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Bludovan

Lidé, prosím, nezůstávejte doma …

Situace uplynulého roku nám velmi intenzivně připomíná,  
že člověk je tvor společenský. Potřebujeme se setkávat  
a sdílet. Společenské sdílení našeho života nám přináší pocit  
bezpečí, plnosti a sounáležitosti.
 Všichni jsme v uplynulém roce prošli situacemi, kdy nám 
byl společenský život odpírán. Pro mnohé z nás byl zákaz 
setkávání se velmi traumatizující. Udržovat a podporovat 
společenský život je jedním z úkolů obce a zkušenosti uply-
nulého roku na tuto úlohu intenzivně apelují.
 V rámci podpory společenského života v obci jsme pro 
naše občany připravili projekt venkovní galerie na místě sou-
časného památníku Adolfa Kašpara. Jedná se o soubor mobi-
liáře, který vytvoří zázemí pro prezentaci kreativních počinů 

Skautská oddílová výprava se slibovým táborovým ohněm

Byla to naše první velká akce po dlouhé „corona pauze“. 
Květnová oddílová výprava se konala 29. května. Sraz byl 
jako vždy u klubovny a zúčastnilo se mnoho skautů, skau-
tek, vlčat a světlušek. Okořeněním oddílové výpravy bylo to, 
že jsem v jejím závěru já (Vojta Riedl) a Maruška Balíková  
u táborového ohně skládali svůj skautský slib.
 Od klubovny jsme vyšli směr Vlčí důl. Tam jsme si vy-
světlili hru, kterou jsme hráli po zbytek oddílové výpravy. 
Spočívala v tom, že jsme plnili úkoly od Persea, které vedly 
k tomu, aby byl na světě stvořen člověk. Když jsme první 
„mini hru“ ze série her, které vedly ke stvoření člověka, do-
hráli, malinko se nám rozpršelo. Po celý den bylo počasí jako 
na houpačce – chvíli liják a chvíli svítilo slunce, ale to nám 
ani trošku naši dobrou náladu nezkazilo. 
 Dále jsme došli ke Kostelíčku, kde jsme si obstarali dřevo 
na oheň a opekli si něco k snědku. Poté byla další hra, ve 
které jsme měli za úkol dostat oheň do svého ohniště, ale to 
se nějak nedařilo, jelikož foukalo. 
 Když jsme ohniště zahladili, tak jsme vyšli na rozhled-
nu Háj, kde jsme si dali malé občerstvení a pokračovali na 
Chocholík, kde se nám po cestě zase rozpršelo. Tam jsme se 
pokochali výhledem na Šumperk, Bludov a okolní vesnice  
a dali jsme se směrem dolů k Jezírku. 
 Po cestě dolů jsme si ještě řekli a ukázali, kde leží jaká 
vesnice či město. Když jsme dorazili k Jezírku, byl tam nepo-
řádek, který jsme museli uklidit a vyčistit ohniště. Ve dvou to 
byla celkem fuška, jelikož slibový oheň si musí nachystat ti, 
co slibují, ale zvládli jsme to. Nanosili jsme chrastí, udělali 
pagodu a slibový oheň mohl začít. 
 Odslibovali jsme krásná slova skautského slibu a zazpívali 
pár skautských písniček. Po skončení jsme oheň zahladili  
a vydali se na cestu zpět. Šli jsme přes Bludoveček a postupně 
jsme se rozcházeli domů. 

bývalých i současných obyvatel Bludova. Bude se primárně 
jednat o místní fotografy, amatérské malíře, děti základní  
a mateřské školy…
 Především se však bude jednat o místo setkávání občanů 
Bludova. Venkovní galerie bude složena z krytého prezentač-
ního prostoru a z prostoru pro sezení a relaxaci. Architektura 
prostoru bude navazovat na organický styl loni realizované 
„Tabule rodáků“. Původní objekt vlastního pomníku bude 
mírně obměněn. S realizací díla bychom chtěli započít již  
počátkem prázdnin tak, aby bylo dílo dokončeno do září  
tohoto roku.

  Ing. Pavel Ston, starosta obce

br. Vojtěch Riedl,
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

foto: archiv Junák Bludov
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Veronika Janíčková Elen Horníčková Jan Ženčár
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14. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 14. června 2021 se konalo 14. jednání obecní-
ho zastupitelstva. Proběhlo v Kulturním domě od 18:00 do 
19:30. Přítomno bylo 14 zastupitelů, omluven byl Karel 
Bank. Schůzi řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu 
byli zvoleni Kateřina Juránková a Jaroslav Čech. Zápis,  
z nějž převážně vychází tento článek, vyhotovil tajemník OÚ 
Zdeněk Kolínek. Bylo to první řádné jednání zastupitelstva, 
které si pamatuji, kde byla všechna hlasování jednomyslná 
(kromě schválení ověřovatelů zápisu). 

Kontrola úkolů, zpráva o činnosti rady obce  
a kontrolního výboru
Starosta informoval o plnění úkolů z minulých schůzí za-
stupitelstva. Část je splněna, část týkající se směn pozemků, 
byla prodloužena do příští schůze.
 Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Josef 
Ťulpík. Rada se od březnové schůze zastupitelstva sešla  
třikrát. Nad rámec běžné agendy a materiálů předložených 
zastupitelstvu se zabývala rekonstrukcí požární zbrojnice, 
změnou právního zastoupení obce, opravou nádrže v Gryn-
gleti a jmenováním zástupců obce do školské rady při ZŠ. 
Zastupitelstvo zprávu schválilo.
 Zastupitelstvu byl předložen na vědomí zápis z jednání 
kontrolního výboru 19.5.2021. Vzalo jej na vědomí.

Závěrečný účet obce za rok 2020
Rada obce předložila zastupitelstvu ke schválení závěrečný 
účet obce za rok 2020 včetně zprávy Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření, které 
bylo provedeno 31.8. – 1.9.2020 a 3. – 4. 5.2021 pracovníky 
krajského úřadu. Při tomto přezkoumání nebyly zjištěny chy-
by a nedostatky. Zastupitelstvo závěrečný účet obce za rok 
2020 včetně zprávy krajského úřadu bez výhrad schválilo. 

Rozpočtové změny za období 16.3. 2021 - 14.6.2021
Zastupitelstvu byly předloženy dvě rozpočtové změny  
1 a 2 na vědomí (ty řešily jen drobné, vesměs formální pře-
suny uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu). Ke schválení byly 
předloženy změny 3 a 4, které řeší výraznější změny reagují-
cí na úspěchy a neúspěchy obce při žádostech o dotace.
 Starosta podrobně objasnil smysl jednotlivých změn.  
Z těch nejpodstatnějších vyberme tyto:
• povýšení předpokládaných daňových příjmů o 2,5 mil. Kč;
• kvůli nesouhlasu majitele přilehlého pozemku nebude 

moci být letos vybudován chodník od Leharovy vily k uli-
ci Kroupově; je důvod věřit, že se to podaří v roce 2022; 

• kvůli katastrofálně nezvládnutému dotačnímu procesu ze 
strany ministerstva pro místní rozvoj (z více než 4000 po-
daných dotačních žádostí jich posoudili jen 414, z celého 
Olomouckého kraje byla úspěšná jen jediná žádost) nebu-
de obec opravovat ulici Ermisovu a Na Hradě z dotačních 
peněz, ale přesune na tuto opravu vlastní zdroje; opravu 
střechy, fasády a výtahu ve školce, na které rovněž žádala 
dotace, odsune na příští roky;

• bude revitalizován park Adolfa Kašpara, kde bude zřízena 
venkovní galerie a kryté místo pro sezení a relaxaci;

• na koupališti přibydou opatření proti přívalovým dešťům, 
nový žebřík k výpustnímu ventilu a dvě nové reprezenta-
tivní brány;

• v reakci na přívalové deště budou provedena protizá-
plavová opatření nad plotem do sodovkárny a nad ulicí  
8. května (nad transformátorem a nad ulicí Na Vískách);

• bude nově vydlážděn jeden další chodník na hřbitově;
• budou provedeny rekonstrukce v oranžerii;
• obec bude pokračovat v rekonstrukci podlah a osvětlení na 

základní škole, kdy budou vylepšeny další dvě třídy;
• bude pořízen nový hydrant u hasičárny namísto starého 

nefunkčního a bude do vjezdu do hasičárny pořízena  
závora;

• z dotací bude pořízeno mobilní pódium a pártystan pro 
Kulturní dům;

• obec počítá s nákupem pozemků pro potřeby budoucích 
realizací staveb zadržujících vodu v přírodě.

V diskusi Milan Klimeš doporučil vybudovat dětské koupa-
liště ve Vlčím dole. Dotázal se, zda se byl někdo podívat, co 
bylo důvodem problémů po květnových přívalových deštích 
na ulici 8. května. Dle jeho názoru to byla nefunkční příko-
pa. Dále zdůraznil, že je proti pořádání ohňostrojů, a navrhl 
zahrnout do rozpočtové změny č. 4 opravu prudšího výjez-
du cesty do Drážníku. Starosta reagoval, že dle jeho názoru 
problémy po přívalových deštích způsobila i ucpaná vpusť. 
J. Ťulpík doporučil vrátit se k návrhu na cestu v Drážníku  
v bodě různé, doporučil posoudit stav cesty, stanovit technic-
ké řešení a připravit rozpočet případné opravy. Dále připo-
mněl, že koupaliště ve Vlčím dole je přírodní vodní plocha 
ke koupání na vlastní nebezpečí, koupaliště pro děti by muse-
lo být provozováno ve zcela jiném režimu - plavčík, filtrace, 
hygiena. 
 Zastupitelstvo poté vzalo první dvě rozpočtové změny na 
vědomí a další dvě schválilo.

Zrušení OZV o evidenci trvalého označení psů
Na základě zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat může 
obec obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům po-
vinnost přihlásit trvale označené psy, zejména psy označe-
né čipem, do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení 
evidence označených psů a jejich chovatelů. Avšak tohoto 
zmocnění mohou obce využít pouze do 31. prosince 2021, 
poté pozbývá platnosti a účinnosti. Proto schválilo zastupitel-
stvo zrušení původní vyhlášky z prosince 2019.

Jmenování nového člena finančního výboru
V březnu vzalo zastupitelstvo na vědomí ukončení členství 
Jiřího Homoly ve finančním výboru. Byli osloveni zástupci 
sdružení, politických stran a hnutí, které se zúčastnily posled-
ních voleb do zastupitelstva, aby předložili návrh kandidá-
tů. Nikdo z nich tak neučinil. Následně (po zápisu z rady, 
který konstatoval nulový návrh) předložil návrh kandidáta 
zastupitel Stanislav Balík, který navrhl Libora Bryxe ml.,  
a zastupitel M. Klimeš, který navrhl Janu Klimešovou.
 V diskusi M. Klimeš informoval, že návrh na jmenová-
ní své manželky členkou finančního výboru, kterému před-
sedá, předložil proto, jelikož nevzešel žádný návrh ze stran 
či hnutí a jelikož je nutné doplnit finanční výbor do lichého 
počtu. Sdělil, že svůj návrh stahuje, poněvadž byl nakonec 
předložen ještě jeden návrh. S. Balík poté zastupitelům krát-
ce představil osobu L. Bryxe, který je studentem Fakulty 
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managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  
a v obci působí mj. jako zástupce vůdce bludovského skaut-
ského oddílu. Zastupitelstvo jej jmenovalo členem finanční-
ho výboru pro volební období 2018– 2022.

Schválení Změny č. 3 územního plánu obce Bludov 
Veřejné projednání návrhu změny č. 3 územního plánu 
Bludov s výkladem projektanta se konalo 7. dubna 2021  
v 15 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Do 7 dnů od 
veřejného projednání byly podány 2 připomínky, které poři-
zovatel vypořádal.
 V diskusi S. Balík upozornil, že majitelé pozemků mezi 
školou a tenisovými kurty mají už několik desetiletí pozem-
ky zahrnuty v územním plánu jako plochy k zástavbě a nic 
se neděje. Zamyslel se, jestli tyto plochy v budoucnu, pokud 
se situace nezmění, z územního plánu nevypustit a nezařadit 
jiné. M. Klimeš se dotázal, jestli obec nezkusila pozemky 
odkoupit, pokud ano, jakou požadovali oslovení cenu. Sta-
rosta odpověděl, že odkoupení pozemků obec nabízela, ale 
neúspěšně.
 Zastupitelstvo poté vydalo opatření obecné povahy  
– Změnu č. 3 územního plánu Bludov. Dokumentace obsahuje 
výrokovou část a odůvodnění. 

Vstup obce do spolku NAŠE ODPADKY, z.s.
Rada na svém jednání 24.5.2021 doporučila zastupitelstvu 
schválit vstup obce do spolku NAŠE ODPADKY, z.s. Tento 
spolek založil Radek Staňka, který obci dodává a spravuje 
motivační systém pro občany (MESOH). Díky založení spol-
ku byla obci 28.4.2021 doručena výpověď stávající Smlouvy 
na poskytování služby MESOH. Obec Bludov musí uzavřít 
novou Smlouvu o poskytování služby MESOH, která nyní 
nově v ceně zohledňuje vstup či nevstup do Spolku. Hlavním 
cílem tohoto spolku je prosazování lepších pozic obcí v ob-
lasti odpadového hospodářství vůči odpadovým společnos-
tem, snižování produkce komunálních odpadů atd. 
 V diskusi K. Juránková žádala lépe objasnit účel založení 

spolku. Starosta vysvětlil, že jde o ochranu know-how systé-
mu, který by jinak odkoupily velké sběrové firmy a měly by 
tak výrazně lepší pozici. Zastupitelstvo poté schválilo smlou-
vu a souhlasilo se vstupem obce jako řádného člena do spol-
ku, což přinese úspory oproti situaci, kdyby členem nebyla  
a pouze systém používala.

Schválení Stanov společnosti Servisní společnost  
odpady Olomouckého kraje a.s.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo upravené Stanovy ak-
ciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého 
kraje a.s., jejichž cílem je učinit operativnějším orgány spo-
lečnosti.

Diskuse
K. Juránková se dotázala, jestli se na Bludovečku směrem  
k obci připravuje výstavba, když tam probíhají výkopy  
a pokládají se kabely. Starosta odpověděl, že ne, že se tam 
jen posiluje energetická síť ve vazbě na přemístění čistič-
ky odpadních vod, budování zařízení pro svatby a výstav-
bu toho, co povoluje územní plán. Zástavbu směrem k obci 
územní plán nepovoluje.
 Roman Holinka doporučil na polní cestě HC2 (podél trati) 
instalovat 2 – 3 lavičky; S. Balík to podpořil a doporučil je 
instalovat i na začátku a na konci (pro lepší pohodlí např.  
při obouvání bruslí).
J. Ťulpík se vrátil k návrhu M. Klimeše zahrnout do rozpoč-
tové změny č. 4 opravu prudšího výjezdu cesty do Drážní-
ku - doporučil posoudit její stav, stanovit technické řešení  
a připravit rozpočet případné opravy. Na tomto doporučení  
se zastupitelé shodli.
M. Klimeš připomněl, že byla zahájena stavba obchvatu. 
Dále se dotázal, jestli bude možno využít obecní billboardy  
k volební kampani. Starosta odpověděl, že k volební kampani 
lze využít 5 plakátovacích ploch v obci.
 

Stanislav Balík ml.

www.oppapirna.cz

op papírna
 Olšany u Šumperka 

oppapirna.cz         

Pracujte pro  
světovou špičku 
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OBECNÍ KOTEC PRO NALEZENÉ PSY
Likvidace objemného odpadu

Obecní úřad Bludov informuje občany,  
že na oploceném pozemku pod budovou  

pro sběr elektroodpadu nad zámkem je volně  
přístupný kotec pro nalezené psy v naší obci.  

Pokud tedy v obci naleznete psa, můžete jej rovnou 
do kotce zavést a toto ohlásit na obecní úřad,  

který se o psa následně postará a nález vyhlásí.  
Děkujeme.

Obecní úřad Bludov informuje občany, že od 1. 7. 2021 
končí možnost odstraňování objemného odpadu mimo 

sběrové soboty (jaro, podzim) formou odvozu přistaveného 
kontejneru s objemným odpadem na skládku do Rapotína, 

kdy obec odstranění odpadu platila. Začalo docházet  
k využívání této možnosti a navážení velkého množství 

odpadu. Nyní pokud občan se potřebuje zbavit objemného 
odpadu mimo sběrové soboty, musí odstranění odpadu  

na skládce zaplatit. Děkujeme za pochopení.

PILOTNÍ PROJEKT – SVOZ GASTROODPADU OD OBČANŮ
V letošním roce vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, 
který zohledňuje požadavky Evropské unie na vyšší míru tří-
dění a recyklace komunálních odpadů. Do roku 2025 by se 
měl podíl vytříděných využitelných složek odpadu navýšit 
alespoň na 60 %. To je tedy o zhruba 20 % více oproti sou-
časnému stavu. V budoucnu se navíc počítá s nárůstem po-
platků za skládkování využitelných odpadů, Pokud nedojde  
k nějaké nepředpokládané změně, tak se do roku 2030 popla-
tek za ukládání těchto odpadů zvýší ze současných 800 Kč/t 
až na 1850 Kč/t. Pozor, toto je jen poplatek za ukládání od-
padů. K tomuto je třeba ještě připočítat další stovky korun za 
službu spojenou s ukládkou, tedy to, co si účtuje provozova-
tel skládky a další náklady. Komunální odpad obsahuje velké 
množství bioodpadů, ať již je to „zelený“ odpad ze zahrad, 
nebo odpad z kuchyně (gastroodpad). Jednou z možností, jak 
snížit množství komunálního odpadu odváženého (ukládané-
ho) na skládku je vytřídit bioodpad a gastroodpad z domácnos-
tí. Bioodpad máme v Bludově vyřešen pravidelným vývozem 
popelnic. Dalším krokem k ještě vyššímu třídění a především 
využití odpadů z domácností a jejich odklonění od sklád-
ky je shromažďování gastroodpadu a jeho následné předání  
k využití. V současnosti již probíhá třídění jedlých olejů. 
Rádi bychom toto třídění rozšířili i o gastroodpad, tedy odpad  
z kuchyní. Tento odpad budou moci občané, v rámci „pi-
lotního projektu“ odkládat do nádob rozmístěných po obci. 
Zkušebně bychom tento projekt chtěli zahájit na vybraných 
místech po obci, kdy nádoby budou umístěny u veřejných 
stanovišť kontejnerů na papír, plast a sklo. Nádoby budou 
pravidelně vyváženy, a to v týdenním intervalu. Bude se jed-
nat o zhruba 15–20 nádob, které budou rovnoměrně rozmís-
těny po obci. Záleží jen na občanech, zda a jak tuto službu 
budou využívat. Důležité je udržet „čistotu“ tohoto odpadu  
a nevhazovat do nádob to, co tam nepatří. Pokud se sběr gas-
troodpadu osvědčí a občané budou mít o tuto službu zájem, 
bude určitě možné uvažovat o rozšíření lokalit svozu, stejně 
tak i o možnosti pro domácnosti získat (koupit, pronajmout 
si) nádobu na gastroodpad. Projekt bychom chtěli spustit za-
čátkem července letošního roku. Přesné umístění nádob bude 
zveřejněno na webových stránkách obce, na úřední desce  

a do konce června budou rozneseny letáčky do schránek.
Co tedy do nádob na gastroodpad bude patřit a co nikoli?

PATŘÍ:
• potraviny rostlinného i živočišného původu
• prošlé potraviny i s původním obalem (obal – papír, plast)
• tepelně zpracované maso vč. syrového, rybí 
 a drůbeží kosti
• mléčné výrobky včetně tekutých
• zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce
• zbytky jídel
• pečivo, cukrovinky, sedliny z kávy a čaje

NEPATŘÍ:
• potraviny ve skleněných obalech
• samostatné plasty, sklo, kovy
• gumové či mikrotenové rukavice
• mycí houbičky, drátěnky, textil
• jednorázové nádobí (tácky, kelímky, příbory)
• vepřové a hovězí kosti, uhynulá zvířata
• psí exkrementy
• nebezpečné odpady
• jedlé oleje a tuky (patří do samostatných nádob)

A co se s gastroodpadem stane po jeho odvozu specializova-
nou firmou. Odpad je předán do bioplynové stanice v Rapo-
tíně, zde je podrcen, projde procesem fermentace a je ener-
geticky zpracován. Výsledkem procesu je elektrická energie 
a teplo. 

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS vznikla jako jedna 
z prvních odpadářských bioplynových stanic u nás. Ročně 
zpracuje 30 tis. tun biologicky rozložitelného odpadu,  
z něhož vyprodukuje bioplyn, který dále upravuje na elektři-
nu a teplo a rovněž biometan. Vlastnosti tohoto vysoce kva-
litního plynu jsou srovnatelné se zemním plynem, biometan 
tak může být vtláčen do plynárenské soustavy nebo využit 
jako pokročilé ekologické palivo BioCNG.
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Když v roce 1814 zemřel Josef Karel ze Žerotína, žerotínský 
majetek velkolosinsko-vízmberské (v tuto chvíli již bludov-
ské) větve se poprvé po několika generacích nedělil. Naži-
vu byl jediný z jeho tří synů – František Josef. Ačkoli byl  
z bratrů nejstarší, narodil se 6. dubna 1772 až jako šesté dítě 
v pořadí. Narodil se v Brně, kde v té době jeho otec působil 
v institucích moravského markrabství. Pokřtěn byl téhož dne 
jako František Josef Petr Vincenc Ferrerský Antonín Celes-
týn – v brněnském chrámu sv. Jakuba Matyášem Františkem 
Chorinským z Ledské, tehdejším proboštem brněnské kapituly 
a pomocným biskupem královéhradeckým (o pět let později 
se stal prvním biskupem nově založeného brněnského biskup-
ství). Byl to tehdy nejvyšší církevní představitel v Brně; to, že 
křtil malého Františka Josefa, dokládá vysoké postavení jeho 
rodičů.
 František Josef vyrůstal a v zásadě celý život žil v Brně. 
Studoval práva, pak se stal radou u moravského gubernia (mís-
todržitelství). Dne 5. září 1804, ve dvaatřiceti letech se oženil 
s Marií Ernestinou Aloisií Johanou, roz. hraběnou Skrbenskou 
z Hříště  (17.11.1777, Šenov – 2.9.1854, Bludov). Používala 
hlavně druhé křestní jméno – Ernestina. 
 Byla to svatba zřejmě výjimečná. Oddával je nikoli v běž-
ném brněnském chrámu či katedrále, ale přímo v kapli biskup-
ské rezidence tehdejší brněnský biskup Vincenc Josef Schra-
tenbach, vzdálený příbuzný Františka Josefa (byl bratrem 
druhé ženy Ludvíka Antonína, posledního velkolosinského 
Žerotína, tedy ženichova strýce). Nevěstin otec Otto Amadeus 
Josef hrabě Skrbenský z Hříště byl vlivným šlechticem, zastá-
val v letech 1774–1780 úřad zemského hejtmana těšínského 
knížectví. Z téhož rodu vzešel o sto let později pražský a olo-
moucký arcibiskup, Lev kardinál Skrbenský z Hříště.
 Od hraběnky Ernestiny pocházela v dalších žerotínských 
generacích obliba křestního jména Ernest/ina – Arnošt/a. Nesly 
ho tři z jejích šesti dětí, tři vnoučata...
 Narodilo se jim šest dětí – čtyři synové a dvě dcery. Nej-
prve v prosinci 1805, rok a čtvrt po svatbě, dvojčata – Ludvík  
a Josef. První z nich zemřel po třech hodinách po porodu, 
druhý po pěti dnech. Následoval syn Gustav Arnošt Josef 
(14.9.1807, Brno – 25. 5. 1828, Brno). Ten zahynul tragicky  
v jednadvaceti letech, kdy byl nešťastnou náhodou zastře-
len při střeleckých závodech v Brně. Všichni tři byli zřejmě  
v Brně dočasně pochováni. Po výstavbě nové bludovské žero-
tínské hrobky byly jejich ostatky do ní přeneseny.
 Další tři děti se již dožily dospělosti a přežily své rodiče.  
Dcera Matylda Johana Seraphine (28. 11. 1808, Brno  
– 15. 10. 1887, Lysice) byla v řadě ohledů výjimečná. Jednak 
byla první známou dcerou majitele bludovského panství, která 
se v Bludově (12. 6. 1833) vdávala. Vzala si hraběte Emanu-
ela Dubského z Třebomyslic. Do historie ale vstoupila jako 
hlavní iniciátorka založení první dětské nemocnice na Moravě  
– dodnes existující dětské nemocnice v Brně. Zaslouží si 
zvláštní článek v Bludovanu.
 Jako pátý v pořadí se narodil syn Zdeněk Otto Arnošt  
(23. 11. 1812, Brno – 18.11.1887, Vídeň), pozdější dědic blu-
dovského panství a první bludovský svobodně zvolený sta-
rosta. Šestým dítětem a druhou dcerou byla Arnošta Serafína 
Anna (30.12.1813, Brno – 1.10.1892, Lomnice, která se vdala 
za hraběte Aloise Michaela Gabriela Jana Antonína Serényi de 
Kisserény.

Bludovští vládcové XXVI. – František Josef ze Žerotína (1814-1845)

 František Josef ze Žerotína se v roce 1817 vzdal úřadu rady  
u moravského místodržitelství a začal se naplno věnovat  
správě svých panství – Bludova s Chromčí, Prus, Valašského 
Meziříčí. Podle matričních záznamů o křtech a svatbách jeho 
dětí a jeho úmrtí ale žil trvale v Brně – nejprve v paláci se svý-
mi rodiči na dnešní ulici Orlí, později (nejpozději v roce 1828) 
v paláci na dnešním náměstí Svobody čp. 73. Šlo o jednu  
z nejprestižnějších městských adres. Dnes je palác zbořen a na 
jeho místě je vystavěn moderní dům Omega.
 Rozvíjel i studium dějin žerotínského rodu, přičemž v té 
době už věděl, že reprezentuje jeho poslední větev. Na blu-
dovském zámku zřídil knihovnu. Byl významným morav-
ským hospodářským činitelem – od roku 1828 byl předsedou 
Hospodářské společnosti moravské a slezské, poté ředitelem 
Moravské společnosti pojišťovací. V roce 1835 se stal tajným 
císařským radou a o rok později při korunovaci posledního  
korunovaného českého krále Ferdinanda V. byl pasován na sva-
továclavského rytíře a byl vyznamenán Leopoldovým řádem.
 Františka Josefa ze Žerotína můžeme ve vztahu k Bludovu 
nazvat nejpodnikavějším z Žerotínů. Jeho asi třicetiletá éra se  
trvale zapsala do tváře obce, z jeho doby pochází několik vý-
znamných objektů (nebo naopak schází), které dávají dodnes 
Bludovu jeho tvář.
 V roce 1816 byla postavena dodnes stojící myslivna (na 
dnešní ulici Dr. Březiny); v roce 1822 byl přebudován tehdejší 
hostinec Korbílek na Zámečku, kde byla zřízena taneční síň;  
o rok později donedávna stojící sýpka a ovčírna při Dolním  
dvoře; v roce 1835 palírna, v roce 1842 pila a ve stejném roce 
pivovar. 
 Asi největší zásah do podoby obce se vztahoval k otázce  
bludovských rybníků. Ty se od konce 15. století (tedy asi  
350 let) rozprostíraly mezi Bludovem, Chromčí, Postřelmovem 
a Sudkovem. Největší z nich – Špalek – měl přes 41 hektarů. 
V celé obci jich bylo celkem 19 (i s jedním obecním – dnes 
Bartůňkovým) o celkové výměře přes 145 hektarů. 
 S jejich vysoušením se začalo v roce 1830, skončilo v roce 
1842. Poté zůstaly maličké rybníčky u zámku a Bartůňkův, 
pstruhový rybníček u bludovského mlýna a u dnešní chro-
mečské zastávky. Rušily se zřejmě v rámci racionalizačních 
opatření, které mělo přinést větší výnosy. J. Březina dával jejich 
zánik do souvislosti s velkým růstem počtu obyvatel. Domníval 
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se, že obyvatel bylo tolik, že je nebylo možno zaměstnat  
v tehdejším zemědělství a šumperské továrny ještě nepotřebo-
valy dělnickou sílu. František Josef byl v kontaktu s moderními 
ekonomickými trendy, snad proto se domníval, že ze zeměděl-
ského obdělávání půdy získá víc než z rybničního hospodaření.
 Z velkolepé bludovské rybniční soustavy tak dodnes  
zůstala zachovaná hráz podél ulice Zahradní (hráz Kozelku  
– a za ní směrem do polí byl rybník Fěrtušek), dále hráz kolmá 
na ulici Zahradní směrem k Balíkovu včelínu (východní hráz 
Fěrtušku), dále hráz za lázněmi (jižní hráz Zrcadla/Krompiš-
ku); vlaková trať jde po staré hrázi, která propojovala (jako 
ochrana před rozvodněnou Moravou) Zrcadlo se Špalkem  
a Ryšánem, zčásti také po hrázi Nového rybníka. Zbylé hráze 
(ve Špalku apod.) byly rozorány v šedesátých letech v rámci 
socializace vesnice a scelování pozemků.
 V éře Františka Josefa došlo také k definitivnímu vyřešení 
otázky bludovského hřbitova. Ten se od počátku vesnice roz-
kládal kolem kostela – do josefinských reforem kolem roku 
1784. Tehdy se na něm přestalo pohřbívat, nicméně ostatky 
nebyly vykopány, zůstaly i staré kříže. Nový hřbitov byl zřízen 
v Nové dědině (v zahradě pozdější Leharovy vily). Později se 
zjistilo, že nový hřbitov nevyhovuje – zřejmě nebyly vhodné 
tlecí podmínky (kousek vedle, v prostoru dnešních tenisových 
kurtů, byla cihelna, takže rozhodně nejde o půdu vhodnou k 
tlení). Někdy v letech 1832–1842 přestal být používán a byl 
zřízen hřbitov současný. Ve stejné době (v roce 1832) byly od-
straněny vnější památky na hřbitov u kostela, snad s výjimkou 
hlavního kříže. V roce 1831 se totiž zavázala obec Bludov udr-
žovat kamenný kříž na jižní straně kostela. Svým umístěním  
a podobou se zdá, že se kdysi jednalo o hlavní kříž na hřbitově. 
Není vyloučeno, že hlavní kamenný kříž zůstal jako jediná pa-
mátka zachován, zatímco ve stejné době byly ostatní připomín-
ky hřbitova odstraněny. O rok později (1832) byl sepsán další 
revers, podle něhož mají obce Bludov a Bohutín povinnost udr-
žovat kamenný kříž na dnešním hřbitově.
 Otisk vlivu Františka Josefa je vlastně na všech dodnes 
stojících významných bludovských církevních stavbách. Ně-
kdy mezi lety 1833 a 1836 se objevily ve stropě bludovského 
kostela trhliny, a ten začal klesat a hrozil katastrofou. Kostel 
byl uzavřen. Přestavba kostela v zásadě do dnešní (staveb-
ní) podoby se odehrála v letech 1837-1838. Nová stavba je 
oproti předcházející delší cca o jednu třetinu a má tvar kří-
že, což je dáno dvěma bočními oratořemi. Za kostelem byla 
v letech 1837–1839 přistavěna nová žerotínská hrobka (tu 
koncipoval František Josef jako hrobku pro svou rodinu), nad 
ní je sakristie. Kostel není postaven v žádném čistém slohu, 
jak uvádí někdejší farní kronikář, „slohu jest neurčitého“. 
Kombinuje prvky novobarokní a novogotické a jiné bez ladu 
a skladu. Slavnostně vysvěcen byl 28. října 1838, a to šum-
perským děkanem Janem Wachlerem. Část zdiva současného 
kostela – část jižní zdi – je zřejmě úplně původní z prvního 
zděného kostela, z konce 16. století. Rovněž velká část věže 
je staršího data než ze třicátých let 19. století – a sice z pří-
stavby z roku 1764. Při poslední přestavbě v letech 1837–1838 
pak byla pouze nadstavěna. Uvnitř věže jsou tyto stavební fáze 
poměrně dobře patrné – od úrovně mezi hodinovým strojem  
a zvony přechází kámen v cihly.
 Do žerotínské hrobky nebyly přeneseny jen ostatky tří Že-
rotínových předčasně zesnulých synů, ale Františku Josefovi se 
podařilo po více než sto letech dovést do konce spor o důstojné 
uložení ostatků brandýské větve Žerotínů včetně nejslavnějšího 
Žerotína Karla st. Získal souhlas státních i církevních orgánů  
a 10. listopadu 1842 došlo k jejich převozu a uložení v bludov-
ské hrobce.

Významnou roli hrál František Josef při obnově kostelíčka. Ten 
byl sice zachráněn od státem nařízené demolice v osmdesá-
tých letech 19. století, nicméně nemohl být obnoven. Ačkoli 
Bludovští žádali stát o možnost jej opravit již v roce 1800, 
úspěšní nebyli. Kostelíček pustl – od jeho zrušení do obnovy 
uplynulo 49 let. Do neopravované stavby začalo zatékat, až se 
zřítila klenba – zůstala stát pouze ta nad presbytářem. Pasáci 
dobytka začali kostelíček používat jako úkryt pro sebe a doby-
tek před nepříznivým počasím. V roce 1833 hlavně zásluhou 
Františka Josefa začaly světské a duchovní úřady měnit svůj 
dávný odmítavý postoj k jeho obnově. Velkým inspirátorem 
musel být i podnikavý farář Josef Němec, jenž se během prv-
ních třinácti let svého farářování zásadně otiskl do současné 
podoby všech tří bludovských hlavních církevních staveb. 
Kvůli úředním komplikacím nakonec začali Bludovští opravo-
vat kostelíček „načerno“, bez příslušných povolení, a aniž měli 
všechny peníze. Dluh, který při stavbě vznikl, musela splácet 
bludovská obec, takže začala kostelíček považovat za svůj  
– nicméně sama nic nezaplatila. Plány na obnovu pořídil zřej-
mě Ignác Richter, který byl autorem plánů kostela, hrobky  
a fary. Stavební práce probíhaly od jara do září 1835. Kostelíček 
byl obnoven dle původní podoby. Kostelíček sice stál, nicméně  
arcibiskupská konzistoř nechtěla dát souhlas s vysvěcením,  
dokud neuvidí vládní povolení ke stavbě – to ale neexistovalo. 
Dohadování o vysvěcení trvalo dva roky a nakonec pomohla 
náhoda – hrozící zřícení stropu farního kostela (viz výše). Ten 
byl zavřen, a jelikož bylo nutno někde sloužit mše svaté, nabí-
zel se přirozeně kostelíček. František Josef požádal moravskou 
zemskou vládu, aby svolila konat mše u kostelíčka. Ta sou-
hlasila, ale žádala i souhlas arcibiskupství. To jej vydalo, ale  
s tím, že je to jen pro čas, kdy se bude opravovat farní kostel. 
Na toto omezení se ale později „zapomnělo“. Nakonec kostelí-
ček vysvětil 20. května 1837 šumperský děkan Johann Wachler. 
Nebýt odvahy (možná i drzosti) Bludovských, zaštítěných ma-
jitelem panství, začít stavět i bez úředního svolení, možná by 
dnes kostelíček nestál.
 V roce smrti Františka Josefa se v zásadě do dnešní podoby 
přestavěla bludovská fara, rovněž na základě projektu Ignáce 
Richtera z roku 1842. Posledním impulsem pro rekonstrukci 
byla hrozící tragédie – farář Němec s kaplanem Matoušem Le-
ifertem se v prvním patře fary málem udusili od doutnajícího 
dřeva u komína. První – dřevěné – patro budovy bylo strženo  
a nově vyzděno.
 Za dlouhé éry Františka Josefa se vystřídali v Bludově  
jen dva faráři (Antonín Kouřil /1806-1835/ a Josef Němec  
/1835–1884/) a čtyři kaplani (Zikmund Zbořil /1814–1828/,  
Josef Němec /1828–1835/, Valentin Ovesný /1834–1836/  
a Matouš Leifert /1836–1848/). Josefu Němcovi, jednomu  
z nejvýznamnějších bludovských kněží, se budeme věno-
vat příště, o Antonínu Kouřilovi poznamenejme, že byl mož-
ná více sedlákem – koupil dokonce jeden bludovský statek  
čp. 41, stal se také obci vzorem v pěstování ovocných stromů.
 Výše popsaná velká vrchnostenská stavební činnost byla  
možná především díky enormní zátěži bludovských poddaných. 
Ti se občas bouřili – v roce 1837 podali sedláci stížnost soudu, 
že je vrchnost nutí k robotám přes hranice obce, od čehož byli 
osvobozeni dávnými svobodami; podruzi a chalupníci odpírali 
robotu úplně.
 V samotném závěru éry Františka Josefa došlo také  
k zásadní stavbě silniční infrastruktury – k výstavbě tzv. císař-
ské silnice od Chromče do Šumperka. Byla to v zásadě posled-
ní velká změna silniční sítě; a to až do současné stavby ob-
chvatu Bludova. Jinak v zásadě používáme středověkou komu-
nikační síť – s výjimkou této císařské silnice. Ta byla budována  



v letech 1836–1842 – a zhruba od pozdějšího Nealka k zámku 
byla vedena skutečně zcela nově, po polích. Za zámkem vyu-
žila již existující cesty, až těsně pod vrcholem kopce opět byla 
vedena po původních polích až k Šumperku.
 Pivovar, který v roce 1842 postavil, byl do Bludo-
va přestěhován z Kopřivné, jde o dnešní hospodu U Klá-
ry (Na Nové). Nebyl postaven na původně žerotínských 
pozemcích, ale na pozemcích, které původně patřily ke 
statku čp. 83, s jehož novými majiteli je František Josef 
směnil za pole za farou. I z toho je zřejmé, že František 
Josef v hospodářské oblasti netrpěl sentimentalitou a nebál 
se jít do nových podniků. Jistě nebylo náhodou, že pivovar po-
stavil u nové císařské silnice v momentě jejího vzniku – tak 
byla distribuce piva mnohem snadnější než ze zapadlé Kop-
řivné.
 V letech 1830–33 Bludov sužovaly epidemie zhoubných 
nemocí (v reakci na to se rozhodli Bludovští stůj co stůj obno-
vit kostelíček). Za čtyři roky zemřelo v Bludově téměř dvojná-
sobek lidí oproti době před tím a potom – zemřelo 315 osob, 
jinak za čtyři roky umíralo cca 180 lidí.
 Přes tyto vlny epidemií obec stále rostla. V roce 1790 měla  
232 domů a 1544 obyvatel, pět let před smrtí Františka Josefa  
téměř o polovinu domů více – 318 a o čtyři sta obyvatel více  
– 1945. Na tehdejší poměry šlo o hodně velké sídlo (vždyť 
např. Olomouc měla v té době i s předměstími asi 18000 oby-
vatel; Zábřeh ještě v roce 1869 cca 2500 obyvatel).
 Právě na začátku čtyřicátých let 19. století se ale stavební 
rozvoj Bludova zastavil – jako mávnutím kouzelného proutku. 
Představíme-li si obrovskou změnu, kterou Bludov v před-
chozím půlstoletí prošel – obnova kostelíčka, přestavba kos-

tela, výstavba 125 nových domků, vysušení rybníků, výstavba  
císařské silnice, výstavba řady vrchnostenských objektů atd. – je 
nesmírně kontrastní, když za dalších třicet let bylo postaveno 
maximálně pět nových domů, a to ještě kdo ví, jestli. Jinými 
slovy – v letech 1842–1873 se stavebně nedělo fakticky nic. 
Dost možná že to bylo způsobeno tím, že už uvnitř obce nebylo 
kde stavět a že se nevědomě čekalo na „vylití Bludova z břehů“ 
na louky a pole.
 Shrneme-li všechny proměny, právě za Františka Josefa do-
šlo k proměně obce, řady jejích staveb a extravilánu do podoby,  
kterou bychom už začínali poznávat.
 František Josef zemřel 30. května 1845 v Brně v paláci čp. 
73 ve věku 73 let, pochován do jím založené bludovské žero-
tínské hrobky byl 3. června 1845. Byl to první známý pohřeb 
majitele bludovského panství na území Bludova v dějinách. Po-
hřební obřad vedl bludovský farář Josef Němec.
 Po jeho smrti přesídlila jeho manželka Ernestina za synem 
na bludovský zámek – a zde také 2. září 1854 zemřela (před 
tím byla bludovským farářem zaopatřena) a pochována za man-
želem a třemi syny do bludovské hrobky.

Prameny a literatura:
Balík, S.: Od Markrabiny na Prostřední hora, Brno 2018.
Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu, Brno 2013.
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Matriky farností Bludov, Brno-sv. Jakub, Brno-sv. Janů.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Stanislav Balík ml.
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Odpověď Jiřímu Skoumalovi

Jiří Skoumal v minulém čísle Bludovanu zveřejnil svou reakci 
na informace z březnového zastupitelstva obce ohledně aukce 
na pozemek pod bývalým dětským hřištěm u paneláků – aukce, 
kterou vedly státní orgány a kde on přeplatil obec Bludov. Diví 
se v něm, že obec v aukci učinila pouze osm příhozů (které 
zvedly už tak absurdně vysokou částku za pozemek pro hřiště 
o více než sedmdesát tisíc na více než půl milionu). A také se 
ohrazuje proti tomu, že by měl obci něco hlásit.
 Ano, jistě nemá ani J. Skoumal, ani nikdo jiný povinnost 
obci hlásit nebo sdělovat, co bude dělat s vydraženým pozem-
kem. Ani to po něm nikdo nechce. Co by ale bylo na místě, tak 
ohleduplnost vůči obci. O tom, že obec o pozemek usiluje, in-
formujeme občany řadu let. Naposledy v prvním letošním čísle 
Bludovanu. J. Skoumal věděl, že obec o pozemek stojí – ne 
ze svého rozmaru, ne kvůli podnikatelským aktivitám, ne pro 
stavění – ale pro naše nejmenší, pro děti. Svým přihazováním 
obce a úspěchem v aukci způsobil, že zde dětské hřiště v nej-
bližší době obec neobnoví.
 Vůči Jiřímu Skoumalovi a jeho aktivitám přitom byla 
obec v minulých letech více než vstřícná. Pravidelným čtená-
řům Bludovanu asi nemusíme připomínat, jak obec nakonec 
souhlasila s prodejem pozemku kolem trafiky u zámku, který  
J. Skoumal protiprávně zastavěl při přestavbě trafiky na dneš-
ní kancelář. Mohli bychom připomenout směny či prodeje 
dalších pozemků (v roce 2016, 2017, 2018) – zastupitelstvo  
s nimi souhlasilo, aniž muselo. Ostatně každý si to může pro-
hlédnout v zápisech z jednání zastupitelstva.
 Nerozumíme tomu, proč a k čemu si potřeboval J. Skou-
mal koupit pozemek dětského hřiště. Věděl, ostatně jako 

všichni obyvatelé Bludova čtoucí pravidelně Bludovan či ve-
řejně přístupné zápisy ze zastupitelstev, že o něj obec marně 
usiluje již řadu let. Pozemek byl z jakýchsi podivných histo-
rických důvodů státní – kdysi byl vyvlastněn majitelům stat-
ku čp. 37 při stavbách paneláků. Nesmyslné právní předpisy, 
které brání státu předat či prodat podobný pozemek přímo 
obci, ale nabízet ho v podobných aukcích, kde obec hospo-
dařící s veřejnými prostředky prostě nemá stejné postavení  
jako soukromá osoba, nahrávají podobným spekulantům.
 Starosta Bludova, který se účastnil z pověření zastupitelstva 
aukce, jednal rozumně, když přestal po více než půlmiliono-
vé ceně přihazovat. Skutečně si někdo myslí, že když běžně 
občanům historicky, často omylem zabrané kousky obecních 
pozemků – zahrádek apod. – prodává obec za 100 Kč/m2, tak 
jen tak, kvůli Skoumalovu šroubování ceny, zaplatíme téměř 
pětinásobek?
 Podle územního plánu může být na pozemku u paneláků 
zřízeno jenom hřiště. Nic víc – ani domek, ani garáže, pro-
stě nic jiného. Možná nás ale J. Skoumal překvapí, až na 
pozemku zřídí a bude provozovat hřiště. Nebo třeba ho pře-
vede obci za cenu, na níž dražba začínala a za který by obec 
pozemek získala, kdyby nepřihazoval (jako výraz vděčnosti 
za vstřícnost, kterou k němu léta obec projevuje) – a my na 
něm budeme moci obnovit dětské hřiště, které zde tolik chybí.  
Do té doby bude jistě pozemek s péčí řádného hospodáře  
udržovat. 

Luděk Březina, Stanislav Balík ml.
zastupitelé obce Bludov



Bludovan 9

Bludovan 6/2021

   

Vzpomínka

„Láska smrtí nekončí...“

Dne 28. 6. 2021 uplynul rok od úmrtí našeho 
milovaného 
Ladislava Kubíčka
Vzpomíná manželka Liba, dcera Lucie s rodinou, 
syn David, maminka Viktorie a ostatní, kteří jej 
měli rádi.

Dne 7. 8. 2021 oslaví náš starosta

krásné 60. narozeniny.
Přejeme mu vše nejlepší, hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti. A do dalších let 
hodně pracovního elánu a spoustu 

krásných společně strávených okamžiků.
Sbor dobrovolných hasičů Bludov

Sbor dobrovolných hasičů Bludov děkuje 

panu Josefovi Krejčímu 
za dlouhodobé a obětavé vedení kroniky.

Hasiči blahopřejí! 

SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Projekt: “Dostupné sociální poradenství“
Dnes na téma kompenzační pomůcky pro zlepšení pohybu
Pěkné počasí nás nenechává v klidu. Po dlouhé zimě a chlad-
ném jaru se těšíme ven do přírody, na procházky kolem 
domu, na zahrádky. Ne každý ovšem může ven ze svého bytu 
bez potíží. Jsou mezi námi lidé, kteří se obtížně pohybují, 
někteří jsou zcela upoutáni na lůžko, ale i oni touží po pohla-
zení slunečními paprsky, sledovat dění kolem domu, popoví-
dat si se sousedy apod. Pokud o někoho takovém víte nebo  
o něho pečujete, je možné mu doporučit, aby si zajistil  
vlastní kompenzační pomůcku, která zlepší pohyblivost, mo-
bilitu. Může se jednat o domácí nebo venkovní chodítko, 
chodítko s vyšší mírou opory, tzv. podpůrnou deskou  
nebo mechanický vozíček. Ne každému pomůcky vyhovují  
a je potřeba individuálně posoudit pohybové schopnosti,  
fyzické možnosti, bariérovost bytu apod. Některé pomůcky 
vám může na poukaz napsat váš praktický lékař, o některé 
je možné požádat lékaře specialistu – neurologa, ortopeda, 
rehabilitačního lékaře atd. Velkou výhodou je také existence 
půjčoven kompenzačních pomůcek, kde si je lze vyzkoušet 
a zapůjčit bez lékařského doporučení za stanovený poplatek 
dané půjčovny. Ceny jsou zpravidla velice nízké a dostupné.
 Pokud byste se rozhodli zajistit si pomůcku vlastní nebo 
si ji jen zapůjčit, rádi vám pomůžeme. Nemusíte za námi  
nikam cestovat, navštívíme vás ve vaší domácnosti. Naše 
služby nabízíme zdarma.
Kontaktujete naši kolegyni: Tereza Valentová, DiS., 
tel: 722 970 171, email: poradenstvi@pontis.cz

Virtuální univerzita třetího věku od října
Odložená Virtuální univerzita třetího věku se otevře v říjnu 
2021. Téma zůstává stejné – startovním kurzem bude Etika 
jako východisko z krize společnosti. Studovat mohou oso-
by se statutem důchodce nebo invalidní důchodce bez roz-
dílu 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 internetu 
na plátno. Po každé přednášce posluchači vypracovávají pod 
vedením tutora kolektivní test. 
 Pokud senior absolvuje šest kurzů, je pozván na slavnostní 
promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o ab-
solutoriu Univerzity třetího věku. Zájemci o studium se mo-
hou už nyní hlásit přímo v Kulturním domě Bludov. Výuka 
probíhá prostřednictvím videopřednášek přenášených přímo 
k seniorům. Posluchárnou se stane zdejší Obecní klub, který 
má veškeré vybavení pro tyto účely. 
 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 tuto-
rem vybrat sami. 
ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT:
-  osobně v kanceláři KD Bludov
-  e-mailem kulturni.dum@bludov.cz
-  telefonicky 583 238 177

• 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

Etika jako východisko z krize společnosti
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POZVÁNKA
na akce v červenci a srpnu 2021

 

16.7.   19:00   Dopisy Olze – Klášterní hudební slavnosti /zámek/
14.8.   19:00   Paroháč – divadlo pro dospělé /zahrada KD/
15.8.   16:00   Zvířátka a loupežníci - divadlo pro děti /zahrada KD/
27.8.   21:00   letní kino – Princezna zakletá v čase /zahrada KD/
  4.9.               XXIX. Výšlap za Bludovským špekáčkem 
     /start zahrada KD/

Paroháč představí důvěrně známého Moliera ´

Divadelní pohádka v zahradě

Veselý příběh o lidských slabostech i ctnostech, neřestech  
i zdravém selském rozumu. Hlavně ale o hlouposti, která je, 
jak víme, věčná – tak by se dalo popsat divadelní představe-
ní, které se ve druhé polovině prázdnin odehraje v zahradě 
Kulturního domu Bludov. Představení Paroháč se uskuteční 
v sobotu 14. srpna od 19 hodin v podání Divadla Kapsa  
z Andělské Hory. 
 Děj komedie je transkripcí dvou méně známých aktovek 
J. B. Poquelina, známého spíše jako Molièra v úpravě  
Divadla Kapsa. „I postavy v našem podání mají být jakýmsi 
zosobněním všech základních tipů Molièrovského divadla. 
Divák se v postavě Geronta setká s Harpagonem i Misantro-
pem zároveň, Skoroměl je jakýmsi nepovedeným Tartuffem, 
prozíravá Jakubka je prototypem všech prohnaných i lehce 
přihlouplých služek, v postavě Elišky se snoubí panenská 
čistota pokorných dcer a Lélio je svůdník amatér, ze kterého 
se klubou Kleati i Valérové,“ přiblížil principál divadla Vlas-
ta Fischer, který je současně autorem scénáře.
 Vstupné na představení činí 130 korun, prodej bude v den 
představení od 16 hodin u vstupu do zahrady KD. V přípa-
dě nepříznivého počasí se divadlo odehraje v sále kulturního 
domu. 

Neděle 15. srpna bude patřit dětem. Divadlo Kapsa Anděl-
ská Hora zde zahraje pohádku Zvířátka a loupežníci. Jeden  
z nejznámějších příběhů pro děti od bratří Grimmů o tom, jak  
si kozlík, čuník a kočička hledali nový domov, když je je-
jich majitelé vyhnali. Veselá a svižná pohádka plná písniček 
pobaví malé i velké diváky. Představení začíná v 16 hodin. 
Rodinná vstupenka (3 až 5 osob) stojí 150 korun, jednotlivé 
vstupné je 60 korun. V případě nepříznivého počasí se akce 
přesune do sálu Kulturního domu Bludov.

BH

DOVOLENÁ KULTURNÍ DŮM UZAVŘEN:
22. – 28. 7.  a  18. – 25. 8.

É
na chatu do Vlčího dolu,

které se koná 

v sobotu 21. srpna 2021 
od 12 hodin

MYSLIVECKÉ SPECIALITY 

BOHATÉ OBČERSTVENÍ

MYSLIVECKÁ TOMBOLA

SKÁKACÍ HRAD, ŽIVÁ HUDBA

Na setkání s širokou veřejností 

se těší bludovští myslivci.

členové HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA 
mají občerstvení ZDARMA.

Myslivecký spolek 
“Hubert Bludov”

Vás zve na

MYSLIVECKÉ
ODPOLEDNE
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    Zvířátka      
a loupežníci

      N E DĚL E  1 5 . 8 . 2 0 2 1           
1 6  H O D I N  |  Z A H R A D A  K D

rodinné vstupné 150 Kč (3-5 osob)| jednotlivé
vstupné 60 Kč

    Kulturní dům Bludov zve na pohádku       
v podání Divadla KAPSA Andělská Hora

V případě nepříznivého počasí se akce koná v sále KD

Přísloví napoví aneb Jak to vidím já

Obec Bludov zve na výstavu
žáků 2. stupně ZŠ Karla st. ze Žerotína

Kinosál KD Bludov, červen/červenec 2021

Vybrané práce budou výzdobou stolního
kalendáře Bludov 2022.

HAVEL

3BOBULE

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY

20. 7.

21. 7.

22. 7.

LETNÍ KINO PŘED RESTAURACÍ BLUDOVEČEK
PROMÍTÁME PO SETMĚNÍ CCA OD 21:00.

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ PROMÍTÁME V ZIMNÍ ZAHRADĚ.
.VÝTĚŽEK Z AKCE PUTUJE NA CHARITATIVNÍ ÚČELYY

Kulturní dům  Bludov zve na letní

divadelní představení

Moliérovská variace v podání Divadla KAPSA Andělská Hora

zahrada KD, sobota 14. srpna  2021, 19:00

vstupné 130 Kč
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Termální lázně Bükfürdö 
30. 9. – 3. 10. 2021, 

cena 4 600,- Kč. 
Přihlášky do 4.8.2021.
Informace a přihlášky 

Zdeněk Spáčil tel.: 608 834 221

L E N K A  N O V O T N Á
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ

Tel.: 722 973 251
ŠPALKOVA 156, BLUDOV 

BUDOVA BLUDOVSKÉ a.s.
(bývalá drogerie)

- 
pl

ac
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in

ze
rc

e 
-

Studenti prezentovali návrhy drobných architektonických objektů

Jiný úhel pohledu, souvislosti i využití, jež nejsou na první 
pohled zřejmá. To vše nabídla veřejná prezentace studentů  
a už i čerstvých absolventů katedry architektury Fakulty 
stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 
(VŠB-TUO). Jejich návrhy a modely byly vystaveny v kino-
sále Kulturního domu Bludov.
 „Studenti pracovali na návrzích v rámci návaznosti na 
předchozí studium předmětu modelování. Zadáním bylo vy-
tvoření projektu s neurčitým názvem Něco mezi mezi něco. 
To vystihuje atmosféru zdejší krajiny – historického pomezí 
českého a německého živlu, hor a nížiny, tedy místa, kde se 
střetává více světů,“ vysvětlil docent Jakub Gajda z katedry 

architektury VŠB-TUO.
 Studenty hodnotila komise složená z architektů a odbor-
níků na kultivaci veřejného prostoru. Prezentaci, která se ko-
nala ve čtvrtek 10. června, doprovázela i živá diskuze nad 
návrhy. Komise ocenila všechny práce, které vystihly slabiny 
současné výstavby turistických atraktivit, ale také poukázaly 
na příležitosti, které by obec v budoucnu mohla v kultivaci 
svého veřejného prostoru využít.

Barbora Haušková
foto: Josef Baslar
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Jak jsme na tom v Bludově? 
Aneb čekají nás světlé zítřky?

Začněme tím lokálním tématem. Za našimi humny bude ces-
tička. Tedy konkrétně hned za hrází na poli, jež bylo původně 
rybníkem. Podél ní, tedy na tom poli, co už nebude polem, 
vyroste nová zástavba pro další generace. Cesta na tu budoucí 
ulici povede od hlavní silnice  nejprve nájezdem na ulici Za-
hradní. Ovšem už nynější sjezd na ni, zejména po posledních 
úpravách dopravního místního značení, je pro nás motoristy  
i cyklisty značně nebezpečný. 
 Zaprvé: „schod“ převýšení z hlavní silnice na již zmi-
ňovanou a níže položenou Zahradní způsobuje problémy, 
zejména pak i současným moderním autům. Ta mají natolik 
sníženu světlou výšku podvozku včetně přední masky, že ty 
by zde mohly doznat poškození.
 Zadruhé: Zalomení (téměř doslovné) po překonání ono-
ho skoku, pokračuje tímto krátkým úsekem a náhle přechází 
v ostře zalomenou a velmi úzkou pravotočivou zatáčku. Ta je 
v důsledku toho natolik nepřehledná i s místním oplocením, 
že řidič i cyklista jen doufá, aby se v protisměru neobjevilo 
vozidlo, nebo někdo na kole, nebo průvod lázeňkých dětí... 
 Návrh: umístit do protilehlé části oné zatáčky pano-
ramatické dopravní zrcadlo, které zajistí BEZPEČNOST 
onoho kritického místa. Pro instalaci zde již stojí sloup elek-
trického vedení!!! 
 Zatřetí: Minule zmiňovaný další problém „všeobecného 
ohrožení“ a to sice bahnem na botách (na vycházkové cestě 
za lázněmi), je snad snadno řešitelný. Alespoň v místě čis-
tičky, která za dešťů a jarního rozmrzání je i částí nejvíce 
rozbahněnou – je ve vlastnictví Obce. Stačilo by alespoň 
vysypat tam fůru písku z naší pískovny. 
 Na závěr ještě možno zopakovat již dříve nadnesený ná-
zor v době po dokončení našich chodníků podél hlavních sil-
nic, že by nezaškodilo dořešit konečně cyklostezky pro nás 
občany, které jsou ve vyspělých civilizacích naprostým stan-
dardem. Stačí zeptat se v okolních obcích, jak to dokázali... 
 Lze jen doufat, že naše starostlivá Obec neodsune taková-
to potřebná řešení do dalšího volebního období.                                                                           

Roman Žalio                                                                                                              

Bludovská poštovní razítka
Někdy i běžná korespondence mezi dvěma lidmi může při-
nést zajímavé náměty k historickému bádání. Pan Zdeněk 
Janout, manžel vnučky někdejšího ředitele měšťanské školy 
v Bludově Františka Lehara, si často a nadšeně píše s panem 
Karlem Adamem, bludovským rekordmanem v počtu přítisků 
poštovních známek. Zdobí své dopisy zajímavými poštovní-
mi razítky. 
 Při pátrání rodinným archivem tak pan Janout objevil ra-
zítka, která naskenoval a poslal do Bludova panu Adamovi. 
„Kdy byla založena Bludovská pošta nevím, ale nejstarší denní 
poštovní razítko, co mám, je z období Rakouska-Uherska, 
a to z roku 1887, den a měsíc je nečitelný. Text je  
česko-německý, český Bludov u Šumberka. Druhé razítko, 
z první republiky, je dobře čitelné a je z roku 1934. Třetí 
razítko je po zabrání Sudet, je řádkové, zřejmě provizorní  
a je ze dne 1.12.1938. Z tohoto pohledu je zajímavé. Název 
obce byl změněn na Blauda, tj. na německý název z doby  
Rakouska-Uherska. Na obrázku 4 je pak provizorní, předběž-
né razítko ze dne 1.10.1945. Bylo používáno po osvobození 
Bludova, je z dopisu, který byl adresován Františku Leha-
rovi, proto jsem jako přítisk zvolil Leharovu vilu,“ píše ve 
svém dopise pan Zdeněk Janout. 
 Podle něj by bylo zajímavé zapátrat v bludovské obecní 
kronice o historii bludovské pošty a zjistit, zda se tam nena-
chází zmínky o dalších poštovních razítkách.  

BH

Okolo Blodova… červenec a srpen – 2021

Mili Blodováci!
Červen nam okázal, co nas može čekat v litě. Horka jak 
hrom přes 30 stopňu, bez dyšťa. Slunovrat nas vrátil 
zpatke a deň sa zkracoje a noc sa dlóži… Oslavime při-
chod bratru Cyrila a Metuda To só ti, co nam přenesle 
slovanskó liturgiju a novy pismo. Letos to bode už 
141 let, co papež přikázal, abe sa tento svátek slavil  
v celíčké katolické církvi. Mnozí z nas taky vzpomenó na 
Mistra Jana a jeho smutné konec v Kostnici. Tož  sa ne-
ostychéte a oslavte svátke podle svyho ovážení a potřeb.  
A když ož bodete o teho slaveni, nezapomeňte na koncu 
červenca na Aničke a srpnu na Vavřenečka.
 Na konec předám text pěsničky hanácké kapele Stracené 
ráj, keré pro nas slépkaře je teďka dosť aktuálni. Pěsnička 
se menuje Velká slepiči lópež:

Včerá v noce se to stalo          nebelo to po prvi
Negdo probral všechne slipke kámošovi Pepovi
Odělal tam pěkné vyřad          zmizele e vajička
Rodina je na hromadě             bědovala Anička

Na četnike zavolale     zahájile pátračko
Šaryk ale ztratil stopo z pepřa nos měl na sračko
Musel to bét zloděj      profik mazané
Každé z našé dědine    je na něho nasrané.
Ref.:     Založime domobrano, svoje slipke nedáme.
            Jenom ať si zkosi přejit, me ož si ho podáme.
            Jedno z prava, drohó z leva, třeti rovnó do vajec.
            A pak přimo na četnike odvedem ho za limec

Lito bodiž pochváleno!
Váš  O.B. 

Ímejl: okolobludova@gmail.com



ZŠ Bludov

MŠ Bludov

Včelařský kroužek
Ve včelařském kroužku se učí-
me mnoho věcí. Poznáváme 
rostliny, které jsou pro včely 
prospěšné, učíme se manuální 
zručnosti stloukáním včelař-
ských rámků, manipulaci ve 
cvičném úlu, umíme rozpoznat 
včelařské pomůcky, víme, jaký 
je vývoj včely a postupně si 
procházíme včelařským rokem. 
Bohužel kvůli pandemii nám 
letošní školní rok nebylo přáno 
a sliby ze září loňského roku, 
jsme si mohli splnit až teď. Od-
lévali jsme vosk, voskové svíč-
ky, vyráběli mastičky z propoli-
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Loučení s předškoláky
Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jsme se oficiálně rozloučili s našimi 
předškoláčky v Pradědově muzeu. Součástí odpoledního 
programu byly připravené pohybové hry a volná zábava  
u vodního hřiště, na lanovce a v podzemním tunelu. Během 
odpoledne na děti čekalo veliké překvapení, ze kterého měly 
všechny radost. Po malém občerstvení se budoucí školáci 
připravili na zahájení samotného pasování na školáky  
a potom nastala ta dlouho očekávaná chvíle. Za doprovodu 
slavnostní hudby si děti nastoupily ve svátečním oblečení.  
Úvodní slovo měla paní ředitelka, která se s dětmi za celý 
kolektiv MŠ rozloučila a ujala se pasování každého školáka. 
Poté se děti opět rozdělily do skupinek z jednotlivých tříd, 
kde se s nimi rozloučily třídní učitelky a předaly jim dár-
kovou tašku s drobnými předměty a pamětní knihou „Eliáš  
a liška“. Závěr slavnostního ceremoniálu byl u dětí velmi  
spontánní, rozkřikly se:
„Juchajda, hopsajda, ze školky ven, juchajda, hopsajda, do 
školy jdem!“
                       Za kolektiv MŠ zapsala: Andrea Kouřilová

Sběr PET víček MŠ Bludov – „Nakrmte plastožrouta“
I letos se děti z Mateřské školy Bludov zapojily do soutěže 
„Nakrmte plastožrouta“. Děti sbíraly a nosily do školky ba-
revné vršky od PET víček. Třídily je dle barvy do připrave-
ných boxů označenou příslušnou barvou. Za celý školní rok 
jsme nasbírali pět plných pytlů roztříděných PET víček dle 
barvy. Pytle jsme odvezli na výkup a zaregistrovali jsme se 
do soutěže. Těšíme se na další spolupráci s „Plastoužroutem“.

su a dalších bylin. Dokážete si představit tu vůni? 
 Natálie Navrátilová

Tereza Filipová – talentovaná žákyně
Tereza je žákyní deváté třídy Základní školy Karla Staršího 
ze Žerotína Bludov. Je nejen pilnou žákyní, ale má i velký 
výtvarný talent.
 Sama o sobě říká: „Tvořím a maluji od svého útlého 
dětství. Jako malé dítě jsem malovala na všechno, co se mi 
dostalo pod ruce, např. látky, kameny, stěny... Tenkrát moje 
výtvory neměly takovou úroveň, jakou mají teď, ale mně, 
mojí rodině a okolí se vždy líbily. V první třídě jsem začala 
navštěvovat keramický kroužek pod vedením paní učitelky 
Vladimíry Horáčkové a práce s keramickou hlínou mě baví 
dodnes. Navštěvuji také ZUŠ Šumperk – výtvarný a hudební 
obor, později jsem přibrala ještě dramatický kroužek. Chodila 

jsem i do jiných kroužků, ale u nich jsem tak dlouho nevydr-
žela.“
 V letošním roce si Tereza podala přihlášku na výtvarný 
obor Stipendijní Akademie MenART (pro nadané žáky, kteří  
se chtějí posunout prostřednictvím práce se špičkovým pro-
fesionálem v oboru, jemuž se věnují, mají touhu a jsou při-
praveni na systematickou práci na sobě a sdílení s ostatní-
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mi, jsou otevřeni novým podnětům) a byla přijata. Znamená  
to, že v následujícím školním roce bude mít možnost čtyř 
setkání s profesionálním umělcem.
 Od první třídy také spolupracuje s hnutím Na vlastních 
nohou – Stonožka. Kreslí vánoční přáníčka, zúčastňuje se 
všech výtvarných soutěží vyhlášených Stonožkou. Získala 
pět ocenění od arcibiskupa Dominika kardinála Duky. Její 
práce byly součástí výstavy k 30. výročí založení hnutí Na 
vlastních nohou a 20. výročí spolupráce s AČR „STONOŽ-
KA JE, ABY DĚTI BYLY ŠŤASTNÉ“ v Galerii Paletka  
v Plzni, později byla výstava uvedena v Izraeli v Českém 
domě v Jeruzalémě, virtuálně byla výstava předvedena  
i v New Yorku.
 Terezinou předností je zatím hlavně kresba a práce s hlí-
nou, velké pokroky jsou vidět i v malbě. Jsem přesvědčená, 
že o této talentované a skromné dívce ještě hodně uslyšíme.
 Terezko, přejeme ti hodně štěstí a ať na cestě životem  
potkáš inspirativní osobnosti.
     Vladimíra Horáčková

Anglicky hrou – aneb divadelní předstvení  
v hodinách angličtiny 
Krásných zážitků ze školních lavic nikdy není dost, a proto 
jsme se rozhodli v letošním školním roce žákům šestých roč-
níků zpestřit výuku angličtiny o jeden další. Velmi zábavnou 
možností, jak se učit anglicky, je dramatizace různých textů 
a příběhů. My jsme pro letošní rok zvolili anglickou variantu 
pohádky „Císařovy nové šaty“. Žáci byli rozděleni do čtyř 
skupinek, ve kterých si během  deseti dnů nacvičili své role, 

vyrobili krásné kulisy i kostýmy. Když nadešel den premiéry 
jejich představení, o mnohé z žáků se pokoušela tréma, avšak 
nakonec se zhostili svých rolí s úžasnou lehkostí, vtipem  
a velkou dávkou kreativity, za kterou byli odměněni nejenom 
drobnými dárky, ale i  spoustou vzpomínek. Jménem učitelů 
i porotců z publika vám milí žáci tímto děkujeme za velmi  
krásný kulturní zážitek.  
    Zdeňka Kulhajová, Monika Knappová

Video soutěž – Anglický průvodce naší obcí 
V letošním školním roce bohužel neproběhly tradiční kon-
verzační soutěže v anglickém jazyce, protože nám to ak-
tuální situace neumožnila. Rozhodli jsme se však pro žáky  
5.– 9. tříd ve spolupráci s obcí Bludov uspořádat video sou-
těž. Tématem se stala právě obec Bludov, která je pro spoustu 
žáků domovem, pro jiné místem, kam denně dojíždí do školy. 
Zadáním bylo natočit o naší vesnici video v maximální délce 
pěti minut, ve kterém se žáci pokusí přiblížit ta nejvíce zají-
mavá místa, která lze v Bludově navštívit. Autor sám se mohl 
ve své práci objevit jakožto průvodce, nebo jen své dílo an-
glicky okomentovat. Z mnoha velmi zdařilých prací nakonec 
porota, složená z vyučujících anglického jazyka, vybrala šest 
nejlepších videí. Mezi oceněnými byli: Monika Geprtová,  
Nicol Jurenková, Adam Doubrava, Matěj Markovský a Šárka 
Buchtová. Na pomyslný trůn pro vítěze usedl Václav Sedlá-
ček z 6.A. Jeho video je možné zhlédnout na Bludnovinkách. 
Všem vítězům gratulujeme a zároveň děkujeme všem spon-
zorům za ceny, které nám do soutěže věnovali. 
   Zdeňka Kulhajová 
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Den s Policií ČR
Začátkem června přijali pozvání do školy por. Mgr. Lubomír 
Vepřek a por. Mgr. Jiřina Vybíhalová. 
 Tématem besedy pro žáky pátého ročníku byla kyber- 
šikana. Děti se rozpovídaly o tom, které počítačové hry hrají 
ve svém volném čase, které sociální sítě používají a s kým 
prostřednictvím nich komunikují. Záměrem bylo, aby si děti 
společnou diskusí i řešením nastíněného problému uvědo-
mily, jak snadno a lehce lze podlehnout těmto nástrahám,  
a dávaly si pozor na to, jak budou ve svém životě používat 
elektronická média.
 Blíží se letní prázdniny, čas, kdy děti budou ven vyrá-
žet na kole a více svého volného času věnovat pohybu na 
čerstvém vzduchu. Proto byla ve druhém ročníku věnována 
pozornost dopravní výchově. Žáci byli poučeni o bezpečnosti 
a chování v silničním provozu. Policisté všem zkontrolovali 
cyklistickou přilbu, ukázali, jak má být správně a bezpečně 
nasazena. Společně s dětmi řešili dopravní situace a poznáva-
li dopravní značky.
 Za odměnu se všichni žáci mohli podívat do policejního 
auta a prohlédnout si výstroj policistů. Pan Vepřek jim také 
ukázal výstroj zásahovou. Děti byly nadšené.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
   Blanka Pavelková,  

Jarmila Březinová

Den se ZZS ČR
Jedno červnové dopoledne mezi sebou žáci 5.B přivítali pana 
Petra Mináře, DiS. a pana Jiřího Polacha, členy zdravotnické 
záchranné služby v Šumperku. Náplní projektového dne pak 
byla první pomoc.
 Na úvod jsme si se záchranáři povídali o nezbytných 
věcech patřících do lékárničky. Měli jsme také možnost 
prohlédnout si vybavení sanitního vozu rychlé záchranné 
služby. Žáci si objasnili správný způsob volání na tísňovou 
linku a přivolání pomoci v případě ohrožení zdraví. Připo-
mněli si důležitá telefonní čísla tísňového volání. Sami si 
vyzkoušeli ošetřit některá možná zranění a poskytnout prv-
ní pomoc bezvědomému člověku včetně resuscitace. Velké 
nadšení projevili při znehybnění pacienta a jeho transportu 
na nosítkách. Nechyběly ani praktické ukázky některých pří-
strojů používaných při zásahu zdravotnické záchranné služ-
by. Na závěr si formou her a plněním úkolů žáci ověřili, co 

Přijímací řízení 2020/2021
Žáci přijatí ke studiu na SŠ a SOU  - 2021/2022

Jeden žák z 5. ročníku odchází na nižší gymnáziu a jeden žák 
vychází z 8. ročníku a nastupuje od září na SŠ železniční, 
technickou a služeb do Šumperka.

Martina Hrdinová

Škola Počet
Gymnázium Šumperk 5 + 1
VOŠ a SPŠ Šumperk 7
SŠ železniční, technická a stavební  Šumperk 11 + 1
SOŠ Šumperk 3
OA Šumperk 3
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh 2
SŠ technická a zemědělská Mohelnice 1
VOŠ a S pedagogická škola Litomyšl 1

Hotelová škola V.  Priessnitze a OA Jeseník 1
Gym. J. Blah. A SŠ pedagogická Přerov 1

si zapamatovali a jaké dovednosti si z celého dne odnesli.  
 Všem se tento den líbil a velké poděkování patří oběma 
záchranářům.
   Blanka Pavelková

foto: archiv ZŠ Karla st. ze Žerotína Bludov
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POSTŘELMOVSKÁ MUZIKA
MARKOVICE POSTŘELMOV

VSTUPNÉ: 150 KČ

NEDĚLE 11 .7 .2021 OD 14:00
VLČÍ DŮL BLUDOV

ODPOLEDNE S MUZIKOU

Mobilní telefony odevzdávejte do boxů na sběrných místech
Podrobné informace jsou k dispozici   –  na sběrném místě 

–   nebo na  www.odlozmobil.cz

Do soutěže jsou zapojeny knihovny a úřady v celém Olomouckém kraji

ODEVZDEJ 
vysloužilý 

mobilní telefon 
v knihovně

14. 6.–30. 9.  2021

Pomozte nám zvýšit povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení

vyhodnocení a předání výher proběhne  v říjn
u 2021

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNIHOVNA
s největším počtem vybraných mobilních telefonů získá finanční  

odměnu na nákup knih, drobné investice, akce pro veřejnost

Vybrané telefony budou odborně rozebrány a recyklovány

A VYHRAJ 
poukázku na nákup knih 
za1000 Kč

RNDr. Jitka Seitlová, 
místopředsedkyně Senátu
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3. červen 2021 – oficiální zahájení výstavby „Silnice I/44 – Obchvat Bludova“.

Ve čtvrtek 3.6.2021 jsme se konečně dočkali zahájení stavby, 
kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje již od roku 
1994. Tehdy projektanti z Dopravoprojektu Brno (především 
Ing. Mužátko) zahájili vyhledávání trasy přeložky silnice  
I/44 z Mohelnice přes Zábřeh a Šumperk až do Jeseníku. 
Stavoprojekt Šumperk s.r.o., jehož jsem ředitelem, pracoval  
jako subdodavatel – koordinátor územněplánovacích doku-
mentací obcí, jichž se trasa přeložky především dotýkala. 
Akce byla rozdělena na několik etap, z nichž část okolo Blu-
dova měla být jedna z prvních s předpokládaným termínem 
dokončení do roku 2004…
 Následné roky ukázaly, jací jsme tenkrát byli optimis-
té. Jako první byla zahájena a dokončena etapa kolem  
Postřelmova, následovala přeložka kolem Rájce a etapa kolem  
Zvole. Velkou brzdou výstavby pokračování přeložky od  
Postřelmova bylo schválení  přeložky přes sudkovský a pře-
devším přes dolnostudénský katastr. Pokud se nepletu, schvá-
lení územního plánu Dolních Studének s trasou přeložky 
silnice trvalo 14 let! Jak ošidné a zavádějící jsou prognózy 
ŘSD dokládá rozhovor ředitele olomouckého provozu ŘSD 
Ing. Smolky ze srpna 2014, tedy 20 let po zahájení prací na 
projektu, kdy prohlásil, že by se mohlo u Bludova začít stavět 
do 3 až 5 let. Ve skutečnosti to je 7 let.
 Slavnostního zahájení na šumperském autocvičišti vedle 
kruhového objezdu se zúčastnili starostové okolních obcí,  
zástupci investora ŘSD z Prahy, zástupci sdružení dodava-
tele stavby a mnoho dalších hostů. Mezi nimi nemohu vy-
nechat Ing. Přemysla Michálka, který má na výstavbě celé 
přeložky velké zásluhy. Vzpomínám si, jak na jednom jed-
nání, snad na ministerstvu dopravy, pan Michálek nadhodil 
téma, jak urychlit přípravu výstavby přeložky I/44 za Po-
střelmovem. Tehdejší název akce zněl nějak jako „Přeložka 
silnice I/44 – 3. etapa“. Navrhl přejmenování akce na „Pře-
ložka silnice I/44 – obchvat Bludova“. Mnoho lidí především 
motoristů zná křižovatku silnic I. třídy u zámku v Bludově, 

další znají nepříjemný přejezd bludovského kopce, bohužel  
i z informací o vážných dopravních nehodách. Všichni jsme 
s ním souhlasili a tak se zanedlouho akce skutečně přejme-
novala a jsem přesvědčen, že u mnoha osob, které o jejím 
průběhu rozhodovaly, to Bludov připomnělo.
 Na závěr je také podstatné, aby ŘSD dodrželo termín  
výstavby spojky silnic od Postřelmova kolem Chromče 
na křižovatku u Loučení. Ta má být dokončena současně  
s obchvatem Bludova, tedy asi do roku 2024. Jsem reálný 
optimista: kéž bychom již v roce 2025 jezdili po obchvatu  
a nám, občanům Bludova, se život kolem silnice od  
Zábřeha i ve směru od Chromče velmi zklidní.
Připojené fotografie byly pořízeny autorem článku  
za laskavého svolení firmy Balonuj.cz)
 Ing. Milan Klimeš,

ředitel Stavoprojektu Šumperk, spol. s r.o. 
 a zastupitel obce Bludov

Napojení obchvatu u Postřelmova

Připojení obchvatu u TDK (býv. EPKOS)

Trasa obchvatu kolem nádraží a býv. ACHP


