenu.
 Jméno, které používáme – Karel Emanuel – je vlastně až 
novodobým rozlišováním, používáme je až v současné době, 
abychom odlišili od Karla st. V době svého života byl zásadně 
označován jako Karel hrabě Žerotín či Carl Graf und Herr von 
Zierotin, Freiherr von Lilgenau.
 Vyrůstal spíše ve Vídni než v Bludově. Vystudoval němec-
ké gymnázium v Olomouci, poté práva na univerzitě ve Vídni 
– státnicoval v pětadvaceti letech v roce 1875. K 1. lednu 1875 
nastoupil do státních služeb – nejprve u okresního hejtmanství 
ve Vyškově, končil jako komisař politické správy v Přerově 
(tedy tamtéž, kde sedm set let před ním začínal svou historic-
kou pouť jeho první známý předek Blud, který byl přerovským 
kastelánem). Od roku 1877 převzal správu rodového manství 
Valašského Meziříčí (po smrti otce převzal v roce 1888 fidei-
komisní statek Prusy).
 Za necelých deset let se státní služby vzdal – v letech 
1884–1900 byl poslancem Moravského zemského sněmu,  
v letech 1885–1897 i poslancem vídeňské Říšské rady (pokud 
vím, tak jde o zatím jediného bludovského poslance v historii), 
kde zastupoval velkostatkářskou kurii.
 Léta 1884–1885 byla zřejmě velkým zlomem v jeho životě. 
Skončil s úřednickou kariérou, vstoupil do politiky a vrátil se 
přitom do Bludova. K 1. květnu 1885 mu totiž předala matka 
Gabriela bludovské panství; přesídlila do Olomouce k stálé-
mu pobytu. Tehdy zapsal bludovský farář do farní kroniky:  
„Bludovští chudí ztratili v ní svou velkou dobroditelku, neboť 
každodenně mnoho chudých v kuchyni její nasyceno bylo.  
I při odchodu svém značným peněžním darem na své chudé 
pamatovala.“
 V onom roce 1885 v Bludově pětkrát hořelo – Karlovi  
někdo podpálil oba dvory, horní i dolní. Horní – Bludoveček – 
vyhořel v noci z 8. na 9. září, dolní večer 11. listopadu. Byly 
zapáleny plné stodoly. Na jaře 1886 proto nechal postavit sto-

doly nové. Farní kronika dále uvádí, že 7. září 1886 „v pravé 
poledne temně zadunělo vzduchem těžkým jako olovo, blesk 
vjel do nově vystavěných stodol. „…Stodoly byly nacpány 
obilím, které v málo minutách stály v plameni, a několik dní 
hořelo. Ubohý pan hrabě! Neštěstí za neštěstím ho stíhá. Již 
třikrát vyhořel, jednou mu potlouklo a jednou blesk udeřil do 
zámecké věže, značně ji porouchav.“

Politik – poslanec, místodržitel
Na Moravském zemském sněmu (1884–1900) vyvíjel boha-
tou činnost. Působil jako zpravodaj školského výboru, často 
vystupoval především se žádostmi o subvence pro střední 
školy. Vedle školských otázek se ale věnoval také subvencím 
pro nejrůznější spolky, zajímal se také o zákon na zvelebe-
ní okresních silnic, zákon na zamezení opilství či o honeb-
ní zákon. Od devadesátých let se stále více vedle školských 
otázek věnoval otázkám agrárním či otázkám regulace řek  
a dalším protipovodňovým opatřením. Vystoupil také v debatě 
o sjednání míru mezi oběma národy na Moravě a například 
také proti výstřednostem v tisku, namířeným proti katolické 
církvi. Ostatně jeho nestrannost a nezaujatost byla vysoce oce-
ňována, svými současníky byl označován v rámci moravského 
zemského sněmu za „politického šéfa“. Patřil k tzv. střední 
straně ve velkostatkářské kurii, politické straně, která se sna-
žila o smír mezi Čechy a Němci na Moravě. V předlitavském 
parlamentu (1885–1897) patřil do rozpočtového výboru. 
 Vedle působení v moravském a rakouském parlamentu byl 
členem řady spolků – jmenujme alespoň některé: Moravský 
lovecký spolek, Moravskoslezskou společnost na povznesení 
orby, přírodovědy a vlastivědy, Moravsko-slezský lesnický 
spolek, Spolek ku povznesení chovu koní na Moravě, Společ-
nost rakouského hospodářství, Společnost moravského muzea, 
Centrální svaz vlastníků lesů, Německý spolek pro dějiny Mo-
ravy a Slezska, moravskoslezský Forstschulvereein, vídeňský 
Letecký spolek, Centrální svaz pro říční a kanální dopravu  
v Rakousku, Německá zemědělská společnost v Brně, Dosti-
hový spolek pro Moravu v Olomouci, Spolek českých akade-
miků v Brně, Společnost přírodovědy a dějin umění arcivévo-
dy Josefa Ferdinanda, Klub přátel umění v Brně, společnost 
Moravského muzea a mnohé další. Podporoval také fungování 
Moravského průmyslového muzea a zastával další významné 
funkce – např. patřil mezi zakládající členy brněnské dětské 
nemocnice. Dále byl například prezidentem c. k. moravské 
školské rady, od roku 1898 prezidentem zemědělské rady (po 
jejím rozdělení na českou a německou část byl prvním společ-
ným prezidentem) a patřil třeba i do rady odborníků na zda-
nění lihovarů. 
 Zmiňme také studijní stipendijní nadaci Karla hraběte  
Zierotina. Doklady k jejímu fungování máme ještě z prvních 
let 20. století. Toto stipendium bylo určeno na podporu pro 
chudé šlechtice, kolem roku 1903 činilo roční stipendium  
150 korun, nicméně mezi reálkami a gymnázii o ně nebyl větší 
zájem, právě vzhledem k faktu, že se zde příliš žáků pocháze-
jících ze šlechtického rodu nenacházelo.

Moravským místodržitelem
Jeho činnost mu v roce 1900 vynesla dokonce jmenování 
moravským místodržitelem 13. února 1900, poté co byl jeho 
předchůdce Spens-Booden jmenován členem vídeňské vlády.
 Místodržitel byl náměstkem císaře v dané zemi a zástupcem 
vlády – Karel Emanuel jím byl v době nejprudších národnost-
ních sporů na Moravě. Při nástupu do úřadu zmínily noviny 



Bludovan 5

Bludovan 8/2021

jeho znalost češtiny, ale že prý stranil Němcům. Bludovský  
farář Ermis ale napsal: „Nový místodržitel moravský hr. Karel 
z Žerotína, rodák zdejší, představil se sněmu a sliboval, že 
bude ke všem spravedliv. Vůli má dobrou, jen aby mu žádný  
– třeba i Vídeň – nebránila býti spravedlivým vůči nám.“
 Hlavním výstupem jeho éry bylo uzavření tzv. Moravské-
ho paktu, který je dodnes oceňován a studován jako ve své 
době geniální řešení politického soužití v národnostně rozdě-
lené zemi. Týkal se rozdělení poslaneckých míst mezi Čechy 
a Němce, rozdělení školských rad apod. Dnes by si z něj ráda 
vzala příklad např. Belgie. Došlo k vytvoření rovnoprávného 
postavení moravských Čechů a Němců na Moravě – do té doby 
byli moravští Němci výrazně zvýhodněni. Žerotín (on sám se 
psal jako Zierotin – tedy podle pravopisu před Husovou jazy-
kovou reformou bez háčků a čárek, což dokládalo staročeský 
původ rodu Žerotínů) jako muž středu hrál roli prostředníka 
při smiřování mezi Čechy a Němci na Moravě.
 Jako místodržitel se živě zajímal o otázky boje proti tu-
berkulóze, podporoval urychlení stavby dunajsko-oderského 
průplavu a dokončení regulací řek na Moravě. Když o řadu let 
později zemřel, Lidové noviny napsaly (v době jeho úřadová-
ní s ním měly přitom velký problém): „Než není pochyby, že 
v tehdejších moravských poměrech vykonal svou korektnos-
tí, jemným taktem a smyslem pro spravedlnost i Čechům dílo 
velmi prospěšné, jež bylo na konec kvitováno oběma stranami 
a může býti tím spíše uznáno z historické perspektivy.“
 Poté, co došlo k uzavření moravského paktu, požádal  
Žerotín o uvolnění z úřadu a vrátil se do Bludova – považoval 
svůj úkol za skončený. Stalo se tak 17. září 1906. Na bludov-
ském zámku žil v prostorách severního křídla (pozdější obecní 
knihovna), jižní křídlo užívala jeho ovdovělá bezdětná sestra 
Emma Castello.
 Byl nositelem celé řady ocenění – v roce 1890 byl jmeno-
ván c. k. komořím a čestným občanem Bludova; při padesá-
tém výročí vlády Františka Josefa I. (1898) obdržel komturský 
kříž Řádu Františka Josefa; v roce 1900 mu byla udělena hod-
nost tajného rady; v roce 1905 obdržel Řád železné koruny  
I. třídy. Vrchol přišel v roce 1908, kdy se stal dědičným čle-
nem panské sněmovny říšské rady. Rod Žerotínů tak byl pový-
šen mezi nejvyšší šlechtickou elitu Rakousko-Uherska.
 Ve stáří musel řešit dopady první pozemkové reformy  
– za doby první republiky. Jednak mu byl zkonfiskován statek 
v Prusech; jednak bylo z bludovského velkostatku rozparce-
lováno (za finanční náhradu) 113,78 ha polí a luk (především 
ve Špalku), a to ve prospěch drobných sedláků a tzv. kovoze-
mědělců. Největší možný příděl činil 1 ha, většinou se ale při-
dělovala polovina hektaru. Část pozemků získala i bludovská 
obec, která je pak prodávala zájemcům o stavební místa. Tak 
vznikla po roce 1918 celá nová ulice tzv. v Revíru (závěr dneš-
ní ulice Dr. Jana Březiny od myslivny dál), zcela nová čtvrť na 
Dolním konci na tzv. Execírce (za Rakousko-Uherska to bylo 
místo pro cvičení vojska) - dnešní ulice Masarykova, Husova, 
Palackého, Tyršova a většina ulice Nádražní byly vystavěny  
v letech 1927–1938. Závěr ulice Nádražní byl stavěn v po-
dobné době, ne už ale na zkonfiskovaných pozemcích, ale na 
původně obecní pastvině byla v době války Itálie s Etiopií  
– Habeší vystavěna skupina domů nazvaná Habeš. Díky tomu 
všemu se do roku 1938 stavělo v průměru 11 staveb ročně.

Rodina
Oženil se 27. dubna 1897 ve svatoštěpánské katedrále ve Víd-
ni s dcerou své sestry Gabriely – Zdenkou, svob. paní Pod-
statzkou z Prusinovic (1875-1947), c.k. palácovou dámou  
a dámou Řádu hvězdového kříže – ona měla 22 let, on 47 let. 
 První dcera Margareta se narodila po roce 4. května 1898 
na zámku v Bludově, pokřtěná 14. května 1898 v Bludově 
jako Maria Margarethe Karola Zdenka Theodora Gabriele 
Josefa Francisca, křtil ji bludovský farář Ermis a kněz Maria 
Ende ze Šumperka. Druhá dcera Gabriela se narodila 19. květ-
na 1900 ještě na zámku v Bludově, i když už byl v té době 
její otec moravským místodržitelem. Pokřtěna byla v Bludově  
3. června 1900 jako Maria Gabriela Karolina Emma Maxmili-
ana Theodora; křtili ji stejní kněží jako její sestru.
 Jmenováním místodržitelem vstoupil Karel Emanuel do 
nejvyšších společenských pater, což lze ukázat na narození 
jeho třetí dcery. Třetí dceru Helenu (křtěná jako Maria Hele-
na Ulrika Karolína Erwina), která se narodila 1. ledna 1903  
v místodržitelském paláci v Brně, křtil 15. ledna 1903 ve  
farním chrámu sv. Jakuba v Brně brněnský biskup František 
Saleský Bauer.
 Jeho nástupce biskup Pavel Huyn pak byl v roce 1905  
v Bludově u Karla Emanuela na návštěvě na zámku na dva 
dny, dvakrát sloužil mši v bludovském kostele.
 Karel Emanuel byl hluboce věřící. Jako majitel velkostatků 
byl patronem řady kostelů. O ten bludovský se ale zas tak moc 
nestaral – v roce 1894 si stěžoval farář Ermis, že ani hrabě, 
jako patron kostela, ani obec „nejevily dostatek dobré vůle, 
aby potřebné peníze opatřily“ – na nová okna v kostele. Ale 
už o tři roky později v roce 1897 daroval 4000 cihel, písek 
a dovoz na stavbu nových záchodů na faře („staré záchody 
nalézaly se ve nitru fary a šířily ošklivý zápach po celé bu-
dově“). Byl poslední mimocírkevní osobou, která ustanovila 
bludovského faráře – v roce 1912 Karla Dřímala. Po něm už 
to byli olomoučtí arcibiskupové (patronátní právo, které v pří-
padě bludovské fary patřilo od roku 1794 Žerotínům, zaniklo 
v roce 1918).
 Byl velkým podporovatelem historických studií. Vítal 
všechny badatele, kteří se zajímali o historii Žerotínů, Morav-
skému zemskému archivu věnoval památky po Karlu st.

Úmrtí a pohřeb
Zemřel 26. prosince 1934 na bludovském zámku v nedoži-
tých pětaosmdesáti letech. Jeho pohřeb byl skutečně zajímavý  
– zpola republikánský, zpola monarchistický. O jeho úmrtí 
byla zpráva na titulní straně Lidových novin.
 O několik dní později přinesly tyto noviny detailní zprávu 
o jeho pohřbu, z níž uveďme následující citace. 29. prosince 
1934 o 11. hodině „se konal v Bludově na severní Moravě za 
velké účasti obecenstva a smutečních hostů slavný, ale při tom 
prostý pohřeb posledního mužského potomka slavného rodu 
Žerotínů, bývalého moravského místodržitele Karla Zieroti-
na, který zemřel ve středu ve věku 84 let po dlouhé nemoci. 
V bludovském zámku, který udivuje svou selskou prostotou, 
ve velké zimní zahradě byl katafalk s rakví s pozůstatky ze-
snulého a kolem něho se shromáždili četní členové rodiny  
a smuteční hosté. Po výkropu, který vykonal světící biskup 
olomoucký Msgr. Stavěl, se rozloučil za lesní a zámecký  
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personál se zesnulým lesmistr Vepřek z Postřelmova prostý-
mi, ale tklivými slovy. V nádvoří zámku utvořil se pohřební 
průvod.
 V čele kráčelo 30 duchovních z celého okolí, vedených 
světícím biskupem Msgrem Stavělem, který zastupoval olo-
mouckého arcibiskupa dra Prečana. Dále kráčel v průvodě 
oddíl hasičů, kteří nesli mnoho věnců, mezi nimi i velký vě-
nec zemského presidenta moravskoslezského. Pak byly nese-
ny odznaky vysokého úřadu místodržitelského, který zesnulý  
zastával, a to klobouk, kord a rukavice. Černou a prostě zdo-
benou rakev vezli čtyři vraníci. Těsně za rakví kráčela rodina 
zesnulého, manželka, tři dcery, zeť, vnučky a četní příbuzní  
z předních šlechtických rodiny moravských, slezských a ma-
ďarských, s nimiž je rodina zesnulého spřízněna. Státní a zem-
ské úřady zastupoval zemský president Černý. V pohřebním 
průvodě byli dále zástupci četných spolků a obcí, na konec 
kráčeli zaměstnanci velkostatku. Obecenstva se dostavilo na 
5000 osob. Když průvod dospěl do farního chrámu bludov-
ského, jehož byl zesnulý patronátním pánem, mohl chrám po-
jmout jen smuteční hosty a příbuzné. Po smutečních obřadech, 
jež vykonal za asistence 30 duchovních biskup Stavěl, odneslo 
rakev šest lesníků do rodinné hrobky Žerotínů na severní stra-
ně chrámu, kde byla uložena do výklenku vedle praděda hrabě-
te Karla Žerotína, jenž byl rovněž moravským místodržitelem. 
Prostranná hrobka Žerotínů byla bohatě vyzdobena záplavou 
věnců.
 Po obřadech promluvil nejdříve bludovský farář P. Dřímal, 
který zdůraznil vzorné vlastnosti zesnulého jako občana a hla-
vy rodiny a poděkoval všem, kdo přišli doprovodit posledního 
potomka slavného rodu na jeho poslední cestě. Německy pro-
mluvil farář Novotný z Kopidlna, který zdůraznil, že zesnulý  
i ve svém úřadě byl vždy dobrým člověkem a občanem. Bis-
kup Stavěl vzpomněl slavného předka zesnulého Karla starší-
ho ze Žerotínů a vyzvedl význam rodu, který vykonal mnoho 
dobra. Pak se pomodlil se smutečními hosty Otčenáš. Za obec 
Bludov starosta Plod ujistil přítomné, že památka zesnulého, 
který je pochován v obci uprostřed kraje, který tolik milo-
val, neupadne v zapomenutí. Nakonec zástupce valašských 
obcí Branky, Poličná, Jarošov a Valašské Meziříčí, jež bývaly  
v držení Žerotínů, tlumočil zesnulému pozdrav valašských hor 
a dík krajanů a za vše, co rodina Žerotínů pro kraj vykonala. 
Za zvuku státní hymny byl pohřeb ukončen.“ V Národních  

listech se při jeho úmrtí psalo, že „k svému kraji a rodišti lnul 
láskou“.
 Dědičkami zmenšeného bludovského velkostatku se staly 
dvě mladší dcery Gabriela a Helena, v době jeho smrti byly 
ještě obě svobodné.
 O vývoji Bludova v době jeho „vlády“ psát nebudeme, byly 
tomu věnovány díly u jednotlivých starostů. Šlo ale o jedno  
z nejdelších období vlády jednoho člověka – 49 let. Z histo-
ricky přesně známých majitelů bludovského panství všech dob 
déle panoval pouze jeho pradědeček Josef Karel (53 let).
 Ze všech zmíněných důvodů uvažuje v současnosti Nadace 
Karla st. ze Žerotína o tom, že by na fasádu žerotínské hrobky 
byla pořízena jeho busta – souměrně k nedávno pořízené bustě 
Karla staršího.

Po bludovských starostech uzavíráme další, znovu nejdelší se-
riál v Bludovanu – téměř tříletý. První díl vyšel v lednu 2019, 
vyšlo jich osmadvacet, věnovaných dvaapadesáti postavám. 
Snad vás – čtenáře – bavilo číst jednotlivé díly alespoň tak, 
jako mě bavilo samotné psaní.
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Stanislav Balík ml.

Průchod zámeckým parkem

Na zářijovém zasedání obecního zastupitelstva jsem opě-
tovně po několika letech upozornil na nevhodnou úpravu 
hlavního vstupu do zámeckého parku a na neopravený 
chodník, který slouží jako průchod parkem. Všichni tu si-
tuaci znáte, tak jen v krátkosti připomenu, jak k tomu do-
šlo. Při rekonstrukci zámeckého parku byla provedena zá-
sadní změna hlavního vstupu do prostoru parku. Stávající 
vchod z příjezdové komunikace k zámku, spolu s jižní čás-
tí parku, byl pro veřejnost uzavřen. Byl vybudován nový 
vstup přímo z parkoviště. Bohužel obsahuje terénní stup-
ně, které nesplňují podmínky pro přístup osob se sníženou 
schopností pohybu, tj. hlavně invalidé, vozíčkáři, rodiče  
s kočárky. Vstup navazuje na původní chodník, který je  

v žalostném stavu – bez asfaltového krytu, pouze štěrkový 
podklad. Navrhl jsem zastupitelům, ať pověří vedení obce 
k jednání s majiteli parku o nápravě. V krajním případě lze 
uvažovat o tom, že by obec opravu zafinancovala ze svého 
rozpočtu. Vždyť se jedná asi o 120 bm chodníku, který 
umožňuje přístup ke Gryngli, což je obecní lesopark a také 
o přístup k fotbalovému areálu. 
 Názor zastupitelů nebyl jednotný, připomínka byla 
uzavřena bez konkrétního závěru. Zdá se, že se opravy 
chodníku a schodů v nejbližší době nedočkáme.

Ing. Milan Klimeš, zastupitel
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Tradiční oslava jubilantů v Obecním klubu Bludov se letos uskutečnila ve dnech 
10. a 11. září.  V pátek se v hojném počtu sešli sedmdesátníci, sobotní oslava 
patřila pětasedmdesátníkům. Všem letošním jubilantům poblahopřál starosta obce 
Pavel Ston. 

foto: Josef Baslar, Barbora Haušková

Okolo Blodova... říjen – 2021

Mili Blodováci!
„Tak nam vodstěhovale Kašpara, 
pane Švejk!“ „Kteryho Kašpara, 
pani Mullerova, já znám dva…“. 
Dovolel sem si použit parafrázu ze 
slavnyho románo eště slavňéšiho 
spisovatela Jaroslava Haška. Napad-
lo mě to, dyž sem oviděl pamatnik 
Adolfa Kašpara, nejslavňéšiho ro-
dáka z naši vobce na novym mistě.  
O zastávke autobusa, jako be čekal až 
ho vodvezó eště nekam inam. Že be 
do Loštic? Nésu historik, ale ož něco 
pamatuju. Třeba jak sme záseli v 68 
roce lepe svobode k 50-tymu vyroči 
založeni repoblike. Bel z teho mirné 
politické poprask. Belo to 2 měsice 
po vobsazeni repoblike armádama 
Varšavskyho paktu. Nekeři učastnici 
si dovolele přijit v sokolskym kroju 
a málem na to doplatile ztrátó kari-
ére. Ale lipe rostó a „lidapark“  jak 
sme temu mistu řikale, se změni na 
galériju pod širym nebem. Nuž co. 
Maliř a ilustrátor Adolf Kašpar take 
malovat ve volne přirodě, pod širym 
nebem. Přejo panu Adolfovi Kašpa-
rovi, ať se mo na novym mistě lébi, 
a hlavně kdebe dojel nekdo z Loštic, 
ať nas nevopusti.
 Přejo Vám hodně radosti na blo-
dovskéch hodech i take při oslavě 
svátko republiky.

Váš  O.B. 
Ímejl: okolobludova@gmail.com

SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Projekt: „Dostupné sociální poradenství“
Dnes na téma: Jaké služby mohou pečující osoby využít, 
aby na péči nebyly úplně samy?
Péči o naše blízké často vnímáme jako přirozenost, která  
patří k běžnému životu. Mnohdy začínáme pečovat pomalu  
a nenápadně. Jednoho dne se však ocitneme na pokraji svých 
sil a zjistíme, že je náš život zcela upozaděn. Často pak pe-
čujeme ve dne i v noci, sedm dnů v týdnu, několik měsíců 
nebo i let. Celý svůj čas věnujeme pouze opečovávané osobě, 
často potlačujeme svoje potřeby.
 Přitom systém sociálních služeb nabízí služby, které pod-
porují pečující osoby, ulehčují jim péči a prodlužují dobu, 
kdy je možné zvládat i velice náročnou péči v domácím pro-
středí. Dnes bychom Vám rádi přiblížili službu denního sta-
cionáře.
 Již z názvu denní stacionář lze odvodit, že se jedná  
o službu, která je poskytována pouze přes den, tak aby peču-
jící osoba mohla sladit svůj profesní a rodinný život s péčí. 
Pro opečovávanou osobu pobyt v denním stacionáři často 
znamená jedinou možnost jak se setkat s vrstevníky a zají-
mavě využít čas v průběhu dne. Denní stacionáře se zaměřují 

na různé cílové skupiny od dětí a mladých osob se zdravot-
ním postižením až po seniory. Své služby nabízejí zpravidla 
v pracovní dny a často nabízejí i jako nadstandardní služ-
bu dopravu do zařízení, což mnoho pečujících velice vítá.  
V průběhu dne nabízejí klientům stravu v podobě svačin, 
obědů a pitného režimu a celou řadu aktivit jako např. po-
silování paměti, výtvarné činnosti, rukodělné práce, cvičení, 
rehabilitační cvičení, výlety po okolí. Jako velice smysluplné 
vnímají klienti činnosti spojené s běžným denním životem, 
tzn. podílení se na přípravě svačin, pečení moučníků, stolo-
vání, úklid, péče o zahradu, záhony apod.
 Pokud jste se rozhodli dozvědět se o této službě více, rádi 
vám zprostředkujeme další informace.
 Nemusíte za námi nikam cestovat, navštívíme vás ve  
vaší domácnosti. Naše služby nabízíme zdarma.

Kontaktujte nás na tel. čísle: 722 970 171 nebo na 
emailu: poradenstvi@pontis.cz
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Vzpomínka
Dne 9. října 2021 vzpomeneme 1. smutné  
výročí od smrti pana  
Jiřího Hellebranda
S láskou vzpomínají manželka, dcery Romana  
a Pavla s rodinami. 

Dne 8. října 2021 by se dožil svých 
významných 70. narozenin pan 
Zdeněk Matys
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka, 
synové Michal a Ivo s rodinami a všichni, kteří  
jej měli rádi.

Dne 21. října 2021 by se dožil 100 let pan 
Josef Bláha
Zemřel ve věku 81 let v říjnu 2002. Stále 
vzpomínají dcery Alena a Věra s manželem  
a vnučky Andrea, Saša a Gabriela. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi.

na potlačení bolesti pohybového 
aparátu a syndromu únavy

o Bylinkách a mastičkách

ZDRAVOTNÍ 
PŘEDNÁŠKU

Přednáší lázeňský lektor a bylinkář 
Karel Štenbaur

Zveme Vás na

PŘEDNÁŠKA
JE ZDARMA

Středa 6. října 2021 v 17 hodin
           kinosál KD Bludov

Lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur přijede do Blu-
dova ve středu 6. října, aby místním zájemcům popovídal  
o léčivé síle bylinek v souvislosti s nemocí COVID-19. 
Zdravotní přednáška na téma sběru místních bylinek na 
posílení imunitního systému člověka a potlačení syndro-
mu únavy po koronaviru se bude konat v kinosále kul-
turního domu ve středu 6. října. Přednáška je zdarma. 
Zájemci si mohou s sebou vzít psací potřeby a papír na 
případné poznámky. 

Bylinky a koronavirus na přednášce

7.10.1961 jste si prstýnky dali,
a už je to LX let, co lásku si slibovali.

Nikdy jste tento slib nevzali zpět, 
a dokázali jste spolu vydržet. 

Tak jako kdysi, tak i dnes Vám v srdci rolničky zvoní,
neb život nikdy nudný není.

Váš společný „boj“ už 60 let trvá,
vyhrává jeden, druhý,

prostě žádná nuda.
Užívejte si každý den, 
radujte se z maličkostí,

a žijte dál svůj sen.
K diamantovému výročí tati, mami,

babi, dědo, prababi a pradědo
přejeme jen to nejlepší.

DĚKUJEME, ŽE JSTE
MÁME VÁS RÁDI
synové Jirka a Radek

vnučka Kačka s manželem 
Ondrou a pravnouče Matýsek
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Hudba mého srdce aneb povídání o životě s Františkem  
Novotným a Pražským komorním duem chystá KPH Bludov 
v pátek 1. října v 19 hodin v prostorách bludovského zámku. 
V komponovaném pořadu vystoupí básník, spisovatel a mo-
derátor Českého rozhlasu František Novotný spolu s kontra-
basistkou Evou Šašinkovou a houslistou Milošem Černým.
 Hudební část programu nese název Jak se hladí duše  
– setkání s klasiky. V programu zazní Smetanova Vzpomínka, 
Dvořákův Hospodin jest můj pastýř, Humoreska, Mozartova 
árie pro bas Per questa bella mano, Ježkova skladba Svítá  
či Nebe na zemi a mnoho dalších.
 Pražské komorní duo tvoří absolventka Konzervatoře  
P. J. Vejvanovského, absolventka HAMU v Praze obor kon-
trabas ve třídě doc. Jiřího Hudce Eva Šašinková. Na svém 
kontě má řadu mezinárodních ocenění, je laureátkou mezi-
národní kontrabasové soutěže v italské Parmě, v německém 
Mittenwaldu a II. celosvětového festivalu kontrabasistů ve 
francouzském Avignonu (Francie). Stala se absolutní vítěz-
kou Mezinárodní soutěže v Debrecenu v Maďarsku a v ČR. 
Věnuje se sólové a komorní činnosti. Je členkou Českého 
komorního tria, Dua Bohemiabass s violoncellistou Petrem 
Šporclem. Je autorkou odborných hudebních publikací pro 
děti.
 Její kolega je houslista a zpěvák Miloš Černý. Absolvoval 
Konzervatoř v Plzni ve hře housle a klavír a HAMU, obor 
housle a sólový zpěv. Byl na stáži sólového zpěvu v Institu-
tu Gnessinych v Moskvě. Dále absolvoval Interní uměleckou 
aspiranturu na HAMU, Habilitační řízení na DAMU a v roce 
2012 byl jmenován docentem na DAMU. Pyšní se členstvím 
prestižních souborů, jako jsou Kocianovo kvarteto, Sukův  
komorní orchestr, PKO, Virtuosi di Praga atd. V současné době 
koncertuje, působí jako pedagog na DAMU a na Mezinárodní 
konzervatoři Praha. Vstupné na koncert činí 50 korun.

Kruh přátel hudby nabídne komponovaný pořad

Bludovští hasiči přepsali historii hasičského sportu mládeže

MLADÍ HASIČI JSOU MISTRY ČR PRO ROK 2021
Všichni mladí hasiči netrpělivě čekali, až se opět budou 
moci sejít v areálu a začnou trénovat. Povolí se vůbec kvůli 
pandemii koronaviru soutěžit? Mnoho otázek viselo nad le-
tošní sportovní sezonou, ale naštěstí všechno dobře dopadlo  
a v polovině května jsme jeli na první soutěž. Vše probíhalo 
naprosto jinak, než jsme byli zvyklí. Družstva soutěžila v tzv. 
bublinách, děti z cizích týmů se spolu nemohly potkat atd.  
Okresní kolo pro naše mladé hasiče dopadlo na výbornou  
a postoupili jsme do kola krajského. Zde se čekalo, zda vů-
bec jednotlivé kraje uspořádají krajská kola a bude moci pro-
běhnout Mistrovství ČR. Naštěstí hasiči byli všichni rozumní  
a všechny kraje v republice soutěž uspořádali. V Olomouc-
kém kraji se soutěž uskutečnila 12. června v Přerově. Nebylo 
moc času na trénování, když jsme se mohli začít scházet až 
v polovině května, ale i přesto jsme do toho dali naprosto 
všechno a s tabulkovými body 5 z pěti disciplín jsme postou-
pili na Mistrovství ČR do Jihlavy. Jak už je u nás několik let 
zvykem, tak i letos jsme těsně před odjezdem řešili zranění 
naší závodnice Markéty Hrabkovské. O to horší pro nás bylo, 
že Markéta v kategorii dětí letos končí. Bohužel i přes pomoc 
fyzioterapeutů a lékařů nemohla Markéta závodit a my jsme 
museli rychle řešit náhradu. Naštěstí nám pomohli z Truso-
vic a zapůjčili nám Davida Kulhu. V sobotu 26 června jsme 
vyrazili směr Jihlava. Závodilo se v pěti disciplínách a první 
disciplínou byla štafeta 4 x 60 m s překážkami. Na start šla 

první čtyřka závodníků a zaběhla neuvěřitelný čas 39.09 s. 
Průběžné 1. místo. Při druhém pokusu této štafety nastupo-
vala druhá čtyřka dětí a všichni na tribuně oněměli, když se 
na displeji zastavil čas 39,09 s. Neuvěřitelné, úplně jiné děti 
a naprosto shodný čas. Poprvé v historii se řešilo, že na stup-
ně vítězů vystoupí všech 8 dětí z jednoho sboru. I přesto, že 
nás nakonec Zderaz posunul v této disciplíně na druhé místo, 

Mladí hasiči mistři ČR.

POZVÁNKA
Pozvánka na akce KD v říjnu 2021

 

1.10.   19:00    Pražské komorní duo a František Novotný  /zámek/

2.10.   16:30   Jak se čerti ženili - pohádkový muzikál /KD/   

6.10.   17:00   Zdravotní přednáška o sběru místních bylinek 
     /kinosál KD/

8.,9.10.    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu  
     České republiky 2021 /KD, OK/

15. – 17.10.   Country seminář (pouze pro přihlášené) /KD/

21.10.  17:30  Zájezd na muzikál Donaha! (poslední vstupenky  
     k dispozici v KD Bludov) /MD Olomouc/      

POLSKO – KUDOWA ZDRÓJ
Te r m í n y : 

ú t e r ý  5 . 1 0 . 2 0 2 1 ,  s o b o t a  1 6 . 1 0 . 2 0 2 1 , 
č t v r t e k  2 8 . 1 0 . 2 0 2 1 ,  s t ř e d a  1 7 . 1 1 . 2 0 2 1

C e n a :  2 5 0 , -  K č
O d j e z d :  K D  B l u d o v  v  6 : 3 0  h o d .

Přihlášky telefonicky 
u Zdeňka Spáčila 608 834 221.  
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Dorostenci mistři ČR.

měli jsme všichni obrovskou radost. Následovala štafeta po-
žárních dvojic, kde jsme již nikoho nenechali na pochybách, 
že jsme na mistrovství přijeli jako velký favorit a chceme ho 
vyhrát. S časem 47,98 s jsme štafetu dvojic vyhráli. V neděli 
se začínalo štafetou CTIF. I na tuto disciplínu jsme nastoupili 
s veškerým respektem a časem 66.90 s jsme tuto disciplí-
nu vyhráli. Každým krokem jsme si zvyšovali náskok před 
ostatními týmy, ale pořád před námi byly ještě dvě disciplíny.  
Na požární útok CTIF jsme si věřili, ale stát se může coko-
liv. I když se nám tento útok nepodařil zaběhnout dle našich 
představ, tak časem 40,45 s jsme i předposlední disciplínu  
vyhráli. Nyní nás již čekala královská disciplína požární  
útok. Náskok na ostatní družstva jsme měli velký, ale stát se 
může cokoliv. I přes nervy závodníků a fanoušků, že už nám  
k tomu vysněnému cíli chybí jen malý krůček, jsme nastupo-
vali na poslední disciplínu. Časem 22,75 s jsme zaběhli pěkný 
čas a teď jsme jen čekali, co na to soupeři. Vše se podařilo. 
Náš zaběhnutý čas stačil na krásné třetí místo a s celkovým 
počtem tabulkových bodů 9 jsme se stali již po druhé v histo-
rii našeho sboru MISTRY ČR.  Radost všech závodníků, tre-
nérů i rodičů, fanoušků, kteří nás přijeli do Jihlavy podpořit, 
byla neskutečná. Překrásné přivítání pro nás také připravili 
rodiče při příjezdu domů. Nemůžeme zapomenout také na  
p. Bösra, který opět jako v roce 2014, kdy jsme se stali popr-
vé mistry ČR, našim dětem koupil celý kopec zmrzliny. Pře-
krásné bylo také přijetí našich dětí na obci Bludov, kde jim 
p. místostarosta Ťulpík poděkoval za vzornou reprezentaci 
Bludova. Trenéři děkují všem sponzorům, rodičům za jejich 
pomoc a našim dětem za neuvěřitelný zážitek, který mohli 
prožít. Za mladé hasiče závodili a na MČR se připravovali: 
Vendula Jílková, Ondřej Jašek, David Matějček, Tereza  
Holínková, Markéta Hrabkovská, Liliana Kulhajová, Eliška 
Zaoralová, Denisa Šustková, Ondřej Kašpar, Josef Březina  
a David Kulha. Trenéry byli Martin Sobotka ml., Martin  
Sobotka st., Jirka Krejčí st., Karolína Kotrlá a Milena Sobot-
ková.

MČR DOROSTU V POŽÁRNÍM SPORTU - DRUHÝ TITUL 
MISTRŮ ČR PRO BLUDOV 
I v kategorii dorostu jsme se potýkali s problémy a časovým 
presem ohledně tréninků. Okresní kola proběhla velice ose-
kaně a krajská kola se konala ve stejném víkendu jako mladí 
hasiči. I nám se podařilo postavit tým dorostenek a doros-
tenců. Všichni, kdo se zabývají kategorií dorostu vědí, že je 
velký problém dát dohromady družstva v těchto kategoriích. 
O to větší problém to byl po roční koronavirové pauze. 

Dorostenky mistryně ČR.

 Jednotlivé okresy se snažily mnoho dorostu dát dohro-
mady z různých sborů, aby se mohlo závodit, a nakonec se 
to podařilo. Krajské kolo jsme v kategorii dorostenek i do-
rostenců vyhráli. Mistrovství ČR dorostu se uskutečnilo  
3. – 5. července, a to na domácí půdě v Zábřeze. Pro nás 
pro všechny bylo tohle mistrovství velice náročné, protože 
ho nejen pořádali hasiči okresu Šumperk, ale na pomoci se 
podílelo mnoho členů našeho sboru. Říká se, že vyhrát na 

domácí půdě je velice těžké, a když se to podaří, je to zážitek 
na celý život. I zde se projevila velká koronavirová opatření, 
kdy závod pro družstva byl nesmírně náročný, jelikož měla 
všechny disciplíny v jeden den. I přesto všechno jsme se  
s dorostenkami snažili zaběhnout co nejlepší výsledek, i přes-
to, že času na trénování moc nebylo i z důvodu toho, že vět-
šina dorostenek běhala na mistrovství dětí v Jihlavě. První 
disciplínou byl běh na 100 m s překážkami. Děvčata běhala 
skvěle a po první disciplíně jsme brali krásné 5. místo. Ná-
sledovaly testy, které jsou většinou klíčové. Naštěstí pro nás, 
děvčata neudělala žádnou chybu, a v této disciplíně si zapsala 
umístění jedna. Před námi byly už jen dvě disciplíny. Nastou-
pili jsme na štafetu 4 x 100 m, kde děvčata udělala pár chybi-
ček a kvůli tomu nám jen o kousek utekla bedna. Zaběhla čas 
66,86 s a obsadila 4. místo. Průběžně jsme pořád atakovali 
celkovou bednu, ale čekala nás poslední disciplína požární 
útok. Zde už hraje roli každá chybička, ale všichni jsme věři-
li, že se podaří bednu udržet. Děvčata nastoupila na startovní 

MS Čakovec - Vendula Jílková - Horní řada vpravo.
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čáru a všichni jsme s ohromným napětím a fanděním čeka-
li, až se zastaví časomíra. Děvčatům se podařil krásný útok  
s časem 27,73 s. Nyní jsme dostali do stresu ostatní družstva, 
která bojovala o stupně vítězů. Atmosféra a napětí mezi tre-
néry, rodiči a nespočtem fanoušků se dala krájet. Favoritky 
neustály tlak, začaly kazit a naše děvčata se postupně z třetí 
pozice přesouvaly na druhou a k ohromné radosti všech pří-
tomný nakonec k vytouženému titulu MISTRYNÍ ČR. Bylo 
to neuvěřitelné, neskutečné a nejde ani popsat ta úžasná ra-
dost. Poprvé se dorostenky SDH Bludov staly mistryněmi, ale  
o co krásnější to bylo, že se tento úspěch stal doma a mnoho 
dorostenek získalo již titul týden před tím na mistrovství dětí. 
Mnohým z nás tekly slzy štěstím. Za dorostenky závodily 
Natálie Kulhajová, Tereza Holínková, Vendula Čermáková, 
Vendula Jílková, Markéta Hrabkovská, Lucie Ženčáková,  
Karolína Minářová a Michaela Adamcová. Trenéry jsou  
Martin Sobotka ml. a Tomáš Weidinger. 

DOROSTENCI POTVRDILI ROLE FAVORITŮ A ZÁBŘEHEM 
ZNĚLO „VÍTEJ ZLATÝ HATTRICKU“
V neděli jsme zahájili kategorii dorostenců. Dorostenci měli 
více naběháno a natrénováno, a tak jsme doufali, že se poda-
ří vybojovat bednu. Naši dorostenci začali během na 100 m  
s překážkami a po této disciplíně jsme obsadili 1. místo. Bylo 
to skvělé a o to s větším nasazením jsme se začali připravo-
vat na štafetu 4 x 100 m s překážkami. Naši kluci zaběhli 
neuvěřitelný čas, a to 58,14 s a opět se jim podařilo obsadit 
první místo. Samozřejmě všichni začali přemýšleti nad tím, 
jaká by to byla nádhera, kdyby se podařila meta nejvyšší, ale 
říkali jsme si, že už tak jsme dosáhli ohromného výsledku, 
kdy se nám během týdne podařilo získat dva tituly. Po dvou  
disciplínách naši kluci vedli, ale všichni, co děláme tento 
sport a jezdíme na mistrovství, víme, že někdy disciplína, kte-
rá se zdá nejjednodušší, je vlastně ta nejtěžší. Před námi byly 
testy. Napětí se dalo u všech krájet, a když kluci přišli z testů 
a řekli, že testy napsali bez chyb, a i z této disciplíny máme 
za jedna, tak náš sen a přání se posunulo ještě blíž k cíli. Jako 
vždy budou rozhodovat požární útoky. Opět neskutečná ner-
vozita a napětí, když nastupovali naši dorostenci na startovní 
čáru. Všichni jsme se očima snažili zastavit časomíru a naši 
kluci zaběhli čas, který jim stačil v této disciplíně na druhé 
místo, čímž po sečtení všech tabulkových bodů se stalo něco 
neuvěřitelného a nemohli jsme tomu věřit. Dorostenci z Blu-
dova se stali MISTRY ČR. Bylo to neuvěřitelné, dlouho jsme 
to nedokázali vstřebat, že se našemu sboru podařilo něco, co 
ještě nikomu v historii ČR, kdy jsme během 14 dní získali  
3 mistrovské tituly, a to v kategorii mladí hasiči, dorostenky, 
dorostenci a k tomu ještě dorost na domácí půdě. Radost byla 
neskutečná a všichni závodníci, trenéři, rodiče i fanoušci si to 
užili. Nikdo nevěřil ani nedoufal, když byli oceňováni mladí 
hasiči na obci v Bludově a místostarosta Ťulpík jim říkal, 
že příští týden to zopakujete na dalším mistrovství, že se to  
skutečně stane a dokonce u obou kategorií. Obrovské gra-

tulace přicházely z celé republiky. Za dorostence závodili: 
Petr Loukota, Jakub Michalský, Patrik Soural, Martin Renda, 
Daniel Vykoupil, Michal Chovanec, Filip Němec a Dominik 
Andreé. Trenéry byli Martin Sobotka ml. a Tomáš Weidinger. 
Děkujeme všem sponzorům, obci Bludov, Olomouckému kraji  
a všem fanouškům, kteří nás podporují a jsou nedílnou  
součástí našich úspěchů.

Vendula Jílková je MISTRYNÍ SVĚTA v požárním sportu
Mistrovství světa dorostu se uskutečnilo v Chorvatském  
Čakovci na začátku srpna. I v letošním roce jsme měli v re-
prezentaci dorostu zastoupení, a to 2 dorostence a 4 doros-
tenky. Konkurence je opravdu obrovská a do širšího výbě-
ru reprezentace a na MS odjela pouze Vendula Jílková. Ta 
zapsala na první disciplíně výstup na cvičnou věž pro tým 
skvělý čas a následoval den druhý a běh na 100 m překážek. 
Zde Vendula zaběhla čas 17,65 s a dostala se do finále MS, 
které běží čtyři nejlepší závodnice. Finále to bylo jak se pa-
tří a Venda vylepšeným časem 17,56 s a tygřím skokem do 
cíle urvala druhé místo a TITUL VICEMISTRYNĚ SVĚTA. 
Celkově dorostenky ČR tuto disciplínu vyhrály a průběžně 
se držely na druhém místě. Následující den byl ve znamení 
štafet. Tu běží 4 členky a naše Vendula byla na druhém úse-
ku. Když finišmanka proběhla cílem a na časomíře svítil čas 
62,60s mohlo se slavit. Češky ovládly i štafety a to o 0,05 s 
před favorizovanými Ruskami. Poslední den byly na progra-
mu požární útoky a bylo jasné, že se rozhodne mezi Českem 
a Ruskem. Kdo zaběhne lepší pokus, vyhraje. Naše dorosten-
ky zvládly tíhu okamžiku a časem 23,49 s se staly mistryněmi 
světa nejen v požárním útoku, ale i v celkovém pořadí. 

POKUD I TY SE CHCEŠ STÁT HASIČEM, NEVÁHEJ A DORAZ MEZI NÁS.

PŘIJĎ SE PODÍVAT, VYZKOUŠET SI TO A ZAŽÍT SPOUSTU LEGRACE.

TŘEBA I TY JEDNOU BUDEŠ ZÁVODIT NA MISTROVSTVÍ SVĚTA ČI REPUBLIKY.

Kontakt na vedoucího MH: Martin Sobotka, 721 677 172

foto: archiv MH Bludov
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Odpoledne s hasičskou přípravkou Noc na hasičárně s mladšími žáky

Pondělí patří našim nejmladším a bylo tomu tak i o prázdni-
nách, kdy jsme se rozhodli udělat s naší přípravkou zábavné 
odpoledne. Vedoucí si pro děti připravili honbu za pokladem, 
který jim ukryl hasičský sloník. Ten děti pochválil, že chodí 
na tréninky a dělají vedoucím radost.  Naše nejmenší rozhod-
ně nešetřil a cesta za pokladem byla náročná a plná záludných 
úkolů, rébusů i slalomů. Děti nakonec posbíraly všechny 
kousky mapy. Po dlouhém hledání zjistily, kde je ukrytý po-
klad a podělily se o všechny sladkosti. Nakonec jsme všich-
ni společně opekli špekáčky, připili si šampaňským a dali si  
i něco sladkého z pokladu. 
 Podle reakcí rodičů jsme vyhodnotili, že odpoledne bylo 
úspěšné a budeme jej chtít co nejdříve zopakovat. 
 Rádi mezi sebou přivítáme nové kamarády (od 4 do 6 let). 
Trénink každé pondělí od 16:00 – 17:00 h. Těšíme se na vás!

Karolína Kotrlá, hasiči Bludov
foto: archiv hasiči Bludov

Než se z naší hasičárny stane velké staveniště a proběhnou 
na ní stavební práce, chtěli jsme s našimi mladšími žáky vy-
zkoušet, jaké to je tu přespat. S dětmi jsme hned po příjezdu 
povečeřeli. Tentokrát nám nevyšlo počasí jako s přípravkou, 
tak jsme si špekáčky ugrilovali v troubě. Po večeři jsme si 
vybalili a začali hledat topografické značky s úkoly. Povedlo 
se a všechny děti značky rozpoznaly. Nakonec nám děti uká-
zaly, jak umí zahrát divadlo a zopakovali jsme si 3 nejzná-
mější pohádky (Červenou Karkulku, Perníkovou chaloupku  
a Šípkovou Růženku). Všichni jsme se moc pobavili a večer 
jsme zakončili diskotékou. Ráno čekalo na naše mladé hasiče 
probuzení zvukem sirény a ranní rozcvička venku. Nakonec 
jsme si ještě zasoutěžili a rozešli se domů. 
 Moc jsme si to užili, přestože nám počasí nepřálo, a bude-
me se těšit na příště. 

Karolína Kotrlá, hasiči Bludov
foto: archiv hasiči Bludov
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Mít správný důvod dělat muziku
Sympatičtí, mladí, pohodoví… to jsou The Reason. Pěti-
členná kapela z Bludova a okolí, která už 15 let svým umem 
obohacuje nejednu zábavu či jiné kulturní akce, a to nejen  
v okolí. O vzniku kapely a spoustě dalšího povídal frontman 
a zpěvák kapely Pavel Hegedüs.

Kdy vlastně kapela The Reason vznikla?
„Kapela vznikla v roce 2004. Založil ji bývalý kytarista To-
máš Martinák a  stále aktivní basista Ondra Pospíšil, někdy 
na střední škole. Já se k nim přidal v roce 2006.

Proč právě The Reason, jak vznikl název kapely?
„Přiznám se, že ani sám nevím, proč tomu tak bylo, protože 
jsem přišel už do kapely, která měla takový název. Kluci ří-
kali, že dlouho pátrali po správném názvu, až se jim zalíbil 
REASON, což v překladu znamená „důvod“. Mít tedy správ-
ný důvod dělat muziku.“

Označujete se jako „zábavová kapela ze Šumperska“. 
Co vaše vlastní tvorba?
„Na vlastní tvorbě začínáme tak nějak zlehka pracovat, udě-
lali jsme si k našim 15 letům kapely vlastní píseň, kde vzpo-
mínáme na všechny ty akce a roky, co jsme prožili a je to 
v podstatě taková děkovná píseň našim fanouškům. V těch 
sezónách zábav a karnevalů je toho tolik, že není moc pro-
stor, abychom se připravovali ještě s vlastní muzikou…, ale 
naším snem je album s vlastní tvorbou, takže doufáme, že se 
to brzo podaří.“

Jak si vybíráte skladby do repertoáru?
„Podle aktuálnosti, snažíme se také naslouchat publiku…  
Někdy odpovíme na nějakou otázku na internetu nebo vní-
máme i na akcích, že za námi lidi chodí s požadavkem, jakou 
skladbu máme zahrát. Pokud ji v repertoáru nemáme a žá-
dosti o ni se opakují, většinou ji zařadíme. Snažíme se reper-
toárem zaujmout každou generaci, ale samozřejmě hrajeme 
i podle toho, co se aktuálně hraje.“

Tvoje nejoblíbenější skladba z vašeho repertoáru je…?
„Turbo – Chtěl jsem mít“ 

I když jste mladí kluci, tak už jste tátové. Vidíte ve svých 
dětech potencionální nástupce v kapele?
„Mladí kluci? Ó děkujeme, ale děvčata na zábavách už nám 
začínají vykat.  A k těm dětem… Ze začátku to vypadalo, že 
budeme zakládat nový Vixen, protože jsme měli všichni hol-
ky, pak tedy přišel k nám do kapely Honzík – kytarista, ten 
má dva kluky, tak uvidíme, k čemu je táta dovede. Já osobně 
samozřejmě bych byl rád, kdyby dcera zpívala taky, a ona se 
teda snaží se mnou vystupovat na každé akci, takže jsem na 
ni pyšný a snad si budeme moci zazpívat jednou společně. 
Ještě musíme počkat, jakého potomka vyrobí bubeník.“ 

Kde jste si jako kapela zahráli nejdál?
„Nejdál jsme byli tuším asi v Mikulovicích na Jesenicku.“

A co období posledních dvou covidových let, jak jste 
je jako členové kapely prožívali?
„Tak mrzelo nás, že nemůžeme hrát, to je jasný, spousta akcí 
se musela odpískat… Ale zase jsme se snažili, byť teda bych 
to asi neměl úplně říkat. I přes zákazy jsme se na zkušebně 
scházeli, samozřejmě s rozestupy a rouškami, a snažili se ty 
dva roky, nebo to mrtvý období, věnovat přípravě nových písni-
ček, aby bylo vidět, že jsme se někam posunuli a neflákali se.“

Co ty osobně posloucháš za hudbu?
„Jakoukoli českou, československou.“

Máš nějaké závislosti, o kterých se ti chce mluvit?
„Hmm. Přemýšlím, na čem jsem tak závislý. A nejenom ka-
pelně, celkově?“

Ano, celkově.
„Hmm. Přemýšlím o závislosti. No v podstatě teď je to sku-
tečně moje malá holčička, na té jsem závislý úplně ze všeho 
nejvíc, má mě pěkně omotaného.  Jinak bych jako závislost 
považoval i muziku. Není den, kdy bych si nezpíval v autě, 
kde musím vypadat, pro ostatní řidiče, jako magor. Dva roky 
v covidu a bez mikrofonu v ruce byly opravdu kruté, moc 
jsem se těšil na letní akce.“ 

A na závěr rychlý kvíz:
Černá nebo bílá? 
„Černá.“  
Den nebo noc?
„Den.“
Léto nebo zima?
„Léto.“
Moře nebo hory?
„Vlčák.“ (smích)
Knížka nebo film?
„Film.“
Káva nebo čaj?
„Káva.“
Oheň nebo voda?
„Oheň.“

Gabriela Flašarová

foto: archiv kapely

foto: Gabriela Flašarová
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Setkání členů a příznivců ČSOP

Každoročně pověřuje ÚVR ČSOP některou základní organi-
zaci, aby odborně zaštítila celostátní setkání členů a přízniv-
ců. Letošní 20. ročník spolupořádala první zářijový víkend  
v Moravském Krasu prostějovská organizace Hořepník. 
 Účastníci se sjeli v rekreačním středisku Sloup u Macochy. 
Jak bývá tradicí, první den probíhá řada odborných přednášek. 
Tak to bylo i tentokrát. Nejprve nás seznámili s našimi, ale  
i zahraničními projekty týkajícími se ochrany přírody. Násle-
dovalo seznámení s botanickými zajímavostmi a perličkami 
této unikátní oblasti Jihomoravského kraje. O fauně a geolo-
gii nás obrazem a slovem provázel místní pracovník Agentury 
ochrany přírody. Večer, za přítomnosti pořádající organizace  
a hostů, pozdravil a slavnostně zahájil Setkání předseda Čes-
kého svazu ochránců přírody RNDr. Libor Ambrozek. 
 Sobota patřila, jako obvykle, odborným exkurzím. Kaž-
dý si vybírá podle svého zájmu. My jsme, v doprovodu pra-
covníků Moravského krasu, navštívili napřed arboretum ve 
Křtinách a také tamní kostel, postavený dle projektu slavného 
barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Zde pro 
nás výjimečně otevřeli kryptu. Pak jsme vyrazili do jeskyní. 
Napřed jsme navštívili jeskyni Výpustek. Tato jeskyně patří 
mezi nejvýznamnější jeskynní systémy Moravského krasu. 
Má bohatou, ale i smutnou historii. Z velké části se prochází 
betonovým krytem bývalého záložního velitelského stano-
viště vojsk české (dříve československé) armády pro případ 
válečného konfliktu, ve kterém by byly použity zbraně tzv. 
hromadného ničení (jaderné, chemické, biologické). Za války 
zde byla umístěna muniční fabrika. Potom jsme navštívili ve-
řejnosti běžně nepřístupnou Býčí skálu, kterou znali pravěcí 
lidé již v 5. století př. n. l. Odtud jsme odjeli do Domu příro-
dy Moravského krasu v Punkevním žlebu u Skalního mlýna. 

Nakonec jsme nahlédli i do světoznámé propasti Macocha. 
Na večer nám pořadatelé připravili velikánské překvapení. 
Uspořádali pro účastníky Setkání hodinový koncert přímo  
v Sloupsko-Šošůvské jeskyni. Po návratu do kempu patřil  
večer opět odborným i přátelským setkáním. 
 V neděli po rozloučení s pořadateli a přáteli jsme cestou 
domů ještě stihli botanickou exkurzi v lokalitě Natury 2000 
– Stráň nad Huťským potokem, kde právě kvete endemit  
Moravského krasu hořeček mnohotvarý subsp. český. 
 K pěknému průběhu celého Setkání ochránců přírody  
přispělo i příjemné teplé počasí pozdního léta.

Jana Holinková
foto: archiv ZO ČSOP Bludov
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Bludovští skauti a skautky v novém skautském roce

Prázdniny skončily a po našem nezapomenutelném táboře 
jsme se plni nadšení a chutě mohli opět vrátit do naší skaut-
ské klubovny. I letos jsme naši činnost oficiálně zahájili dlou-
hou poutí okolo Bludova a slavnostním zahajovacím ohněm. 
Plameny právě tohoto ohně snad hřejí ze všech slavnostních 
ohňů nejkrásněji, jelikož jsou předzvěstí toho, že se opět mů-
žeme vídat s našimi bratry a sestrami, můžeme hrát hry, po-
znávat a učit se novým věcem a zažívat další dobrodružství. 
 Mnozí z našich bratrů a sester dostali na kroj, u tohoto 
krásného ohně, své první odborky za splnění nejrůznějších  
výzev spojené s nelehkým překonáváním sama sebe, nebo  
také i lipové lístky, které symbolizují počet let členstvím  
v Junáku. V záři těchto plamenů byli také vybraní členové 
během krásného obřadu pasováni mezi své starší a zkušenější 
bratry a sestry. 
 Mám velikou radost, že se během září na schůzkách  
objevila spousta nových tváří a věřím, že se společně budeme 
dále potkávat na výpravách, chatách nebo u dalších slavnost-
ních ohňů. 
 Naštěstí je naše skautská klubovna dost velká a stále  
v případě zájmu přijímáme registrace nových členů. Konkrétně 
do družin:
Benjamínci (4–6 let), schůzky v pátek 15:15–16:30
Vlčata a světlušky (7–11 let), schůzky v pátek 15:30–17:00
Skauti a skautky (12–15 let), schůzky v úterý 16:00–18:00
Budeme se těšit na další nové tváře a společné zážitky.

Libor Bryx – Plesk
vůdce 2. oddílu Bludovit

Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

Změna v systému prodeje obecních pozemků

Zastupitelstvo obce na svém zářijovém zasedání drtivou  
většinou hlasů přijalo usnesení, že do budoucna nehodlá své 
pozemky prodávat, ale směňovat.

Co to znamená?
Znamená to, že pokud občan zjistí, že protiprávně on či jeho 
předchůdci při vlastnictví nemovitosti zabrali řadu metrů 
čtverečních obecního pozemku, či si bude chtít přikoupit ke 
své zahradě kus obecního pozemku, nebo bude chtít po obci 
kus jejího pozemku někde v polích, loukách, u řeky, protože 
sousedí s jeho (všechny takové a řadu dalších případů zastu-
pitelstvo v minulých letech řešilo), nebude už zastupitelstvo 
jako dosud přistupovat k prodeji za několik desítek či sto-
vek korun za metr čtvereční. Nově budeme chtít, aby tento 
žadatel s obcí žádaný pozemek směnil – za nějaký svůj. Je 
možné, že žádný nemá. V takovém případě bude nutné, aby 
si odpovídající výměru od někoho odkoupil a toto pak směnil 
za obecní pozemek, který chce získat.
 Každopádně platí, že to není obec, která něco chce po 
občanech – jsou to žádající občané, kteří něco chtějí po obci. 
Obec není bezedná pozemková banka, která má povinnost 
žadatelům prodávat pozemky.

Proč k takovému kroku přistupujeme?
Není to žádný náhlý rozmar. Neděláme to ani s velkým po-
těšením, ale spíš proto, že přestáváme mít jinou možnost. 

Obec totiž chce v příštích letech uskutečnit několik projektů v 
krajině, které povedou k lepšímu hospodaření s vodou. Tedy  
k tomu, aby nás tolik neohrožovaly přívalové deště, povodně 
nebo naopak sucho. V minulých letech jsme si i v Bludově 
zakusili vlastně všechny tyto jevy, a příjemné nebyly.
 Jde o celou plejádu uvažovaných kroků – od budování 
suchých poldrů pro lepší zadržení přívalových dešťů, přes 
budování mokřadů, obnovu remízků a míst, kde se bude lépe 
vsakovat a zadržovat voda. Zkrátka, chceme obnovit alespoň 
část z toho, co kdysi, ještě před pár desetiletími, v krajině 
existovalo a fungovalo. 
 Většinu těchto projektů nebude možné budovat na stávají-
cích obecních pozemcích. Proto bude potřeba, aby měla obec 
k dispozici odpovídající pozemky jiné, které bude moci na-
bízet ke směně – těm, kdo nebudou stát o prodej. Takových  
pozemků ale už obec začíná v současnosti mít nedosta-
tek. Aby se v zájmu společného dobra všech bludovských  
obyvatel – a dobré hospodaření s vodou bezpochyby takovým 
společným dobrem je – mohly podobné projekty uskutečnit, 
je nutné být na ně připraven a mít pozemky pro směnu k dis-
pozici.
 Věříme, že bludovští občané tento krok pochopí a podpoří.

Stanislav Balík ml.
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Exkurze 
Ke konci minulého školního roku jsme dostali pozvání do 
výzkumné organizace Agrovýzkum Rapotín na populárně 
naučnou akci. Exkurze se zúčastnili žáci šestého a čtvrtého 
ročníku.
 Cílem této akce bylo zajímavou formou zprostředkovat 
problematiku vědy a výzkumu.
Po příjezdu do areálu se děti rozdělily do skupin a postupně 
zhlédly a vyzkoušely si:
- různé chemické experimenty, lávovou lampu, zkoušky bar-

vení plamenem, rozbor pitné a odpadní vody, měření pH
- praktické ukázky výroby jogurtu, ochutnávání různých 

druhů mléka
- praktické ukázky zahrnující rozeznávání druhů masa podle 

chuti, barvy...
- z pedologie: půdní vzorky, zrnitost půdy, měření půdního 

pH
- ukázky různých druhů krmiv (hmatem, čichem, zrakem…)
- mikrobiologie: práce s mikroskopem, pozorování živočiš-

ného i rostlinného materiálu, rozpoznání nálevníků v ba-
chorové šťávě v živém stavu i fixované

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací, dostali ob-
čerstvení a malé dárky. Byla zajištěna i autobusová doprava. 
Exkurze byla perfektně připravena – za to patří poděkování 
paní Ing. Ivoně Buchtové.
     Vladimíra Horáčková

 V průběhu třetí hodiny se žáci věnovali střelbě ze vzdu-
chovek. Vyzkoušeli si také hledání min za pomocí historické 
minohledačky z období první světové války. 
 V poslední hodině byly všechny tyto znalosti využity při 
překážkovém běhu na čas. Žáci se nejdříve plazili pod ne-
přátelskou palbou směrem k zákopům nepřítele, kde položili 
miny. Následně překonávali nepřátelské překážky. V průběhu 
jejich akce se také museli postarat o své raněné a informovat 

Projektový den – 1.světová válka
V pondělí 21.6. proběhl ve škole projektový den – 1. světová 
válka. Evropa zažila mezi lety 1914 až 1918 jednu z nejhor-
ších válek lidské historie. Do bojů se zapojily téměř všechny 
státy světa a každá vesnička i městečko přispěly svým vlast-
ním dílem.
 Cílem projektového dne bylo seznámit žáky s důležitými 
vojenskými dovednostmi a přiblížit tak žákům netradič-
ním způsobem život vojáků v průběhu první světové války.  
Během celého dne si žáci vyzkoušeli několik disciplín (střel-
bu, hledání min, překážkový běh, kladení min…), které byly 
nezbytnou součástí vojenského výcviku.
 V průběhu dne žáci testovali své schopnosti, dovednosti  
a tvořivé myšlení. Učili se spolupráci, koordinaci a vzájem-
nému respektu. 
 V první hodině si žáci vyzkoušeli napsat dopis z fronty  
a odeslat jej za pomocí rakousko-uherské pošty zpět domů 
do zázemí. 
 V další hodině se žáci zabývali symboly první světové 
války. Naučili se rozeznat vojenské hodnosti a sestavit plán 
útoku na nepřátele.  
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OZNÁMENÍ – OBNOVEN SBĚR PAPÍRU
Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov po roční 
pauze opět organizuje tradiční podzimní sběr papíru do přista-
veného kontejneru. Kontejner bude umístěn u budovy školní 
jídelny od 11. do 15. října 2021. Papír z domácností může 
být opatřen kódem do systému MESOH. Dohlížející učitelé 
budou mít čtečky. Přijďte podpořit děti a přivezte přebytečný 
papír. Děkujeme.

velení o splnění zadaných úkolů. Děti si vyzkoušely náročná 
cvičení, která ověřila jejich fyzickou zdatnost a tělesnou  
koordinaci.
 Celý den žáky provázel odborník z praxe v historickém 
kostýmu. Děti si v průběhu dne měly možnost prohlédnout  
a vyzkoušet velké množství historicky věrných replik zbraní 
i uniforem.

Ondřej Drtil
Příměstský tábor 2021 – Šmoulí svět
Týden plný her, soutěží a tvoření, který proběhl na konci 
prázdnin, byl inspirován pohádkovými postavičkami Šmoulů.  
Opět jsme soutěžili ve čtyřech týmech. První den si všichni 
namalovali oblíbené šmoulí postavičky na své táborové tričko. 
 Každý šmoulí hrdina si připravil pro děti speciální úkol. 
Se Šprýmařem jsme si zavtipkovali, se Silákem se poměřo-
vali v silových disciplínách, s Koumákem řešili rébusy apod. 
Proběhla „šmorůvková vycházka“, při které děti plnily různé 
úkoly a luštily křížovku. Společně upekly muffiny, které si dle 
své fantazie nazdobily.     
 V polovině týdne jsme byli na výletě, navštívili jsme 
Priessnitzovy lázně Jeseník – Balneopark, zahráli si společně 
golf a prošli háj Víly Ozdravy. 
 Místo bodování děti sbíraly jahůdky na sváteční dort. 
Družstvo, které mělo dort nejvíce nazdobený, se stalo vítězem 
celotáborové hry. Na závěr byly děti odměněny nejen užiteč-
nými dárky do školy, ale také něčím sladkým.  

Soňa Nikolovová

z nich navíc obsahuje cvičení zaměře-
ná na porozumění čtenému textu, což 
velmi výrazně napomáhá k rozvoji 
čtenářské gramotnosti v cizím jazyce. 
Mnohé knihy mají navíc i interaktivní 
CD, které nabízí množství zábavných 
aktivit určených k rozšíření slovní zá-
soby, ale i poslechová cvičení, na kte-

Anglická knihovna 
V letošním školním roce jsme na naší škole nově otevřeli 
„Anglickou knihovnu“. Žáci si zde mohou zdarma zapůj-
čit knihy psané zjednodušenou angličtinou a prohloubit své 
dovednosti v tomto cizím jazyce. Knihy jsou rozděleny do 
několika úrovní na základě obtížnosti, jsou tedy vhodné jak 
pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilejší čtenáře. Každá  

rých mohou žáci slyšet rodilé mluvčí. Věřím, že spousta dětí 
si čtení v anglickém jazyce oblíbí a těším se na nadšené čte-
náře každé první pondělí v měsíci ve školní učebně jazyků. 
   Zdeňka Kulhajová 
První den ve škole
Na středu 1. září letos připadl první školní den. A my jsme 
ve škole přivítali společně s panem starostou a místostarostou  
36 prvňáčků. Slavnostní uvítání se výjimečně konalo v tělo-
cvičně a bylo trochu rušnější než kdykoli jindy. 
 Na památku a připomenutí tohoto slavnostního dne  
dostaly děti od svých třídních učitelek pamětní list a od  
členek SPOZu několik malých dárků. Po slavnostním přiví-
tání se děti přesunuly do učeben a po otestování antigenní-
mi testy šly tentokrát hned domů. Společně se všechny děti  
setkaly ve třídě se svými spolužáky až následující den. 
 Novým školákům přejeme, ať se jim po celý školní rok 
vše daří.

foto: archiv ZŠ Bludov


