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Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, že v měsíci listopadu 
mají občané, kteří se zapojili do systému MESOH, právo uplat-
ňovat připomínky na svozy provedené od října 2019 do konce 
září 2020. V tomto měsíci je možné žádat o doplnění nenačte-
ných obsloužených nádob či pytlů, pokud tyto připomínky ne-
byly uplatňovány již během roku 2019/2020. Po uplynutí tohoto 
měsíce nebudou již žádné další reklamace přijímány! Proto pro-
síme občany, aby si zkontrolovali na svých odpadových účtech 
všechny načtené svozy a nesrovnalosti konzultovali přímo se 
společností, která celý systém spravuje, nebo se obrátili na 
Obecním úřadě Bludov na paní Lucii Šoupalovou.  

Obecní úřad Bludov informuje občany, že od pátku 6.11. (kon-
tejnery budou přistaveny během pátku do 14:00 hodin) do nedě-
le 8.11. budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na 
bioodpad. Do kontejnerů můžete vhazovat pořezané větve, listí, 
trávu atd. Stanoviště kontejnerů budou u hasičárny (zde budou 
přistaveny 2 ks kontejnerů) a na Bludovečku (zde bude přista-
ven 1 kontejner).
Další kontejnery na bioodpad budou přistaveny od pátku 13.11. 
(kontejnery budou přistaveny během pátku do 14:00 hodin) do 
neděle 15.11. na stanovišti na ulici Jiráskova (před obchodem 
Jednota), na ulici Na Viskách (u obchodu U Urbana), na ulici 
Dr. Březiny.
Žádáme všechny občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali 
bioodpad v igelitových pytlích a aby vhazovali větve pořeza-
né na co nejmenší objem. Díky tomuto se v kontejneru ušetří 
spousta místa pro další bioodpad a nebude se odvážet poloprázd-
ný kontejner. 

Vážení spoluobčané,
před rokem a vlastně ani nikdy předtím by mě vůbec nenapadlo, 
že přijde doba, kdy k vám starosta Bludova nebude moci u pří-
ležitosti státního svátku promlouvat přímo od Pomníku padlých.
Neuměl jsem si představit situaci, stejně tak jako asi většina  
z vás, že se nebudeme moci osobně setkávat, že nebudeme moci 
společně uctít památku padlých v první světové válce a připo-
menout si výročí vzniku samostatného Československa.
 Všechno je ale jinak, a tak má letos naše obecní oslava stát-
ního svátku 28. října jinou podobu. Společně s místostarostou 
jsme v tichosti položili věnec k Pomníku padlých a nyní k vám 
promlouvám přes obrazovky vašich počítačů ze své pracovny na 
radnici. To, že se změnily možnosti našeho fyzického setkává-
ní, nesmí omezit naše schopnosti přemýšlet nad poselstvím dob  
minulých nebo nad významem současného dění.
 Nyní zažíváme na vlastní kůži alespoň stopu nejistoty na-
šich předků. Mnozí z vás už pocítili, jaké to je přijít ze dne 
na den o jistotu stálého výdělku, o jistotu možnosti provozovat 
svou živnost a o možnost pracovat. Jiní se toho obáváme.
 Možná tak lépe porozumíme dění před více než sto lety, kdy 
byly ze svých rodin, ze své práce, ze svých polí vytrženy stovky 
bludovských mužů, aby šly bojovat do války, jejíž smysl ne-
mohly nikdy pochopit. Více než sto z nich se z válečných polí 
domů už nikdy nevrátilo. Zůstala po nich prázdná místa u stolů 
a nezhojené rány v srdcích.
 Ti, kdo zůstali doma – vesměs ženy, staří lidé a děti – museli 
nahradit chybějící živitele. Život šel dál a oni museli a chtěli žít.
Když jdeme kolem našeho Pomníku padlých a uctíváme památku 
zemřelých, vzpomeňme i na tyto hrdiny všedního života.
 Na ty, kdo neválčili, ale také trpěli ve svých domovech. 
Ani my dnes – stejně jako naši předkové před více než stoletím  
– často neumíme odhalit smysl toho, co a proč se kolem nás 
právě děje. Nebudu se o to pokoušet ani já...
 Při pohledu do bludovské, české i světové historie, však  
vidím několik nadějí. Každá hrůza jednou skončí. Žádné omezení 
není napořád. A také vím, že to zvládneme! Vím, že se přes 
všechny restrikce, jejichž smysl možná neumíme nalézt, bude-
me zase moci žít normální životy.
 Potom si jich budeme možná vážit o něco víc než dosud. 
Tak jako se našim předkům uprostřed světové války stýskalo 
po často stereotypních předválečných všedních dnech, tak i my 
s úžasem zjišťujeme, jak nám chybí kdysi samozřejmá náhodná 
setkání na ulicích, pravidelné akce s našimi známými, s kama-
rády a spoluobčany.
 Zase se vrátí, nebojme se. Buďme na sebe opatrní, dodržuj-
me vládní nařízení a zákazy, byť s nimi třeba někdy nesouhla-
síme. Zase přijde den, kdy se budeme moci volně pohybovat, 
shromažďovat se a být spolu. 
Přeji vám pevné zdraví a naději v dobrý konec.
Děkuji vám za pozornost.

                                       Ing. Pavel Ston, starosta obce

Obecní úřad připomíná občanům, že ve čtvrtek dne 12.11.2020 
proběhne poslední svoz bioodpadu z nádob v tomto roce. Po 
tomto datu bude možné využívat pro ukládání bioodpadu velko-
objemový kontejner AVIA, který je umístěn v areálu hasičárny.

Listopad = měsíc reklamací v systému MESOH

Svoz bioodpadu velkoobjemovými kontejneryProjev k 28. říjnu

Poslední svoz bioodpadu v tomto roce
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Dan Strnad

Kateřina Kunertová

Dominik Grohar

Milan Leksa

Jiří Nimrichtr

Šimon Krystek

Oznámení lékárny Bludov
V době pandemie je tu lékárna pro vás. Vzhledem k nižšímu počtu pacientů oproti velkým lékárnám 
v Šumperku a účinným protiepidemickým opatřením je zde minimální riziko nákazy. 
Od 1. listopadu zavádíme taktéž platbu kartou. Léky můžete objednat telefonicky, 
na čísle 728 980 612 nebo e-mailem slavkakubankova@seznam.cz, i s případným odvozem do domu. 
Na tomto čísle vám taktéž zodpovíme veškeré případné dotazy na léky i doplňky. 
Doplatky na léky jsou trvale snížené o polovinu.
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Zdraví – základ plnohodnotného života
V rámci projektového dne „Zdraví – základ plnohodnotného  
života“ jsme společně se zdravotnicí paní Marií Znojovou  
připravili pro děti ze školní družiny 2. a 3. ročníků zábavné  
a zároveň poučné odpoledne. Nejprve se děti dozvěděly základy 
první pomoci, včetně praktických ukázek, seznámily se s obsa-
hem lékárničky. Následovala praktická část, při níž si děti nej-
dříve ukuchtily něco dobrého a zároveň zdravého na zub. Poté 
jsme si ukázali několik jednoduchých cviků na protažení zad.
Na závěr si děti pochutnaly na ovocném smoothie, cuketovém 
závinu a špenátových šnecích.
 Děkujeme paní Marii Znojové za odbornou přednášku  
i za trpělivou pomoc v praktické části projektového dne.
    Alena Mikulová, vychovatelka ŠD

foto: archiv ZŠ Bludov 

Lotrando a Zubejda
Poslední akcí, která se před uzavřením kulturních institucí uskuteč-
nila v KD Bludov, se stala hudební pohádka Lotrando a Zubejda. 
Desítky dětí si první říjnovou neděli užily známý příběh s písničkami 
Jaroslava Uhlíře v podání pražské Divadelní společnosti Natalie  
Venturové.                                foto: Josef Baslar

Ve dnech 2. – 3. října 2020 se uskutečnily v celé ČR (mimo  
Prahu) volby do krajských zastupitelstev. Průměrná volební 
účast činila v ČR 37,95 %, v Bludově byla vyšší – 39,29 %.  
Pokud bychom se podívali na jednotlivé bludovské okrsky, 
rozdíly ve volební účasti byly výrazné – zatímco v okrsku č. 2 
(horní konec a střed obce) byla účast jen 34,66 %, v okrsku č. 3 
(od paneláků směrem k Chromči) o osm procentních bodů více  
- 42,63 %. Tyto rozdíly nejsou jednorázové, ale potvrzují chování 
bludovských občanů i v jiných typech voleb. V těchto volbách 
se ukázalo i odlišné volební chování v těchto okrscích. Zatímco 
 v dalších dvou okrscích a v celé obci vyhrálo ANO, v okrsku č. 1 
(dolní konec a malá část horního konce) zvítězila ODS.
 Tři kandidující strany nezískaly v Bludově ani jeden hlas 
(SPR-Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska; Soukrom-
níci a ODA; Koruna česká). V tabulce jsou uvedeny všechny, 
které získaly alespoň jeden hlas. V posledním sloupci je pro 
srovnání uveden výsledek v celém Olomouckém kraji.

I tentokrát kandidovalo několik bludovských občanů, letos šest. 
Největší podporu v Bludově získal Pavel Ston (ODS), který 
získal 108 hlasů (hlasovalo pro něj 48 % bludovských voličů 
strany). Následovali jej Josef Ťulpík (ODS, 99 hlasů), končící 
náměstek hejtmana Milan Klimeš (ANO) se 48 hlasy, Karel 
Bank (ANO, 44 hlasů) a Tomáš Skoumal (Moravané, 6 hlasů). 
 Kandidovala ještě Jarmila Fichtnerová za stranu Rozumní  
– ta však nedostala v Bludově ani jeden preferenční hlas.
 Členem krajského zastupitelstva byl z výše zmíněných  
bludovských kandidátů zvolen pouze Josef Ťulpík.

Stanislav Balík ml.

Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 
2020 v Bludově

Název Hlasy  
Bludov

Hlasy  
Olomoucký 

kraj

abs. % %

ANO 263 26,86 27,01

Občanská demokratická strana 227 23,18 10,36

Piráti a Starostové 186 18,99 19,51

Spojenci pro Olomoucký kraj 135 13,78 18,43

Svoboda a přímá demokracie 61 6,23 7,85

Komunistická strana Čech a Moravy 39 3,98 4,71

ČSSD a Patrioti Ol. kraje 28 2,86 4,82

Trikolóra hnutí občanů 14 1,43 4,30

DSZ – Za práva zvířat 13 1,32 0,87

Moravané 8 0,81 0,75

Rozumní 3 0,30 0,49

Dělnická strana sociální spravedlnosti 2 0,20 0,15

Zdroj dat: www.volby.cz
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V roce 1624 koupila od královského místodržícího Karla I.  
z Liechtenštejna bludovské panství vycházející hvězda moravské 
politiky příštích dvou desetiletí Kryštof Pavel z Liechtenštejna-
-Kastelkornu. Už minule jsme upozornili na to, že ačkoli na první 
pohled vypadají jejich přídomky shodně, nebyli příbuzní, že šlo 
o dva zcela rozdílné šlechtické rody. S Kryštofem Pavlem se blu-
dovského panství na téměř století ujal rod, který se do tváře naší 
obce zapsal po Žerotínech nejvýrazněji, ačkoli ve veřejné paměti 
už téměř nežije. Byl to také ve své době mocný moravský rod, z 
něhož vzešli mj. dva olomoučtí biskupové.
 Kdo vlastně byli Liechtenštejni-Kastelkornové před tím, než 
se ujali Bludova? Jejich předkové pocházeli z jižního Tyrolska 
z hradu Lichtenstein v Leifers (u Bolzana). Už v roce 1472 se 
objevili v tyrolské šlechtické matrice. V roce 1499 dostal jeden  
z jeho členů (Pavel) lénem panství Castelcorno u Rovereta  
a roku 1506 přídomek Kastelkorn. Rod se poté rozdělil do ně-
kolika linií. Pro nás je důležitá salzbursko-moravská linie. Jejím 
zakladatelem byl Jan Jakub z Lichtenštejna-Kastelkornu, který 
zemřel před rokem 1604.  S manželkou Barbarou Eleonorou von 
Wolkenstein-Trostburg měl několik dětí – „bludovského“ Kryš-
tofa Pavla, jemuž se dále budeme věnovat, pak Jana Kryštofa, 
který byl biskupem v Chiemsee, Konstantina, který byl kanov-
níkem v Salzburku, a Filipa Rudolfa, který se jako císařský ge-
nerál v roce 1622 zmocnil Kladského hrabství, kde se stal zem-
ským hejtmanem. Ten jediný měl potomky, z něj vzešli jednak 
pozdější olomoucký biskup Karel, jednak další majitelé Bludova. 
Z celého rodu vzešlo několik rytířů Zlatého rouna, tedy nejvý-
znamnější rytířské společnosti křesťanské Evropy. Jejich erbem 
byl „čtvrcený štít se srdečním štítkem Liechtenštejnů, v něm  
v modrém poli stříbrný klín, na čtvrceném štítě v 1. a 4.  
červeném poli stříbrný dvouocasý lev ve skoku, hledící do středu 
(páni z Kastelkornu), ve 2. a 3. stříbrno-černém děleném poli čer-
vený dvouocasý lev ve skoku, rostoucí z černého dílu poli, hledící 
do středu (páni ze Scheny)“.
 Ale nyní už k prvnímu bludovskému Liechtenštejn-Kastel-
kornovi. Kryštof Pavel, hrabě z Liechtenštejnu svobodný pán  
z Kastelkornu se narodil kolem roku 1600 na některém z rodo-
vých sídel v jižním Tyrolsku. První známá zpráva o něm pochází 
z roku 1604, kdy se po otcově smrti stal spolu se svými bratry  
a otcovým bratrancem držitelem několika lén.
 Po otcově smrti byl vychován zřejmě brněnskými jezuity  
– proč právě jimi, nevíme. Zřejmě také vykonal ve svém mládí  
i obvyklou kavalírskou cestu na jih Evropy. Po návratu do  
střední Evropy se uplatnil v císařské armádě. Od roku 1625 připo-
joval Kryštof Pavel ke svému titulu ještě dodatek „komorník císaře 
Ferdinanda II., regimentní rada v Horních Rakousích“.
 Na svátek Všech svatých, snad roku 1625, se zúčastnil lovu 
na zajíce na panství Miroslav. Během zábavy navrhl hostiteli Ji-
římu Březnickému z Náchoda sázku. Když se Liechtenštejno-
vým chrtům podaří uštvat v poli zajíce v plném běhu, postoupí 
mu Jiří Březnický panství Miroslav a statek Lysice. Březnický 
evidentně v kvality Liechtenštejnových chrtů nevěřil. Nicméně 
se stalo, chrti zajíce skutečně uštvali, Březnický ale odmítl do-
stát svému slovu. Kryštof Pavel ho proto v roce 1628 zažaloval 
u zemského soudu v Brně o tisíc kop českých grošů. Březnický 
jej na oplátku zažaloval o třicet tisíc kop grošů v jiné věci.  
V roce 1631 oba ohlásili, že došlo k mimosoudnímu vyrovnání.
 Na začátku dvacátých let se Kryštof Pavel intenzivně snažil 
získat nějaká moravská panství – po pobělohorských konfis-
kacích jich byla celá řada k dispozici. Tak se např. neúspěšně  
ucházel o Kunštát.
 K dalším ziskům mu pak pomohlo manželství. Mezi lety 
1622–1623 se poprvé oženil, s výrazně starší dvojnásobnou 
vdovou Ester Marií, rozenou Žejdlicovou ze Šenfeldu, která  
s prvním manželem získala panství Pernštejn – které samozřejmě 

Bludovští vládcové XIX. – Kryštof Pavel z Liechtenštejna-Kastelkornu (1624–1648)

Kryštof Pavel z Liechtenštejna-Kastelkornu 
(zdroj: kniha Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu 

a Morava v časech třicetileté války)

 nezahrnovalo jen známý hrad, ale široké okolí s městečky 
(Doubravník) a vesnicemi. Po sňatku s ní se tedy stal Kryštof  
Pavel spolumajitelem významného panství, mohl se cítit pokra-
čovatelem tradice nejmocnějšího moravského šlechtického rodu 
Pernštejnů. Zřejmě i to mu pomohlo, aby byl v roce 1628 přijat 
mezi moravské stavy. V letech 1627–1630 byl přísedícím morav-
ského zemského soudu a působil v různých stavovských komisích.
 Druhý zemřelý manžel jeho manželky byl blízkým přítelem 
knížete Albrechta z Valdštejna. Snad právě tento kontakt stál  
za tím, že se z Kryštofa Pavla stal v roce 1630 Valdštejnův nejvyš-
ší hofmistr. Staral se o chod Valdštejnova obrovského dvora – dnes 
bychom řekli, že byl Valdštejnovým vysokým manažerem či snad 
zástupcem (za působení Kryštofa Pavla měl dvůr 273 stálých čle-
nů, neustále se pohyboval mezi pražským palácem a jičínskou re-
zidencí a k tomu vyjížděl na četná vojenská tažení – a o to všechno 
se staral Kryštof Pavel). Kromě na tu dobu astronomického pla-
tu (dvě stě zlatých měsíčně) se stal majitelem panství Vartenberk  
a několika panství v Meklenbursku, čímž se stal Valdštejnovým 
vazalem. Po Valdštejnově zavraždění v únoru 1634 skončila vý-
znamná kapitola života Kryštofa Pavla a otevřela se poslední  
– kariéra vysokého, později dokonce nejvyššího, moravského 
zemského úředníka.
 K tomu mu zřejmě pomohl druhý sňatek, kdy se po smrti 
první ženy někdy v letech 1633–1634 oženil s Maxmiliánou 
Markétou hraběnkou ze Salmu a Neuburgu nad Innem.  
Kryštof Pavel se v roce 1634 stal místodržícím nejvyššího sud-
ství, v roce 1635 místodržícím nejvyššího komornictví, poté 
místodržícím úřadu moravského zemského hejtmana. Od roku 
1637 byl hejtmanem brněnského kraje, v roce 1638 se stal nej-
vyšším komorníkem. Poté, co se jeho švagr Julius ze Salmu ne-
osvědčil při správě Moravy, rozhodl císař v roce 1640 jmenovat 
kolektivní správu Moravy – tříčlenný úřad moravského zemské-
ho hejtmana. Jedním ze tří se stal právě Kryštof Pavel. Právě  
v této době rozhodl patent císaře Ferdinanda III. v roce 1641, že 
se jedinou metropolí Moravy stalo Brno (a ne ještě Olomouc, jako 
do té doby).
 Doba triumvirátu v čele Moravy trvala jen do roku 1643, 
kdy se císařský dvůr rozhodl převést opět pravomoci do rukou 
jediného člověka. Novým moravským zemským hejtmanem  
(zástupcem panovníka na Moravě) se stal Kryštof Pavel.  
V Brně, sídle úřadu, pak také žil většinu zbývajícího času.
 Bludovské panství koupil, jak již bylo zmíněno na začátku,  
v roce 1624. Bludovská literatura až dosud bere za samozřejmé, 
že to byl právě Kryštof Pavel, za něhož začala být přestavována 
bludovská tvrz na zámek, uvádí se, že se začalo právě roku 1624. 
Nicméně toto problematizují autoři jeho moderního životopisu, 
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kteří uvádějí, že „vzhledem k nedostatku pramenů a dobovým 
souvislostem je nicméně pravděpodobné, že k raně-barokní  
přestavbě zámku došlo až za Liechtenštejnových dědiců; tento 
předpoklad může podložit i označení ‚Residenz Hoff‘, uvedené 
v souvislosti s Bludovem v pozůstalostním spise z roku 1649.“ 
Ano, zdá se, že za něj sice došlo k výraznému rozšíření Dolní-
ho dvora (viz níže) a k vytvoření předpokladů pro stavbu zámku, 
ale samotná stavba zámku začala až po jeho smrti. Kryštof Pavel 
neměl moc důvodů budovat v roce 1624 zámek v dalekém Blu-
dově – pobýval v Brně, ve Vídni, na Pernštejně, s Valdštejnem  
v Praze a Jičíně; poté v Brně, na Pernštejně a ve Vídni. Nicmé-
ně v Bludově alespoň občas pobýval – víme to např. z let 1635 
či 1638, kdy zde datoval některé své dopisy či rozhodnutí. Na-
víc v roce 1624 jistě zámek stavět nezačal, vždyť ještě při zápi-
su Bludova do zemských desk o deset let později se píše o tvrzi  
s poplužním dvorem… 
 Podle dochované nejstarší bludovské pozemkové knihy je 
zřejmé, že zásadním způsobem za Kryštofa Pavla došlo ke zmí-
něnému rozšíření Dolního panského dvora. Vrchnost skoupila 
čtyři statky sedláků Jakuba Prázdného, Jiřího Motyky, Mikuláše 
Odstrčila a Štěpána Huldana, které stály v prostoru mezi dnešní 
silnicí na Šumperk a koncem parku, tedy v prostoru zámku  
a parku. Jedno jméno zůstalo ve veřejné paměti až do 20. století, 
kdy se Gryngleti říkávalo podle někdejších majitelů statku, na němž  
se tato přírodní protáhlá úžlabina nacházela, Motykovský důl.
 28. ledna 1631 požádal Kryštof Pavel olomouckou konzistoř, 
aby vyslala do Bludova faráře, neboť v kraji není farář znalý ně-
mecké řeči a obyvatelé Bludova nejsou všichni katolíci. Proč žá-
dal o někoho znalého němčiny? Bludovští byli Češi, možná tehdy 
bludovská farnost zahrnovala i řadu okolních obcí, v nichž někde 
žili Němci. Žádosti bylo vyhověno za dva roky, kdy byl 28. dub-
na 1633 na bludovskou faru investován Josef Marián, dominikán, 
který dostal na starosti rovněž farnost v Rudě. Ačkoli nám může 
připadat doba reakce příliš dlouhá, viděno dobovýma očima šlo o 
až překvapivě rychlé řešení. Nebylo totiž samozřejmé, že Bludov 
měl již tehdy faráře – řada předbělohorských far byla až do roku 
1691 neobsazená.
 Po J. Mariánovi přišel do Bludova Jakob Brodecký, ovšem, 
jak dlouho zde působil, nevíme, stejně jako to nevíme o jeho 
předchůdci. Vystřídal jej v roce 1646 Adalbert Kryštof Navarra, 
kterému se podle jeho vlastního výroku podařilo do roku 1658  
z obce vyhubit kacířství, neboli přeloženo – za něj se stala farnost 
stoprocentně katolickou. Mohelnický děkan jej za to chválil, když 
již v roce 1647 uváděl, že Navarrovi farníci jsou všichni katolíky.
 V roce 1635 určil Kryštof Pavel Bludov s Pernštejnem za 
majorátní panství svého rodu (tedy nedělitelný základ, který dědí 
nejstarší následník). Ve stejném roce 29. června potvrdil na blu-
dovské tvrzi Bludovským patero starších svobod, s připomín-
kou, že se nesmí vztahovat na nekatolíky. Za to mu byli bludov-
ští obyvatelé a jejich potomci tak vděční, že ještě po více než 
dvou stech letech za něj dávali sloužit slavnou, tzv. kryštofskou 
mši, při níž stříleli z hmoždířů – naposledy jsou o ní zmínky  
v obecních účtech v roce 1850 a 1857.
 Doba, kdy vládl v Bludově, byla dobou třicetileté války.  
Už v letech 1621–1623 musel Šumperk a okolí živit ubytovaná 
vojska. Když v letech 1634–1635 procházely naším územím císař-
ská vojska, byla zásluhou liechtenštejnské vrchnosti obec uchrá-
něna dlouhodobějších pobytů vojsk, které byly jinak ekonomicky 
velmi vyčerpávající. Velké problémy začaly až v roce 1642, kdy 
vpadli na Moravu Švédi. Císařští vojáci, kteří jim měli čelit, byli 
zčásti ubytováni i v Bludově v sídle panství. Jestli se Bludova do-
tklo plenění sousedního Šumperka v roce 1642, nevíme. Na jaře 
1647 měli Švédi útočit na bludovské panství, do Bludova, Chromče 
a Postřelmova už byli vysláni i vyzvědači, nicméně útok překazila 
povodeň.
 S třicetiletou válkou a Bludovem je spojena i jedna z našich 
pověstí. Týká se místa „Na šachtách“ ve Vlčím dole. Tyto šach-

ty prý mají být pohřebištěm ze švédské války – prý mělo ve 
Vlčím dole dojít ke střetu švédského vojska a císařské armády. 
Jiná domněnka ale říká, že to mohou být zbytky po dolování 
nebo dokonce že je měli vyhloubit dávní obyvatelé Bludova, aby  
do nich chytali vlky a medvědy.
 Když Kryštof Pavel zemřel, byl jeho plný titul následující: 
Kryštof Pavel hrabě z Liechtenštejnu svobodný pán z Kastelkor-
nu, pán na Schenně, Karneidu, Tschengelsburgu, Runkelsteinu, 
na hradě Pernštejně, Bludově a Vartenberku, dědičný zemský 
hofmistr v Elsasku, Jeho Milosti císařské tajný rada, komorník, 
nařízený plukovník a královský zemský hejtman Markrabství 
moravského. Zemřel 30. srpna 1648 v Brně. Podle své poslední 
vůle měl být pochován v nově zřízené rodové hrobce v brněn-
ském kostele sv. Tomáše. Původně vybrané místo se ale uká-
zalo jako nevhodné, a tak byl v roce 1651 v kostele postaven 
nový hlavní oltář a u něho v rohu evangelijní strany hrobka pro 
Kryštofa Pavla a jeho rodinu. Byl to jeden ze společensky nej-
vlivnějších a nejvýznamnějších majitelů bludovského panství  
v celé historii.
 Ačkoli byl dvakrát ženatý, neměl legitimní potomky a jeho 
dědicem se stal synovec Maximilián, syn jeho bratra Filipa  
Rudolfa.

Prameny a literatura:
Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu, Brno 2013.
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská, II. Okres šumperský, 
staroměstský, vízmberský, Brno 1932.
Lichtenštejn-Kastelkornové 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Lichtenštejn-Kastelkornové).
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.
Vašek, L. – Konečný, M.: Kryštof Pavel z Liechtensteinu- 
Castelkornu a Morava v časech třicetileté války, katalog výstavy  
konané od 4.6. do 3.10.2010 na Státním hradě Pernštejně,  
Brno 2010.

Stanislav Balík ml.

Rozálie, kaple
Netradiční setkání pod šitým nebem uspořádala Obec  

Bludov koncem měsíce září. Sousedské posezení přilákalo, 
navzdory deštivému počasí, téměř stovku lidí. 

Cílem bylo oslavit rekonstrukci tří drobných bludovských 
památek, které zdobí zdejší krajinu a které míjí kolemjdoucí 

při svých procházkách. Všechny tři památky – opravená 
věž kostela svatého Jiří, kaple svaté Anny a socha svaté 

Rozálie – vytváří duchovní prostor obce Bludov, 
návštěvníky často chválené a přirovnávané k výstavním 

vsím našich západních sousedů. 
foto: Josef Baslar
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Kulturní život „u ledu“
Koncerty, výstavy a další akce, ať už v režii kulturního domu 
nebo jiných pořadatelů v Bludově, se opět musely v měsíci říjnu 
rušit. Situace bude pokračovat i v listopadu a bohužel nikdo 
neví, jak dlouho zůstane kulturní a společenský život „u ledu“. 
 Už nyní je ale jasné, že první adventní koncert, na kterém 
měli v neděli 29. listopadu v kostele svatého Jiří v Bludově  
vystoupit Motýli Šumperk, se v původním plánu neuskuteční. 
Hromadné zkoušky zpěvu byly kvůli nemoci COVID-19  

Manželé Motykovi 
Zlatá svatba   

Dnes je Váš velký den,
50 let pospolu, a to není sen!
Zdraví, lásku, štěstí přejeme

k zlaté svatbě Vám gratulujeme.

Všechno nejlepší do dalších společných let
přeje dcera a syn s rodinami

Dne 17. listopadu 1970 začala pouť 
Vaším společným životem. 

Z celého srdce Vám, drazí rodiče, gratulujeme. 
Přejeme pevné zdraví, 

štěstí a spoustu lásky! Milující rodina

zakázány, a děti by ani v případě uvolnění opatření nebyly 
schopny koncert nazkoušet. Kulturní dům jako pořadatelská 
organizace má připravený náhradní plán. Pokud situace dovolí, 
prosinec bude opět plný zpěvu a vánoční atmosféry. Podle  
aktuální situace jsou plánované akce průběžně zveřejňovány  
na webových stránkách bludov.cz, případně na facebookovém 
profilu Kulturní dům Bludov.

BH  

Společnost PONTIS uspořádala setkání

Dne 30. září se v 16 hodin v Obecním klubu Bludov uskutečni-
lo setkání, které mělo za cíl seznámit pečující osoby s možnost-
mi péče a nově vzniklým projektem „Centra pro podporu peču-
jících osob Zábřeh a Šumperk“, který realizuje Charita Zábřeh  
a společnost PONTIS Šumperk o.p.s.
 Prostřednictvím projektu je možné navštívit pečující  
osobu přímo v její domácnosti a seznámit ji s důležitými  

informacemi, postupy a příspěvky tak, aby péči mohla zvládnout  
co nejlépe. Pokud jste neměli možnost se na přednášku  
dostavit můžete se kontaktovat přímo na koordinátorku pro 
podporu pečujících paní Bc. Anetu Svozilovou, tel: 607 123 758 
nebo e-mail: pecujici@pontis.cz 

Bohdana Březinová, metodik PONTIS Šumperk o.p.s.
foto: archiv PONTIS Šumperk o.p.s.
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Virtuální univerzita třetího věku

Kulturní dům Bludov se chystá od února příštího roku otevřít 
Virtuální univerzitu třetího věku. Podle motta této výuky přichá-
zí vzdělání za seniory přímo do místa jejich bydliště. Proto ve 
spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské 
univerzity v Praze vznikají v regionech a obcích konzultační 
střediska, kde se mohou zájemci vzdělávat v různých oblastech. 
Nyní bude konzultační středisko i v Bludově. 
 Pokud senior absolvuje šest kurzů, je pozván na slavnostní 
promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o absoluto-
riu Univerzity třetího věku. Zájemci o studium se mohou už nyní 
hlásit přímo v Kulturním domě Bludov. Výuka probíhá prostřed-
nictvím videopřednášek přenášených přímo k seniorům. Poslu-
chárnou se stane zdejší Obecní klub, který má veškeré vybavení 
pro tyto účely. 
 Studovat mohou osoby se statutem důchodce nebo invalidní 
důchodce bez rozdílu věku. Studijní poplatek činí 300 korun za 
jeden kurz. Přednášky budou probíhat jednou za 14 dní po 1,5 
hodinách. Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z in-
ternetu na plátno. Po každé přednášce posluchači vypracovávají 
pod vedením tutora kolektivní test. V případě, že by nadále trvala 
epidemiologická krize a posluchači se nemohli kolektivně schá-
zet, je možné vést individuální výuku. Startovním kurzem bude 
Etika jako východisko z krize společnosti. 
 Veškerá témata, která Provozně ekonomická fakulta ČZU  
nabízí, naleznou zájemci na stránkách e-senior.czu.cz, další téma 
kurzu by si pak mohli posluchači ve spolupráci s tutorem vybrat 
sami. 

ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT:
- osobně v kanceláři KD Bludov
- e-mailem kulturni.dum@bludov.cz
- telefonicky 583 238 177

Etika jako východisko z krize společnosti

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: PhDr. Jan Šolc
 Nedlouho po nástupu demokratizace společnosti počátkem 
90. let došla naše společnost ke všeobecné shodě v názoru, že  
k největším ztrátám došlo během posledních dvou generací  
v oblasti mravnosti a zejména morálky.

bh

KD BLUDOV ZVE ZÁJEMCE NA KURZ

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY
TŘETÍHO VĚKU

VE SPOLUPRÁCI S PROVOZNĚ EKONOMICKOU
FAKULTOU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY

V PRAZE
Zájemci o studium se mohou už nyní hlásit přímo v KD

Bludov, tel: 583 238 177
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Skautské přespání původně na Brusince, nakonec v klubovně

Na podzim míváme jako bludovští skauti dobrodružnou akci  
– přespání v lese. První říjnovou sobotu jsme si v klubovně vzali 
plachtu, lana, sekyrku, rýček a další věci, které jsou zapotřebí  
k tomu, abychom si mohli udělat ohniště a rozdělat oheň. 
 Jakmile všechny potřebné věci byly nabaleny, vydali jsme se 
směrem na rozhlednu Brusinku. Vyšli jsme na kopec, kde děti 
pouštěly draky, jelikož ten den velmi foukal vítr. Na louce pod 
rozhlednou jsme si sundali batohy a dali se do práce. Odkryli 
jsme drn na ohniště a nosili dříví na uvaření čaje. Nachystali 
jsme si kotlík a začali vařit čaj. Jenže jak foukalo, tak oheň 
byl mimo kotlík, takže nám uvaření čaje trvalo pěkně dlouho.  
Opekli jsme si špekáčky a povídali si.
 To už bylo šero a začali jsme si číst knihu, která vyprávěla 
o tom, jak krutý byl život vojáků. Pomalu se stmívalo a začala 
hra, která navázala na příběh knihy, ze které jsme četli. Museli 
jsme se nepozorovaně dostat na rozhlednu, která byla střežena 
vojáky a odstřelovači. Pokud jsme byli spatřeni (dlouhým posví-
cením baterkou), museli jsme se vrátit k ohni se oživit. Po vy-
lezení na rozhlednu jsme museli zasvítit signál SOS Morseovou 
abecedou směrem na Háj. Byla to super hra plná dobrodružství, 
kde jsme se museli plížit po poli, v bodláčí a vysokou trávou. 
Chodili jsme po skupinkách nebo sami – to bylo na každém, co 
si vybral. Vždy jsme se dostali blízko ostřelovací věže, kde nás 
ale spatřil hlavní odstřelovač, když na nás z rozhledny dlouze 
posvítil. Odstřelovači byli fakt všude, takže bylo těžké se tam 
dostat. Byla to hra plná zábavy, odhodlání a nejistoty, kdy vás 
chytí. 

 Jakmile se nám to podařilo a hra skončila, sbalili jsme si 
batohy, uhasili a zahladili ohniště a vyšli na rozhlednu. Rozdě-
lali jsme si mezi trámy hamaky a chystali jsme se ke spánku.  
Jenže náhle se rozpršelo a začalo hodně foukat. S takovým  
větrem jsme nepočítali, takže na nás pršelo i přesto, že jsme 
měli natáhnuté hamaky pod střechou. Po hodině ležení a mok-
nutí jsme se sbalili a šli do klubovny. Po cestě nám byla velká 
zima, protože většina z nás byla promoklá. V klubovně jsme  
si zatopili, trochu osušili věci, rozdělali spacáky, karimatky a šlo 
se spát. Dál už byla noc klidná.

br. Vojtěch Riedl, Junák – středisko 
Františka Pecháčka Bludov

foto: Martin Dostál – Roy

PROJEKT „ZELENÁ ŠKOLA“ V MŠ
Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Zelená škola.“ Cílem projektu je 
ochrana životního prostředí a vylučování negativních dopadů lidských činností  
pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadu 
elektrických a elektronických zařízení. Projekt je základem pro vytvoření  
ekologického cítění u dětí. Zelená škola je zaměřena na sběr baterií a drobného 
elektroodpadu (telefony, klávesnice, náplně z tiskáren, kalkulačky, elektronické 
hračky, nářadí, zářivky, světla). Sběrný box je umístěn u hlavního vchodu  
po pravé straně v MŠ. Zapojeni do projektu jsou pedagogičtí i provozní  
zaměstnanci, děti i rodiče. 

Monika Kubíčková, DiS, učitelka MŠ


