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Zrekonstruované dětské oddělení Lázně Bludov Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 14. března 2016 
od 18:00 hod. proběhne 
v Kulturním domě Bludov

7. zasedání zastupitelstva obce. 
Schvalován bude rozpočet obce, 
rozdělení prostředků v dotačním 

programu obce apod.

Všichni jste srdečně zváni.

Státní léčebné lázně Bludov dne 19. 2. 
2016 slavnostně otevřely zrekonstruované 
dětské oddělení. Slavnosti se zúčastnilo 
mnoho významných osobností v čele  
s Ing. arch. Ivo Skoumalem, který navrhl 
nový design pokojů a společenských 
místností pro děti, které se v bludovských 
lázních léčí s obezitou a pohybovým 
ústrojím. Slavnostního přestřihnutí pásky 
se ujal starosta obce Bludov Ing. Pavel 
Ston a osobnost Lázní Bludov, český  
herec a režisér, pan Miroslav Krobot. Hos-
té zhlédli nové pokoje, společenské míst-
nosti a další části interiéru Lázní Bludov.  
 Věříme, že naši dětští klienti si nové 
prostory užijí při svém lázeňském pobytu.

Lázně Bludov

CO MŮŽU ODEVZDAT NA OBECNÍM ÚŘADĚ ???
Přímo na obecním úřadě máte možnost odevzdat do připravených krabic následující  
nepotřebné:
1. Krabice na vysloužilé baterie, monočlánky  
2. Krabice na použité originální tonery určené k renovaci
3. Krabice na sběr použitých nerozbitých úsporných kompaktních zářivek, výbojek, 

LED světelných zdrojů a lineárních zářivek do 40 cm. POZOR - do tohoto kontejneru  
nepatří obyčejné, reflektorové a halogenové žárovky

Krabice jsou umístěny přímo u vchodu na levé straně.

IX.PLES OTEVŘENÝCH SRDCÍ
26. února 2016
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Dětský karneval 13.2.2016 Třídění odpadu

Koncert Altissimo - 20.2.2016

P A T Ř Í N E P A T Ř Í

PAPÍR

časopisy, noviny, sešity,  
krabice, papírové obaly, cokoliv 

z lepenky, knihy  
bez tvrdé vazby, obálky  

s foliovými okénky, papír 
s kancelářskými sponkami, 
bublinkové obálky pouze  
bez plastového vnitřku,

Patří sem obaly s těmito 
značkami:

mokrý, mastný nebo 
jakkoliv znečištěný papír, 

uhlový a voskovaný 
papír, použité plenky  
a hygienické potřeby

PLAST

stlačené PET lahve od nápojů 
(nestlačené lahve zbytečně 

zabírají spoustu místa),  
kelímky od jogurtů,  

mléčných výrobků, sáčky  
(i mikrotenové), folie, plastové 

 obaly od pracích, čistících  
a kosmetických přípravků, 

v malé míře polystyrén
Patří sem obaly s těmito 

značkami:

mastné obaly se zbytky  
potravin nebo čistících 
přípravků, novodurové 

trubky, PVC, guma, 
molitan, linoleum,  

pneumatiky, bakelit,  
obaly od nebezpečných 

látek (motorový olej, 
chemikálie, barvy apod.)

SKLO
nevratné lahve od nápojů, 
skleněné nádoby, skleněné  

střepy – tabulové sklo
Patří sem obaly s těmito 

značkami:

keramika, porcelán, 
autosklo, plexisklo, 

drátěné sklo  
a zrcadla, žárovky,  
zářivky a výbojky,  

kovové uzávěry lahví

NÁPOJOVÝ 
KARTON

vypláchnuté krabice od džusů, 
vína, mléka, mléčných výrobků. 

Tyto krabice je vhodné před 
vhozením do pytle sešlápnout  

(tímto opět ušetříte  
mnoho místa)  

Patří sem obaly  
s těmito značkami:

 

„měkké sáčky“ od kávy  
a různých potravin 
v prášku, krabice  
obsahující zbytky  
nápojů a potravin

KOV
plechovky od potravin,  

nápojové plechovky 
a ostatní kovové obaly

Patří sem obaly s těmito 
značkami:

znečištěné plechovky  
od zbytků potravin  
či chemických látek

BIOODPAD
zbytky ovoce, zeleniny, slupky, 

čajový a kávový odpad;  
odpad ze zahrady – tráva, listí, 
větve a uvadlé květiny apod.

tekuté zbytky potravin 
(oleje), živočišné zbytky 
potravin (zbytky masa, 
kosti), uhynulá zvířata, 

pleny, obvazy a jiný 
biologicky nevyužitelný 

odpad
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PŘEHLED PRODUKCE ODPADŮ V LETECH 2011 AŽ 2015
V tomto článku chci přiblížit vývoj produkce vybraných odpadů 
za posledních 5 let. V tabulkách a grafech vidíme, které odpady 
mají vzrůstající, klesající či stagnující tendenci. Je hezké vidět, 
že nám stoupá produkce bioodpadu a zároveň klesá množství 
komunálního odpadu. U separovaných odpadů je produkce u pa-
píru v posledních 3 letech skoro stejná. U plastu byla tendence 
vzrůstající ještě v roce 2013. Další roky je již bilance klesající. 
Toto určitě není lichotivá bilance, jelikož plastů je kolem nás 
stále víc a víc a místo toho, aby číslo u tohoto odpadu vzrůstalo, 
tak klesá. Se sběrem skla jsme se v roce 2015 dostali přes 41 tun 
za rok, tak uvidíme, jestli takové číslo potvrdíme i v roce 2015. 
Svoz tetrapaků se drží ve stejných číslech.
 Tímto bych chtěla moc poděkovat občanům, kteří svědomitě 
třídí odpad. Na druhou stranu chci apelovat na občany, kteří 
třídění nevěnují takovou pozornost, aby třídit začali. Je přece 
zbytečné, aby odpady, které je možno dále využívat, jako jsou 
papír, plast, sklo, tetrapaky, aby končily v běžné popelnici či  
v kotli na tuhá paliva.

Tabulka znázorňuje počet svezených odpadu za jednotlivé roky 
(uvedeno v tunách).

Komodita 2011 2012 2013 2014 2015

papír 21,16 17,18 16,69 16,79 16,96

plast 23,29 32,73 33,78 31,70 28,78

sklo 36,56 37,32 37,84 34,04 41,30

tetrapaky 0,99 1,68 1,13 1,19 1,12

bioodpad 130,04 172,39 250,23 359,73 379,21

komunální odpad 957,82 918,11 861,95 832,03 812,64

Komodita 2011 2012 2013 2014 2015

papír 2,0 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,9 %

plast 2,2 % 3,3 % 3,6 % 3,5 % 3,2 %

sklo 3,5 % 3,7 % 4,0 % 3,7 % 4,6 %

tetrapaky 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

komunální odpad 92,1 % 91,2 % 90,6 % 90,9 % 90,2 %

Komodita 2011 2012 2013 2014 2015

papír 6,75 5,50 5,32 5,40 5,47

plast 7,43 10,47 10,77 10,20 9,28

sklo 11,66 11,94 12,07 10,95 13,32

tetrapaky 0,32 0,54 0,36 0,38 0,36

bioodpad 41,48 55,16 79,79 115,71 122,29

komunální odpad 305,52 293,80 274,86 267,62 262,06

V této tabulce je znázorněno, kolik procent připadá vyseparova-
ného odpadu z komunálního odpadu. Především výsledná čísla  
u papíru a plastu jsou opravdu mizivá.

V této tabulce je uveden přepočet svezeného odpadu celkem na 
jednoho obyvatele za jednotlivý rok (uvedeno v kg).

Množství svezeného papíru, plastu, skla a tetrapaku znázorňuje 
tento graf (uvedeno v tunách)

Na tomto grafu je znázorněna klesající produkce komunálního 
odpadu a naopak vzrůstající bioodpadu. (uvedeno v tunách)

Tímto článkem jsem chtěla přiblížit všem občanům představu 
o tom, jak je na tom Obec Bludov v třídění odpadů. Ze všech 
součtů vyplývá, že se ještě v třídění máme co učit. Tudíž Vás 
chci, všechny občany, poprosit a říct Vám – TŘIĎME ODPAD. 
Nebuďte lhostejní k životnímu prostředí a zároveň i ke své  
peněžence. Vždyť odstranění komunálního odpadu je mnohem 
nákladnější pro obec než svoz odpadů, jež lze dále využít. Není 
správné si říkat, platím dost každý rok, tak třídit nebudu, nebo 
že stejně všechen odpad končí na skládce. Ani jeden náhled není 
správný a pravdivý. Mnoho obcí v našem okolí již má vyšší po-
platek než my, tak se pokusme tuto částku co nejdéle zachovat 
takovou, jaká je. A toho dosáhneme pouze tehdy, když začneme 
opravdu svědomitě třídit a využívat více barevných kontejnerů 
než běžné popelnice na komunál.    

Lucie Šoupalová
    referent ŽP OÚ Bludov
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti - březen 2016
Veselý Vladimír, Kulhajová Zdena, Konečná Emílie,
Jurková Božena, Macek Alois, Pospíšil Josef, 
Špičková Zdenka, Straková Zdenka, Janíček František,
Spáčilová Jitka, Toman Josef, Krušínská Alena,
Plíhalová Marie, Matějíčková Josefa, Zatloukalová Cecílie,
Souralová Aloisie, Matura Jan, Matějíčková Jaroslava

   Dne 30. března 2016 uplyne 40 let  
od úmrtí paní  
Marie Tiché
Vzpomeňte s námi. 
Dcera Marie Matějíčková s rodinou.

   Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se přišli dne 29. ledna 
naposledy rozloučit s paní   
Zdenkou Matějíčkovou,  
roz. Březinovou.
Zvlášť děkujeme panu faráři Otto 
Sekaninovi, Pohřební službě Drozd, 
kamarádkám z Lázní Bludov a za květinové 
dary. Dcera Eva s rodinou.

   Děkuji všem přátelům a známým, 
kteří doprovázeli mého syna 

Pavla Frolka
na poslední cestě. Vřele děkuji našemu p. faráři  

za duchovní posilu, za slavnostní sv. mši,  
pěveckému sboru za krásný zpěv.

Děkuji p. Dr. Klofáčové a sestřičce Znojové, 
šumperské Charitě a plicnímu oddělení v Šumperku.

A velký dík za pomoc a oporu po celou dobu léčení mého  
syna patří p. Aleně Janečkové a Leoně Mazákové.
Od minulého roku jsem poznala tolik ochotných 
a citlivých lidí, určitě jsem na někoho zapomněla

Moc děkuji Dáša Froleková

Dne 4.února 2016 jsme navštívily nejstarší občanku naší obce, 
paní Helmtraud Langerovou.
 S úsměvem a plná elánu nás přivítala a seznámila se spous-
tou gratulantů, kteří se zde scházeli popřát k jejímu jubileu.
 Setkání bylo velmi srdečné, plné vzpomínek ale i plánů, 
smíchu a pohody. P. Langerová bravurně (vzhledem k multikul-
turnímu setkání) ovládala střídání českého a německého jazyka. 
Zajímala se o dění v obci a nešetřila chválou nad zvelebováním 
obce. Už se těší, až nastane jaro a „vyrazí do ulic“.
 Za svých 98 let zažila spoustu těžkostí a hořkosti, ale vzpo-
míná spíše na to hezké. Elán a optimismus, který kolem sebe šíří, 
jí mohou mnozí závidět.
 Ještě jednou děkujeme za vřelé přijetí a přejeme mnoho  
krásných, ve zdraví prožitých dní.

Za SPOZ Marie Znojová

Blahopřání

Připomínáme občanům, co všechno mohou odevzdat do  
sběrného dvora, jedná se o výčet toho nejvíce používaných 
věcí v domácnostech:
1. Televize a PC monitory
2. Osobní počítače a všechny jeho komponenty, notebooky, 

tiskárny, kopírovací zařízení, elektrické psací stroje, kalku-
lačky, telefony, faxy, autorádia, rádiové soustavy, videoka-
mery, videorekordéry, rádia, digitální teploměry, tlakomě-
ry, elektrické hračky, …

3. Chladničky, mrazničky a obdobná chladící zařízení, …
4. Pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky, plotny, elektrická 

topidla a radiátory, elektrické ventilátory, …

CO VŠECHNO LZE ODEVZDAT  
DO SBĚRNÉHO DVORA ???

5. Vysavače, čistící stroje na koberce, elektrické šicí stroje  
a podobné, žehličky, mikrovlnné trouby, topinkovače, fritovací 
hrnce, kávovary, zastřihovače vlasů, fény, elektrické zubní 
kartáčky, holicí strojky, elektrické vrtačky, pily, sekačky, …

6. Trubicové zářivky (lineární, kruhové), úsporné zářivky,  
výbojky, LED světelné zdroje – NE obyčejné žárovky

Jen pro shrnutí, do sběrného dvora můžete odevzdat VŠECHNY 
vysloužilé elektrické spotřebiče a zařízení, které máte doma. 
Do sběrného dvora nevozte jiný odpad než staré elektrospotře-
biče. Pokud budete potřebovat poradit, můžete se na mě obrátit 
na telefonních číslech 583 301 436, 605 254 426 nebo mailem 
soupalova@ou.bludov.cz.

Lucie Šoupalová, referent ŽP OÚ Bludov



Bludovan 5

Bludovan 2/2016

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na 
nákupní zájezd do POLSKA

KUDOWA-ZDROJ
Odjezd od KD Bludov v 6:30 hod.

Sobota – 19. března 2016
Sobota – 2. dubna 2016
Úterý – 26. dubna 2016
Úterý – 3. května 2016

Cena: 200,- Kč

Přihlášky v Kulturním domě Bludov
Tel.: 583 238 177

POZVÁNKA
So 5.3.  14:00 hod. Oblastní kolo Trampské porty
So 12.3. 19:00 hod. Divadelní představení AMANT
Po 14.3. 18:00 hod. Jednání zastupitelstva obce
Pá 18.3. 17:00 hod. Léčivé divadlo „Chlapec, který viděl pravdu“
So 19.3.    6:30 hod. Zájezd Polsko
So 2.4.     Dětský bazárek
So 2.4.     Zájezd Polsko
So 9.4.     Country bál

 na akce březen  
a duben 2016

Prodloužení výzvy 
pro firmy!

Prosím všechny bludovské živnostníky, podnikatele 
a majitele firem, svazy, organizace a spolky,  

aby si zkontrolovali svoje údaje na web. stránkách 
obce. Zaktualizovat údaje je možné  

v KD Bludov nebo přes email:  
kulturni.dum@bludov.cz. 

Údaje, které nebudou aktualizovány 
 a jejichž správnost nebude potvrzena 

 (email, telefon, osobně), budou smazány.  
Výzva trvá do konce března.

Děkuji. A.Z.

Hasičský ples 2016
Hasiči Bludov děkují všem svým sponzorům za podporu při  
organizování letošního plesu, který se nám, i díky jejich podpoře, 
skutečně vydařil.
 Nechyběla ani zdařilá tradiční  vystoupení, která již po  
několikáté zajišťujeme vlastními silami, o to jsou očekávanější  
a rok od roku zdařilejší.
 Letos se do nich zapojila nejenom osvědčená sestava našich 
statných mužů, ale  i naše mládež. /Obě vystoupení možno  
zhlédnout na našich stránkách SDH Bludov a nebo na stránkách 
Bludnovinek/

Všem děkuje výbor SDH Bludov
Lenka Strouhalová
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Český zahrádkářský svaz
ZO Bludov

pořádá zájezd

v sobotu 14.května 2016 Opava
Program:

/ Nový Dvůr - arboretum / Choltice – větrný mlýn / 
/ Raduň - zámek / Opava / 

Odjezd od kulturního domu v 6:30 hod.
Cena:  300,- Kč

Přihlášky do 5.5.2016

v sobotu 2.července 2016 Otmuchow
Program:

/ Nysa - město / Otmuchow – výstava Léto květin /
/ Ostružná – expozice hudebních nástrojů /

Odjezd od kulturního domu v 6:30 hod.
Cena:  250,- Kč

Přihlášky do 23.6.2016

Závazné přihlášky přijímá:  p.Bohuslav Straka a p.František Kranich
Zájezdy se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků

Oznámení lékárny Bludov
Prodlužujeme otvírací dobu lékárny ve dnech 

pondělí, úterý, středa. Nová otvírací doba:
 

Přijďte do lékárny, máme srovnatelné 
podmínky s řetězci “za kopcem” !!! 

Pondělí    8:00 -  13:00
Úterý        13:00 -  17:30 
Středa      8:00 -  13:30
Čtvrtek     8:00 -  15:30
Pátek       8:00 -  12:30

Milé /nejenom/ maminky, srdečně Vás zveme na již tradiční
a letos jubilejní

10. Bludovský dětský bazar
pro děti od 0-15 roků

Kde? 
Velký sál Kulturního 

domu Bludov
Kdy? 

V sobotu 2.dubna 2016 
od 9 - 11 hod.

Můžete koupit i prodat
– dětské oblečení pro malé i velké děti / jaro -léto /
– dětskou obuv
– dětské autosedačky, kočárky,.....
– dětské dopravní prostředky – kola, odrážedla, koloběžky,....
– dětské hračky, knížky,....
– různé potřeby pro děti – škola, sport, tvoření,... apod.

Prostě vše, co už vaše děti nepotřebují, a jiným poslouží
Zájemci o rezervaci prodejního místa a více informací  
se, prosím, hlaste nejpozději do 31.3.2016 na 
tel. 777 013 728 nebo email: lucka.polaskova@gmail.com 
nebo tel. 583 238 177, kulturni.dum@bludov.cz

DISCO CLUB BLUDOV

akce v březnu
4.3.  B 52 párty
OHNIVÝ MÍCHANÝ NÁPOJ V AKCI ZA 35,-KČ

5.3.  LÉTAJÍCÍ JELEN
JAGERMESTIER + RED BULL – 50,- KČ
SNAD NÁM V PRŮBĚHU VEČERA VZLÉTNE I JINÝ JELEN, NEŽ TEN NÁŠ ZA DJ 
PULTEM 

11.3. JACK DANIEL´S 
JACK DANIEL´S , HONEY A  FIRE – 50 ,- KČ

12.3.  AMUNDSEN VODKA + SPRITE 
V AKCI ZA 40,- KČ

18.3.  MAFIÁNSKÁ PÁRTY
AKCE MĚSÍCE!!!  PŘEVLEČTE SE ZA KMOTRA A ZÍSKEJTE VÝRAZNOU 
SLEVU NA VEŠKERÝ TVRDÝ ALKOHOL PO CELÝ VEČER. SPOLEČENSKÉ  
ODĚVY Z PLESŮ JEŠTĚ NESCHOVÁVEJTE HLUBOKO DO SKŘÍNĚ  
A VYUŽIJTE JE NA NAŠÍ AKCI. NAJDE SE MEZI VÁMÍ ŠÉF DOMINO MAFIE ?  
TOHO NEJ MAFIÁNA OCENÍME 

19.3. RETRO PÁRTY
TRADIČNÍ AKCE V MĚSÍCI, TY NEJ HITY LET MINULÝCH.

25.3. TULLAMORE DEW 
PANÁK TULLAMORE ZA 35,-KČ

26.3. CAPTAIN MORGAN PÁRTY
AKCE NA PŘÁNÍ  – PANÁK KAPITÁNA ZA  20 ,- KČ

polevka_SLLB_A3_v03.indd   1 24.02.16   16:10
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Mnohodenní skautská výprava do Zlatých Hor

První dva zimní měsíce, obvykle na naše poměry relativně vol-
né, jsme již měli za sebou a všichni jsme se těšili na nějakou vět-
ší společnou akci. Na chatu do Zlatých Hor jsme tedy na začátku 
jarních prázdnin odjížděli s velkým očekáváním, neboť poslední 
zimní chata se nám vydařila vskutku náramně. Trochu nás mr-
zelo, že jsme tentokrát museli nechat doma běžky, ale okolí Zla-
tých Hor je vděčným prostředím pro všechny typy výprav, neboť 
už jen pohled do mapy na hustou síť turistických tras napovídá, 
že bude z čeho vybírat.
 U klubovny se nás sešlo sedmnáct a bez delšího otálení jsme 
se vydali na vlak a pro zapomenutou kytaru. Do Zlatých Hor 
jsme dojeli už za tmy. Zakrátko jsme našli krásnou chatu míst-
ních skautů, kteří nám ji pro následující tři dny propůjčili. Pove-
čeřeli jsme, zahráli si krátkou hru, nachystali spacáky a postup-
ně usínali za čtení z knihy Strach nad Bobří řekou od Jaroslava  
Foglara.
 Následující tři dny byly zaplněny výpravami na zajímavá 
místa, hrami a různým programem v chatě i okolí. První den 
jsme se hned po snídani vydali na Biskupskou kupu, kopec  
s rozhlednou přímo nad městem.  Moc jsme toho však neviděli. 
Celý den byl kraj zahalen do mlhy. Alespoň jsme se mohli na-
hoře koulovat, protože zde ještě ležel sníh. Po cestě dolů jsme 
si ještě zahráli hru, ve které museli hráči losovat různá zranění, 
jako oslepnutí, zlomení nohy nebo ruky, jež jim vždy vyřadila  
z funkce daný orgán, a vzájemnou pomocí se potom museli  
dostat z nebezpečné džungle.
 Druhý den jsme podnikli jen kratší vycházku na Zlatorud-
né mlýny, tentokrát za krásného počasí. Třetí den byla opět 
delší trasa, celá v režii skautů, kteří dostali předchozí den na 

chatě mapu, obrázky zajímavých míst v okolí a měli sami na-
plánovat výpravu. Vymysleli si o poznání delší trasu, než měli  
doporučeno, ale i s variantou, jak ji případně zkrátit. Potěšili mě, 
když si pak na rozcestí, kde se museli rozhodnout, vybrali tu 
delší, protože vedla přes pěkná místa. Už podle ranní rozcvičky 
museli být nepochybně třetí den již celkem unavení, ale nechtěli 
zradit svůj plán. Podívali jsme se tak na Táborské skály či  
zříceninu Edelštejn.
 V čase, který jsme trávili na chatě nebo v její těsné blízkosti, 
naplňovala náš program zejména celochatová hra na motiv  
nejnovější epizody Star Wars, ale dost času jsme i s doprovodem 
kytary zpívali, hráli různé klidnější hry, zejména po návratech  
z výprav. Skládali jsme origami, hráli karetní hru Bang nebo 
zjišťovali kód pro zneškodnění bomby ukryté v chatě.
 Sám jsem byl celkem dost unaven, když jsme z chaty  
odjížděli. Nebylo toho za ty tři dny málo a to jsem ještě  
nemusel běhat při hrách. Když jsem každý večer čítával, vždy 
jsem slyšel z několika stran pomalé oddychování, ještě než jsem 
dočetl stránku. Ale byl to zasloužený spánek po namáhavém dnu.  
Věřím, že i spokojený.

Ondřej Daniel – Rys  
vůdce oddílu skautské středisko 

Františka Pecháčka Bludov
Autor fotografií: skautské středisko Bludov
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KULTURNÍ DŮM BLUDOV 
 VÁS ZVE NA  

DIVADELNÍ KOMEDII 

 
na sobotu 12. března 2016  

od 19:00 hod.  
V PODÁNÍ BLUDOVSKÉHO DIVADELNÍHO SOUBORU 

BLUD V TYÁTRU 
 

- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ– 

 

Prvním zvoleným bludovským starostou byl někdejší feudální 
pán, v té době již formálně majitel bludovského velkostatku, 
Zdeněk Otto Arnošt ze Žerotína.
 Narodil se 23. listopadu 1812 Františku Josefovi ze Žerotína 
a jeho manželce Kristině, roz. Skrbenské z Hříště. Narodil se 
jako pátý potomek (čtvrtý syn). Nejstarší dva jeho bratři (dvoj-
čata) zemřeli několik dní po svém narození, třetí bratr – původ-
ně dědic panství – Gustav Arnošt Josef zemřel tragicky v roce 
1828, kdy byl omylem zastřelen při střeleckých závodech. Tepr-
ve v té chvíli se dědicem panství stal Zdeněk Otto Arnošt. Nebyl 
majitelem pouze bludovského panství, ale i Valašského Meziříčí 
a panství v Prusech.
 Dne 16. prosince 1838 se oženil s Gabrielou Almasy ze Zsa-
dásy (1816 – 1896). Z ní se stal faktický feudální pán Bludova, 
neboť dostala Bludov s Chromčí při svatbě od svého manžela 
jako věnné statky. Za čtrnáct let (1839-1853) se jim narodilo 
osm dětí – šest děvčat a dva chlapci.: Marie Josefa Kristina, 
Zdenka Sofie Františka, Kristina, Ema, Přemyslav, Luisa Kristi-
na Gabriela, Karel Emanuel a Gabriela Ema. Kromě jedné dcery 
se všichni dožili dospělosti, řada z nich se dožila skutečně vyso-
kého věku mezi osmdesáti a pětadevadesáti lety.
 Zdeněk Otto Arnošt zemřel 18. listopadu 1887 ve Vídni. Na 
tamějším centrálním hřbitově byl také pochován. Po osmatřiceti 
letech nechal jeho ostatky syn Karel Emanuel převézt do blu-
dovské žerotínské hrobky, kde byly pod podlahou u čelní stěny 
dne 1. září 1925 pietně uloženy.
 Obecní samospráva byla ustavena v roce 1848, skutečně na-
plněna byla až v roce 1850, kdy proběhly první svobodné volby 
obecních výborů. Starostu již tehdy volil ze svého středu obecní 
výbor. V Bludově se jím v roce 1850 stal právě Zdeněk ze Žero-
tína. Na staré obecní razítko tehdy nechal přidělat korunku. Jeho 
starostenství bylo zřejmě spíše symbolické – v jeho časté nepří-
tomnosti (hodně pobýval ve Vídni) jej zastupoval první radní 
(Jáně, Einaigl).
 Dne 28. července 1860 poprvé (a dosud naposledy) navštívila 
Bludov hlava státu – císař František Josef I., který se zastavil  

Bludovští starostové – Zdeněk Otto Arnošt ze Žerotína

u hraběte Zdeňka ze Žerotína, když jel ze Zábřeha přes Šumperk 
a Červenohorské sedlo do Jeseníku (nepočítáme-li prezidenta 
Beneše, který v roce 1937 krátce vystoupil na bludovském  
nádraží).
 Starostou byl Zdeněk ze Žerotína do roku 1860, kdy jej  
nahradil obecní písař Jan Benda.

Stanislav Balík ml.
Literatura:
Březina, J.: Paměti obce Bludova, Bludov 1927.
Ottová Kvapilíková, A.:  Losinsko-vízmberská větev rodů Žerotí-
nů na Šumpersku v 16. – 20. století, bakalářská práce, Filozofic-
ká fakulta Masarykovy univerzity 2010.

Pokračování příště
Foto: Zdeněk ze Žerotína
Zdroj: archiv autora
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Šesťáci a pravěk
Celé první pololetí se šesťáci učí o pravěku. O době, kdy člověk 
vznikl, jakou cestou musel projít, než vynalezl zemědělství,  
o vzniku řemesel i o prvních uměleckých dílech.
 Děti si samy v průběhu pololetí zkusily  namalovat pravěká 
zvířata – podobně jako pravěcí lovci. Nekreslily sice na zdi jeskyní 
a v životní velikosti, ale i tak některým dětem daly zvířecí tvary 
dost zabrat. Přece jen měli pravěcí lovci zvířata víc „v oku“.
 Kluci i holky si také vyzkoušeli práci s keramickou hlínou.  
Pokusili se vymodelovat různá zvířata, amulety, ozdoby i venuše 
a zjistili, že vyrobit byť jen malého keramického divočáka není 
úplně nejsnadnější, že to chce hodně trpělivosti a představivosti.
 I proto se dnes se na jeskynní malby, sošky, reliéfy a další 
umělecké projevy pravěkých lidí dívají s respektem a vědomím, že 
tito lidé byli opravdovými umělci a skvělými pozorovateli.

Vladimíra Horáčková

ZŠ Bludov

Velký školní turnaj „Super farmář“
V měsíci lednu probíhala základní kola oblíbené hry Super farmář, 
kterých  se zúčastnilo 100 dětí ze školní družiny. Děti si hrály na 
farmáře a zabývaly se chovem domácích zvířat. Do velkého škol-
ního finále postoupilo 24 dětí. 
Pořadí ve finále:  1.místo Ondřej Špička   2.A
   2.místo Markéta Nedomová 3.A
   3.místo Barbora Janzová   3.B
   4.místo Pavlína Lencéšová   1.B
První dva úspěšní žáci postupují do krajského kola, které se  
uskuteční v květnu letošního roku.

Pololetní prázdniny ve školní družině
Navštívili jsme výstavu Zdeněk Burian – malíř ztraceného času ve 
Vlastivědném muzeu v Šumperku. Děti se dozvěděly nové infor-
mace o životě tohoto malíře a ilustrátora. Společně jsme se vydali 
na cestu do prehistorie a do světa plného dobrodružství. Pomalo-
vali jsme indiánské týpí. 
 Poseděli jsme u pravěkého ohniště a vyprávěli si o životě pra-
věkých lidí a zvířat. 
    Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2016/2017
Ve čtvrtek 4. února se naši předškoláčci poprvé představili ve ško-
le. Tento den je pro mnohé děti vzrušujícím okamžikem, na který 
se těší a dopředu připravují. Ke slavnostnímu zápisu se dostavilo 
51 dětí z Bludova a blízkého okolí. Děti byly připravené, šikovné, 
ale u některých se objevily také první známky nervozity. Zápis 
proběhl ve znamení pohádky Ledové království, která patří v sou-
časné době mezi velmi oblíbené.  
 Na všechny děti, které zasednou po prázdninách do školních 
lavic, se moc těšíme.                  

                   Irena Dokoupilová

Děti zvířátkům
Letošní podzim sbírali naši prvňáčci, druháci a třeťáci kaštany  
a žaludy pro lesní zvěř. Dali jsme je panu Marku Nimrichtrovi  
a ten za odměnu připravil pro děti zajímavou přednášku o volně 
žijící zvěři a  myslivosti. Přednáška se nám velmi líbila. Děti obdi-
vovaly vypreparovaná zvířata – kunu, prase divoké, bažanta, zajíce 
a další. Chlapci byli nadšeni ukázkou loveckých zbraní. Nejúžas-
nější byla ukázka vábení jelena na vábničku. Děkujeme panu Mar-
ku Nimrichtrovi za ochotu, trpělivost a těšíme se na další ročník.
     Jarmila Březinová


