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Putování okolo Bludova

V pondělí 8. listopadu 2010 
od 18:00 hod. proběhne v Kulturním 

domě ustavující zasedání zastupitelstva 
obce. Proběhne volba starosty, 

místostarosty a členů rady.
Všichni jste srdečně zváni.

Ustavující 
zastupitelstvo

JABLÍČKOVÝ DEN V MŠ          

Ve středu 6.10. v 15.30 jsem se zúčastnila 
akce „PUTOVÁNÍ OKOLO BLUDO-
VA“ pořádané Bludovskou mateřskou 
školou. Od rána to s počasím vypadalo 
celkem zle, ale jak se blížila hodina 
začátku putování, počasí nás překvapilo 
a úplně změnilo svůj ráz. Jako by tuši-
lo, že na putování se chystá spousta dětí 
s rodiči, a nechtělo, aby zmokly. Rázem 
se vyklubal pěkný podzimní den. Vyra-
zili jsme z Horního konce ke Kostelíčku 
Božího Těla podle připravených mapiček 
ve skupinách, které si vytvořili účastníci 
sami. Pro zpestření cesty nachystaly paní 
učitelky plnění úkolů poznávání  kytiček, 
určení stáří stromů a jiné. Na závěr čekal 
děti v Kostelíčku poustevník.

 Tímto naše cesta končila, ale program 
nikoli. Po zaslouženém odpočiku po 
‚náročné‘ cestě byli všichni pozváni na 
zpívání uvnitř Kostelíčku Božího Těla. 
S velkým očekáváním se všichni odebrali 
do útrob Kostelíčku. Velice hezky nám 
zahrála na flétnu paní učitelka Miroslava 
Kulhajová a zazpívala paní učitelka Věra 
Valentová. 
 Ovšem než proběhlo toto koncertní 
vystoupení, byli všichni lehkou formou 
seznámeni s historií budovy, ve které 
jsme se nacházeli. Na závěr krátkého 
kulturního programu jsme se ponořili do 
křišťálově čistého pramenu, ovšem opět 
jen pár slovy o jeho vzniku, s níž nás 
seznámila a celou historickou rozmluvu 
vedla paní učitelka Kateřina Nétková. 
 Na závěr nás čekalo opékání špekáč-
ků. Celou akci naplánovala paní učitelka 
Stanislava Holinková a myslím si, že 
velmi pěkně a povedeně. Tímto ještě jed-
nou děkujeme celému kolektivu MŠ.

                              Účastník putování

   Se začátkem školního roku přichází 
podzim, a proto jsme přemýšleli, jak 
se rozloučíme s létem. Uspořádali 
jsme „Jablíčkový den“, který byl plný 
sladkých dobrot (moučníků z jablíček) 
od maminek našich dětí a jablíčkových 
soutěží.
   Náš „Jablíčkový den“ jsme si na-
plánovali na středu 15. 9. 2010, ale 
protože už máme s podzimním po-
časím neblahé zkušenosti z minulého 
roku, připravili jsme si také variantu 
v prostorách MŠ. Děti si prošly třídy, 
kde plnily různé úkoly a potom hurá na 
zahradu, kde na ně čekaly v zahradním 
altánku dobrůtky a teplý čaj.
   Sice nám pršelo, ale náladu nám to 
vůbec nezkazilo a všichni jsme měli 
radost z pěkně prožitého odpoledne.  
   Nakonec bychom chtěli poděkovat 
všem maminkám a babičkám za to, 
s jakou ochotou se podílely na přípra-
vě našeho „Jablíčkového dne“.

Za kolektiv MŠ Kateřina Nétková

Ochutnávka z pramene

zpívání v kostelíčku

plnění úkolu

závěrečné opékání
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Výsledky komunálních voleb v Bludově 2010
Datum voleb: 15.-16.10.2010
Počet zapsaných voličů: 2613
Vydaných obálek: 1409
Volební účast: 53,92 %
Odevzdaných obálek: 1407 

Hlasy
Mandáty

abs. %
Občanská demokratická strana 5 329 27,52 5
Komunistická strana Čech a Moravy 2 269 11,71 2
Nezávislá volba 2 028 10,47 1
Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová

1 725 8,91 1

Za občana a přírodu 1 668 8,61 1

Česká strana sociálně demokratická 1 443 7,45 1
Občané Bludova - není nám jedno, 
kde žijeme

1 378 7,12 1

Suverenita - blok Jany Bobošíkové 1 336 6,89 1

Věci veřejné 1 170 6,04 1

Strana zelených 1 018 5,26 1

Jméno Věk Volební strana Počet hlasů

Ston Pavel Ing. 56 ODS 667

Balík Stanislav Doc. PhDr. Ph.D. 32 ODS 431

Matěj Jindřich 62 ODS 406

Ťulpík Josef Ing. 52 ODS 390

Ocetek Josef 51 ODS 305

Klimeš Milan Ing. 56 ZOP 273

Janíček Karel Ing. 66 KSČM 258

Čech Jaroslav 54 NV 246

Schauer Martin 34 KSČM 236

Kacar Jan 69 ČSSD 209

Pešáková Martina Mgr. 36 Suverenita 193

Balhar Jaroslav Ing. 47 KDU-ČSL 171

Březina Radek Ing. 49 NK 164

Znojová Martina Ing. 32 VV 134

Holinková Jana Mgr. 58 SZ 127

Zvolení zastupitelé

Jméno
Volební 
strana

Počet 
hlasů

1. Ston Pavel Ing. ODS 667

2. Balík Stanislav Doc. 
PhDr. Ph.D. ODS 431

3. Matěj Jindřich ODS 406

4. Ťulpík Josef Ing. ODS 390

5. Vlček Vladimír Mgr. ODS 373

6. Mikulášová Dana Bc. ODS 355

7. Strouhal Bohuslav ODS 346

8. Březina Luděk Mgr. ODS 327

9. Kubíček Miroslav ODS 319

10. Ston Petr Ing. ODS 306

11. Ocetek Josef ODS 305

12. Špička František ODS 297

13. Matěj Pavel ODS 288

14. Klimeš Milan Ing. ZOP 273

15. Kotrlý Josef ODS 266

16. Janíček Karel Ing. KSČM 258

17. Špička Radek ODS 253

18. Čech Jaroslav NV 246

19. Schauer Martin KSČM 236

20. Březina František Ing. NV 234

21. Snášel František Ing. NV 229

22. Soural Karel Ing. KSČM 220

23. Kacar Jan ČSSD 209

24. Pešáková Martina Mgr. SUV 193

25. Jirglová Milana KSČM 182

26. Mazáková Leona KSČM 179

27. Balhar Jaroslav Ing. KDU-ČSL 171

28. Bank Karel ZOP 168

29. Dostálová Vladislava NV 165

30.
-31.

Březina Radek Ing. SNK 164

Kaňa Bedřich KSČM 164

32. Homola Jiří Ing. ČSSD 162

33. Jílek Pavel MVDr. KDU-ČSL 159

34.
-35.

Bauerová Alena Mgr. ZOP 155

Juránek Jiří Ing. KDU-ČSL 155

36. Hlásný Josef MVDr. CSc. ČSSD 150

37. Zatloukal Petr NV 148

38. Kranich František Ing. ZOP 147

39. Skoumal Jiří SNK 144

40. Balharová Marie KDU-ČSL 138

41. Šebela Robert ČSSD 136

42. Znojová Martina Ing. VV 134

43. Jánětová Marie KDU-ČSL 133

44. Šimek Jaroslav Ing. ČSSD 132

45. Dobiáš Martin KSČM 130

46. Měrka Svatopluk VV 128

47. Holinková Jana Mgr. SZ 127

48. Švéda Petr KDU-ČSL 125

49.
-50.

Balatková Marie KSČM 124

Mazák Roman SNK 124

51. Sedláčková Barbora Mgr. KDU-ČSL 123

52. Finger Miloslav KSČM 122

53. Novotný Petr Ing. KDU-ČSL 121

54. Markovská Hana Mgr. VV 119

55. Horáček David SUV 118

56.
-57.

Boráňová Erika KSČM 117

Březina Jiří Ing. ZOP 117

58.
-59.

Pohl Eduard Ing. ČSSD 116

Schauer Pavel SNK 116

60.
-61.

Diviš Jiří NV 114

Fingerová Marie KSČM 114

62. Zaoralová Simona NV 111

63.
-65.

Basler Jan Ing. SZ 110

Kouřil Stanislav NV 110

Krejčí Jiří ČSSD 110

66. Zapletal Jan Ing. SNK 109

67.-
69.

Klimešová Jana Bc. ZOP 108

Königová Jaroslava KSČM 108

Směšný Karel Mgr. KDU-ČSL 108

70. Jurka Pavel SUV 107

71. Ston Miroslav KSČM 106

72. Snášel Stanislav KSČM 105

73.
-75.

Březinová Marcela NV 104

Finger Jaroslav KSČM 104

Šebelová Šárka ČSSD 104

76. Divišová Blažena Ing. NV 103

77. Jílek Tomáš SUV 102

78. Musilová Helena NV 100

79. Fojt Jaromír SNK 99

80. Maturová Ludmila SNK 98

81.
-82.

Sadil Michal Mgr. SNK 97

Ženčák Roman Ing. SNK 97

83. Osladil Milan Ing. NV 96

84. Brokeš Jiří Ing. SNK 95

85.
-86.

Krejčí Jindřiška SZ 94

Snášelová Jitka Bc. DiS. KDU-ČSL 94

87. Huf Jaroslav Ing. SZ 93

88. Souralová Jitka NV 91

89. Turková Marie Bc. ZOP 90

90.
-93.

Kulilová Jana NV 89

Neset Ivo ČSSD 89

Skoumal Zdeněk VV 89

Znoj Lubomír KDU-ČSL 89

94.-
96.

Banková Ludmila SNK 88

Řežuchová Jitka SUV 88

Zatloukal František NV 88

97. Juránek Jan KDU-ČSL 87

Jednotlivé zisky všech kandidátů



Bludovan 3

Bludovan 9/2010

98.
-100.

Holinková Marie SUV 86

Kobza Bronislav SUV 86

Straka Bohuslav ZOP 86

101.
-104.

Banková Kamila DiS. ZOP 85

Janzová Dana SUV 85

Kubíčková Marcela Ing. SUV 85

Kundrata Pavel ZOP 85

105.
-106.

Brablec Štěpán Ing. SZ 84

Pohl Lubomír ČSSD 84

107.
-108.

Matějíčková Dana SUV 80

Toman Ondřej SNK 80

109.
-110.

Poisl Zbyněk ZOP 79

Žalio Roman VV 79

111. Šnajberková Božena ČSSD 78

112.
-113.

Brokeš Jiří KDU-ČSL 77
Kolek Luděk VV 77

114. Štolcová Alena SZ 75

115.
-116.

Kubíček Vlastislav ZOP 74

Matura Karel ZOP 74

117.
-119.

Pohlová Jaroslava ČSSD 73

Straka Karel KDU-ČSL 73

Uhrín Jozef SUV 73

120.
-121.

Ösziová Kateřina SUV 72

Kvapil František KDU-ČSL 72

122. Plhák Miroslav VV 70

123. Kvapil Jaromír ZOP 69

124. Valenta Miroslav SNK 67

125.
-126.

Böserová Věra SZ 66

Vařeka Bohuslav VV 66

127. Horký Milan VV 65

128. Špičková Pavla VV 64

129. Holinka Jiří VV 63

130. Vařeková Michaela VV 62

131.
-132.

Matějček Antonín SUV 59

Polách František SZ 59

133. Divišová Jana ZOP 58

134. Večerka Petr VV 57

135.
-136.

Kobza Ondřej SUV 55

Srb Pavel SZ 55

137.
-138.

Sedláček Jan SZ 53

Indra Lubomír SZ 53

139. Špička Jaroslav VV 49

140. Odstrčilová Lenka VV 48

141. Olšák Ladislav SUV 47

142. Březinová Marie SZ 43

143. Černý Matěj SZ 40

144. Ston Pavel SZ 35

145. Zahradníček Josef SZ 31

 Jak je možné, že někteří kandidáti s tak vysokým počtem hla-
sů nejsou členy zastupitelstva, zatímco jiní, s mnohem menším 
počtem, ano? Příčinou je volební systém. Ten totiž přiděluje 
nejprve mandáty jednotlivým volebním stranám, poté teprve 

kandidátům. Děje se tak z důvodu zachování poměrnosti – aby 
nebyly strany, které reprezentují třeba 15 % voličů, zcela odsu-
nuty a aby zastupitelstvo zcela neovládla strana, která získala 
podporu 30 %. 

Stanislav Balík ml.

Vážení občané,
v sobotu dne 6.11.2010, stejně jako v minulých létech, bude 
obec organizovat ve spolupráci se společností SITA CZ Rapotín 
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Svoz se uskuteční do  kontejnerů, které budou  umístěny 
pouze na parkovišti u Hasičské zbrojnice v době  od 7:oo 
do 12:15 hodin a dále po uplynutí povinné přestávky 
od 12:45 – 13:45 hodin
Vysloužilé elektrospotřebiče jako ledničky, mrazničky, 
televizory, monitory odevzdejte bezplatně  každý sudý čtvrtek 
na místě zpětného odběru a ne až při svozu nebezpečného 
odpadu - šetříte finance pro zlepšení životního prostředí.
Svoz tohoto odpadu z domácností je určen jen pro občany 
Bludova, ne pro podnikatele!!!
Do velkoobjemového odpadu nepatří stavební suť, železný 
šrot, střešní krytina, výkopová zemina, větve a klestí či tráva.
Objemný a nebezpečný odpad neodkládejte na určená místa 
dříve, než je stanoven termín svozu. Bude zajištěn dohled 
pověřeného zaměstnance obecního úřadu.
Závěrem děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně přistupují 
ke třídění odpadů a šetří tím životní prostředí.

Obecní úřad Bludov 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vážení občané,
ve  dnech  19. 11. 2010  až  22. 11. 2010  budou  přistaveny 
velkoobjemové kontejnery na bioodpad.  Slouží k odložení 
bioodpadu ze zahrádek.  V případě, že již bude souvislá sněhová 
pokrývka, akce se nekoná.
Kontejnery budou umístěny: 
- u hasičárny
- na parkovišti u Urbana
- u prodejny Jednoty na ulici Jiráskova
- na Bludovečku
   Dále upozorňujeme občany, že si mohou za úplatu objednat 
štěpkování větví ze zahrad nebo lesa  až do průměru 20 cm 
u jednatelky Obecních lesů Bludov paní Marie Balharové .

                                                                    Obecní úřad Bludov

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PRO ROK 2011
Svozy komunálního odpadu
Zimní svozy budou prováděny každý týden ve čtvrtek v období 
od 6.ledna do 24. února a na podzim od 1. prosince 2011.
Letní svozy budou prováděny v sudých týdnech ve čtvrtek, a to 
od 10. března do 24. listopadu 2011.
Svoz pytlů s kartony je označen: !!
V tyto dny dejte pytle s kartony vedle popelnic. 
zimní svozy       
  6. ledna 2011 
13. ledna
20. ledna  !!
27. ledna
  3. února
10. února 
17. února  !!
24. února 
  1. prosinec
  8. prosinec
15. prosinec !!
22. prosinec
29. prosinec  

letní svozy
10. březen              
24. březen !!           
 7. duben                 
21. duben !!             
  5. květen
19. květen !!
  2. červen
16. červen !!
30. červen
14. červenec !!
28. červenec
11. srpen !!
25. srpen

  8. září !!                    
22. září
  6. říjen !!
20. říjen          
10. listopad !!
24. listopad

Svozy plastů
Svozy budou prováděny v sobotu v níže uvedených dnech od 
7:00 h. Žádáme občany, aby plasty připravili v průhledných 
igelitových pytlích k přístupovým cestám nejlépe v pátek večer.
12. února 2011 (sobota)  6. srpna
  9. dubna   8. října
  4. června   3. prosince
SVOZY NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
Konkrétní časy a místa budou upřesněny vždy před svozem. 
Žádáme občany, aby dodržovali předepsané časy, které budou 
uvedeny na letácích. 14. května (sobota)  a  5. listopadu 2011.

Libor Kočtař – referent obecního úřadu

- výňatek z časopisu Odpadové hospodářství 
(vydává Ministerstvo životního prostředí) -
Bludov na Olomoucku se stal vítězem soutěže ve sběru vyslou-
žilých elektrozažízení, vybralo se jich zde celkem 2 500 kg, což 
představuje 0,796 kg v přepočtu na jednoho obyvatele. Soutěž 
měst je součástí mobilního informačního centra s názvem 
Zatočte s elektroodpadem. 
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Jana Bobošíková v Bludově

Bludovan 4

Ten, kdo šel dne 14.10.2010 po Bludově, mohl zahlédnout paní 
Ing. Janu Bobošíkovou na procházce naší obcí. Navštívila nás, 
aby podpořila kandidáty do zastupitelstva na předvolebním 
setkání Suverenity s občany Bludova. Toto setkání proběhlo 
v 16 hodin v restauraci U Kláry (Na Nové). Kdo tuto příležitost 
nepropásl, mohl se od Ing. Jany Bobošíkové a její volební ma-
nažerky Jany Volfové dozvědět mnoho zajímavých věcí. Občané 
a kandidáti Suverenity jim kladli otázky ohledně politické situace 
ve státě, Evropské unii i ve světě. Paní Ing.Jana Bobošíková je 
žena, která má velký všeobecný přehled o polické situaci a velmi 
pohotově reagovala na všechny kladené otázky. Jejich energii 
a odhodlání by jim mohl závidět kdejaký politik.

 Paní Ing. Janě Bobošíkové se obec líbila, popřála nám 
mnoho úspěchů ve volbách a v dalším rozkvětu naší obce. Na 
památku od nás dostaly upomínkové předměty z Bludovitu 
a popřáli jsme jim, aby i nadále byla Jana Bobošíková tvrdá 
k politikům, tak jak je tvrdý náš Bludovit. 
 Věřím, že to není jejich poslední návštěva v naší obci a ob-
čané budou mít opět možnost rozvinout s nimi politickou debatu.
     Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří odevzdali hlas 
v komunálních volbách Suverenitě. Získali jsme tak jedno místo 
v zastupitelstvu. 
Kontakt na „Suverenitu Bludov“ najdete na www.facebook.cz.
                             Kobza Broněk

Kandidáti Občanské demokratické strany v Bludově 
děkují voličům za podporu v uplynulých volbách. 

Její výše nás překvapila. Cítíme ji jako velký závazek 
vůči celému Bludovu a jeho budoucnosti. 

Děkujeme.

Poděkování

Poděkování voličům
Upřímně děkujeme všem 
voličům za projevenou důvěru 
a hlas v komunálních volbách.

Vaši kandidáti KDU-ČSL

 Místní organizace ČSSD děkuje všem 
voličům, kteří nám zůstali věrni a dali 

svůj hlas našim kandidátům.

Kulturní dům Bludov pořádá

  nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

Středa 17. listopadu 
2010 /svátek/

Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov

tel.: 583 238 177

Sdružení nezávislých kandidátů

„Za občana a přírodu“

Kulturní dům Bludov Vás zve na 
cestopisnou přednášku

s Miroslavem Denešem
MAURICIUS a RÉUNION 
Úterý 9. listopadu 2010 v 18:00 hodin. 
Kinosál Kulturního domu Bludov.

- vstupné dobrovolné - 

V zámeckém parku probíhá od září 2010 do prosince 
2012 rozsáhlá rekonstrukce. Prosíme návštěvníky 
parku o zvýšenou opatrnost a striktní dodržování 

bezpečnostních pokynů. Děkuji, Karel Mornstein-Zierotin.

Důležité upozornění

Vážení voliči a příznivci, děkujeme za Vaše hlasy a podporu
v komunálních volbách, díky Vám naše sdružení získalo 
jeden mandát v zastupitelstvu.                    Kandidáti ZOP.

ludovBB

 KSČM děkuje voličům za hlasy, které 
dali našim kandidátům.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka
Dne 16. října by se paní

Marie Divišová
dožila 100 let. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Synové a dcery s rodinami.

V listopadu 2010 oslaví:
Kašparová Eva Nová Dědina 70
Kašparová Věra Na Hradě  75
Hnát Josef Dr.Březiny  80
Macháček Miroslav 8. května  81
Pavlů Jaroslava Komenského 82 
Holinková Milada B.Němcové 82 
Krejčí Josefa Nová Dědina 82 
Ptáček Jan J. Žižky  82 
Březinová Jarmila U Rybníčku 82 
Kotrašová Josefa Slepá  83
Janků Emilie Masarykova 83 
Směšný Jan Tř.A.Kašpara 87 
Divišová Jiřina Lázeňská  88 
Fričová Zora Dr. Březiny 89 
Zajícová Filoména Nerudova 91

Upozornění: V případě, že si jubilanti nepřejí, aby jim Sbor 
pro občanské záležitosti gratuloval, mohou toto přání oznámit 
v Kulturním domě Bludov nebo na matrice Obecního úřadu 
Bludov /tel. 583238177, 583301435/

na listopad 2010

Pondělí   1.11. 16.30 Zahájení počítačového kurzu /ZŠ/
Sobota  6.11. 16.00 Koncert KPH /oranžérie/
Úterý   9.11. 18.00 Cestopisná přednáška MAURICIUS
Sobota 13.11. 19.00 Divadelní představení GENERÁLKA
Středa 17.11.    6.30 Zájezd do Polska-Kudova Zdroj
Středa 17.11. 16.00 Koncert DH DRIETOMANKA
Sobota 20.11. 15.00 Pohádka POPELKA
Sobota 27.11.  6.00 Zájezd na muzikál BARON PRÁŠIL
Sobota  4.12. 14.00 Mikulášská besídka pro důchodce
Neděle  5.12. 14.00 Mikulášská besídka pro děti

POZVÁNKA

Dne 3. listopadu 2010 vzpomeneme
smutné 13. výročí úmrtí paní

Marie Schauerové
Kdo jste ji měli rádi a znali, vzpomeňte
s námi. Manžel, synové Miroslav, Antonín
a dcera Marie s rodinami.

Dne 13. listopadu bude 10 roků, co nás 
navždy opustil pan

Josef Grúz z Bludova
S láskou vzpomíná manželka a děti 
s rodinami

PRODEJE  v kulturním domě

v listopadu 2010
Úterý a Středa 9. a 10.11. – levný textil
Pondělí 15.11., Středa 24.11.

Kulturní dům Bludov vás zve na
vystoupení  slovenské dechové hudby

DRIETOMANKA

Členové DH Drietomanka
Monika Turiaková, Renáta Husárová, Jana Holíčková, 

Stanislav Holíček – zpěv, Jaroslav Múdry ml. (1.B křídlovka, 
kapelník), Jozef Raček (1.B křídlovka), Roman Mikláš (obligátka), 
Tomáš Maradík (2.B křídlovka), Peter Orság (barytón, pozauna), 

Ján Múdry (tenor, pozauna),  Michal Borot (Es klarinet), 
Peter Ferenčín (B klarinet), Ľubomír Michalec (pozauna, baryton), 

Marek Kukla (melafón), Jaroslav Baňár (melafón), Karol Spaček (bicí), 
Michal Rybár (tuba), Ing. Milan Bátovský (zvuk) 

Drietomanka patří k nejstarším a nejlepším 
slovenským dechovým orchestrům.

Středa 17. listopadu  2010 
od 16:00 - 18:00 hodin

- vstupné 40,- Kč - 
Jarmila Chaloupková (Česká republika) – zpěv

Brian Wright (Anglie) – loutna

Program:
Petr Eben, Pierre Attaignant, John Dowlan, Philip Rosseter, 

Brian Wright, Antonín Dvořák, W. A. Mozart, Cacccini

Sobota 6. listopadu 2010 v 16:00 hod.           
Zámecká oranžérie

-vstupné 40.- Kč

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Koncert   
Písně s loutnou z renesance 

do současnosti
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POHÁDKU O POPELCE
V PODÁNÍ DIVADELNÍHO SOUBORU 

VICENA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

HRAJÍ:
Vypravěč: Jaroslav Hubený

Král Bivoj V.: Jan Štěpánský
Radovan, jeho syn: Vlastimil Drda

Rádce: Jaroslav Háněl
Otec: Pavel Sedláček st.

Běta, jeho žena: Květa Richterová
Katka: Jitka Nováková nebo Martina Kodytková

Barka: Jarmila Janáková
Hanka (Popelka): Michaela Havránková nebo Tereza Blažková

I. dáma: Zuzana Průchová nebo Radka Bucháčková
II. dáma: Helena Lochmanová

I. dívka: Dagmar Jiroutová
II. dívka: Anna Entová

Šlechtici, tanečníci: Milan Vandas, Pavel Sedláček ml., 
Iva Nováková, Radka a Vítězslav Bucháčkovi

Sobota 20. listopadu 2010 v 15.00 hod. 
Kulturní dům Bludov

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd
do divadla Kalich v Praze na

MUZIKÁL
ROBIN HOOD

V sobotu 16. dubna 2011
Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin

Cena 1.000,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

- vstupné 20,- Kč - 

Kulturní dům Bludov zve děti i dospělé na

Role a obsazení
Robin z Loxley - Václav Noid Bárta, Ján Jackuliak, Jan Kříž

Lady Mariana - Lucia Šoralová, Nela Pocisková, Martina Bártová 
Šerif z Nottinghamu - Kamil Střihavka, Martin Pošta, Zdeněk Podhůrský

Čarodějnice - Leona Machálková, Radka Pavlovčinová
Herne / Biskup z Nottinghamu - Petr Dopita, Petr Opava

Malý John - Jiří Zonyga, Petr Opava
Guy z Gisburnu / Hluchý skřet - Zdeněk Podhůrský, Antonín Moravec

Komorná Kitty - Alžběta Stanková, Michaela Doubravová, Marie Blahynková atd.

Muzikál Robin Hood je ojedinělým projektem. Předcházela mu velká talentová 
show TV Prima Cesta ke slávě, jejíž vítězové získali hlavní role Robina a Mariany. 

Osvědčený tvůrčí tandem Ondřej Soukup - Gabriela Osvaldová společně 
s mezinárodně uznávaným choreografem a režisérem Jánem Ďurovčíkem jsou 
pro publikum zárukou skvělých melodií, chytrých i vtipných textů a neotřelého 

režijního, scénického a choreografického pojetí. 

Kulturní dům Bludov Vás zve na divadelní představení 
-  komedii Jiřího Hubače

Generálka jeho 
veličenstva®

®

Divadelní soubor „VÁCLAV“ z Václavova

Osoby a obsazení:
Josefína: Magda schwarzova
Napoleon: Josef König
Bertrand: Jiří Matějček
Gourgaud: Martin Bureš
Poppleton: Ctirad Bartoň
Guvernér: Vilém Kohoutek
Kuchař: Vilém Kohoutek

Veselá i vážná hra Jiřího Hubače 
Generálka Jeho Veličenstva v režii 
Františka Giesela ze života císaře 

Napoleona v jeho vyhnanství 
na ostrově sv. Heleny. Drama o moci, 
slávě, věčnosti a pomíjivosti. Komedie, 
v níž humor přechází do hloubek, kde 
by ho člověk nečekal. Hudbu Mikiho 

Jelínka upravil Ivan Zela

Sobota 13. listopadu 2010 v 19.00 hod. 
Kulturní dům Bludov

- vstupné 40,- Kč - 

V sobotu 4. prosince 2010
ve 14:00 hodin

KULTURNÍ DŮM BLUDOV
Program:

  Recitál JOSEFA ZÍMY  Koledování s Markovicí
 Kouzelník Michal Janza

 Taneční country skupina POHODÁŘI
 K tanci a  poslechu hraje Rozmarýnka z Vlčnova

 Občerstvení
-vstupné dobrovolné  /bludovští důchodci/, 
ostatní  60.- Kč /občerstvení a program/-

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově 
vás srdečně zve na 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

,
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Kulturní dům Bludov pořádá ve spolupráci 
s Cestovní kanceláří MAXIMA Zábřeh ZÁJEZD

Paříž a Versailles 2011
11.5. – 15.5.2011

1. den: 
•  odjezd ve 13:00 hod. z Bludova směr Praha, Rozvadov, noční 

průjezd SRN a Francií s hygienickými přestávkami 

2. den: 
• v ranních hodinách příjezd do Paříže, okružní jízda centrem Paříže
• návštěva muzea Louvre a muzea d´Orsay se známou impresio-

nistickou sbírkou dle individuálního zájmu, pěší procházka přes 
zahrady Tuileries, náměstí Concorde a po nejznámějším bulváru 

 v Paříži Champs Elysées, výstup na Vítězný oblouk
• odjezd na ubytování do hotelu, nocleh

3. den: 
• sídlo francouzských králů ve Versailles, dopolední prohlídka 

zámku a zahrad 
• návrat do Paříže, moderní čtvrť La Défensé, možnost nákupů
• výstup nebo výjezd výtahem na Eiffelovu věž
• projížďka lodí po Seině, možnost večeře
• večerní čtvrť Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur, nám. malířů 

Place du Tertre, kabaret Moulin Rouge, návrat na nocleh do hotelu 

4. den: 
• pěší procházka s prohlídkou : Pantheon, Sorbona, Latinská čtvrť, 

ostrov Cité s katedrálou Notre Dame, Svatou kaplí a vězením 
Conciergerie 

• přes „břicho Paříže“ Forum des Halles k Centru G.Pompidou, 
možnost večeře

• jízda nejnovější moderní trasou pařížského metra na parkoviště 
autobusů 

• odjezd ve večerních hodinách z Paříže, noční průjezd SRN 
s hyg. přestávkami 

5. den: příjezd do místa nástupu v odpoledních hodinách   

CENA:  4.790,-Kč / 3L
        5.190,-Kč / 2L

Cena zahrnuje:
• dopravu lux.autobusem (klimatizace, WC, DVD, bufet) 
• vjezd do centra Paříže s parkováním na 3 dny 
• 2 x ubyt. v turistickém hotelu F 1 v Paříži 
 (2 nebo 3 lůžkové pokoje)
• odborného průvodce 
• pojištění záruky v případě úpadku CK ve smyslu zákona 
 č.159/1999 Sb. 

Fakultativní služby:
•  zajistíme výhodné muzejní karty pro vstupy do muzeí a památek 

(48,- EUR pro 3 dny)
•  zajistíme cestovní pojištění 17,- Kč/den nebo 27,- Kč/den včetně 

storna
•  zajistíme 2 kontinentální snídaně při ubytování za 260,- Kč
• zajistíme 2 večeře v samoobslužné restauraci za 440,- Kč 

(3.a 4.den programu)

Bližší informace a přihlášky v Kulturním domě Bludov

Kulturní dům Bludov zve všechny děti a rodiče na

Dětskou mikulášskou besídku

VELKÁ ĎÁBELSKÁ ŠOU
Účinkuje Divadélko Mrak – Havlíčkův Brod

Neděle 5. prosince 2010 
ve 14:00 hodin

Můžete si přinést dárky  
(označené jménem) pro 

své děti, které jim při 
nadílce budou rozdány.

Vstupné 20,- Kč
nebo čertovské rohy

Sbíráme kaštany pro zvířátka
Sběr kaštanů je tradiční podzimní aktivita našich školáků. Děti 
věděly, že kaštany sbírají pro zvířátka na přežití zimy, a tak 
se velice snažily. Nasbíraly několik beden, které jsme předali 

Marku Nimrichtrovi z mysliveckého sdružení. Za sběr kaštanů 
nám slíbil přednášku o zvířatech. Děkujeme paní Mornstein
- Zierotinové za to, že nám umožnila sbírat kaštany na nádvoří 
zámku.
    Dokoupilová I., Březinová J.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do  

 Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm 

• Vánoce na dědině /Valašská dědina/
• Vánoční jarmark /Dřevěné městečko/

Sobota 11. prosince 2010
Odjezd od KD v 6:45 hodin

Cena za cestu 200,- Kč 
Přihlášky v KD  

Restaurace 
HABERMANNOVA 

VILA
vás zve na

SVATOMARTINSKÉ 
HODY

Tímto bychom Vás chtěli pozvat na tradiční české 
menu - ’’pečenou husičku se zelíčkem 

a bramborovým či škvarkovým knedlíčkem 
a jiné“ - a to u příležitosti otvírání mladého vína 

roku 2010 ze sklepů Sovína 

Hodování se uskuteční 
ve dnech 11.11. až 14.11.

Doporučujeme počet porcí nahlásit předem.

V pátek 19.11. večer s tatarákem
Vaše rezervace a objednávky 

rádi přijmeme na tel.: 583 550 170, 737 084 475

MARTINSKÁ HUSA A MLADÁ VÍNA

LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.



Bludovan 9/2010

Bludovan 8

Společná tisková zpráva KČT a petičního výboru ze dne 30. 9. 2010

Klub českých turistů Olomouckého kraje podporuje návrh Národního parku Jeseníky 
Oblastní výbor Klubu českých turistů Olomouckého kraje na 
svém jednání ve středu 22. 9. 2010 přijal stanovisko, kterým 
podporuje návrh Národního parku Jeseníky (NP) a souhlasí 
s peticí na podporu vzniku Národního parku Jeseníky. Členové 
oblastního výboru dále pověřili svého zástupce, místopředsedu 
Jaroslava Venzaru, aby se účastnil důležitých jednání v této 
věci, zejména jednání s Ministerstvem životního prostředí.
 Stanovisko bylo přijato jednoznačnou většinou, nikdo nehla-
soval proti. Oblastní výbor tím reaguje na to, že stovky členů 
KČT v regionu podepsaly petici na podporu vzniku NP Jeseníky 
a řada místních odborů KČT, např. v Šumperku, Mohelnici, 
Litovli, Uničově i v Olomouci, již schválila vlastní stanoviska 
podporující návrh NP Jeseníky.
 Návrh NP Jeseníky má stále větší podporu: petici podepsalo 
již 14.000 lidí, zejména z regionu Jeseníků, připojila se řada 
osobností a podnikatelů v oblasti. Také průzkumy veřejného 
mínění v Rýmařově a v Šumperku potvrdily, že většina lidí 
podporuje vznik NP. Stanovisko KČT Olomouckého kraje je 
dalším potvrzením toho, že NP Jeseníky je navržen rozumně 
a je zajímavou příležitostí. POZN 1
Jaroslav Venzara, místopředseda oblastního výboru KČT, 
k tomu uvedl:  
„Klubu českých turistů záleží na zlepšení podmínek pro turistiku

v Jeseníkách a také na zlepšení ochrany přírody a krajiny. 
Národní park přispěje k větší informovanosti a zájmu o Jese-
níky. Z našich návštěv např. v Krkonoších víme, že je zde řada 
informačních center, muzeum přírody, probíhá řada akcí pro 
veřejnost, je k dostání daleko více propagačních materiálů. Je 
pravda, že v Krkonoších je přes některé cenné lokality pohyb 
lidí omezen, na druhé straně řada turistických tras je pěkně 
opravena. KČT Olomouckého kraje pořádá do oblasti Jesení-
ků desítky pochodů, pobytů a vycházek. Věříme, že vyhlášení 
NP Jeseníky přispěje k zachování krásy Jeseníků pro další 
turistické generace.“  

Ondřej Bačík, zástupce petičního výboru, k tomu uvedl: 
„Vážíme si spolupráce Klubu českých turistů. Příroda Hrubého 
Jeseníku je největším bohatstvím našeho regionu. Zachovej-
me si jedinečnou přírodu a využijme velké příležitosti, které 
národní park nabízí. Je to prestižní značka, která zatraktivní 
Jeseníky, podpoří zaměstnanost a ekonomiku našeho regionu. 
Např. z Operačního programu Životní prostředí získaly Národ-
ní parky Šumava, Krkonoše a České Švýcarsko v uplynulých 
dvou letech 685 miliónů Kč na realizaci mnoha veřejně pří-
nosných projektů, zatímco CHKO Jeseníky nezískala prakticky 
nic. Naše příroda i náš region tak přichází o velké možnosti.“ 

Habermannův mlýn
Do kin dorazil dlouho očekávaný film Juraje Herze Haberman-
nův mlýn, natočený v česko-německo-rakouské koprodukci. 
Téma to je jistě palčivé, jak koneckonců dokládá živá debata, 
již vyvolal.
 Se svolením autorů přetiskujeme v Bludovanu dva články, 
které se tématu týkají. První je text Stanislavy Rybičkové, který 
vyšel v Šumperském a Jesenickém deníku 4.10.2010 a je dopl-
něn archivními materiály. Druhý je komentář Stanislava Balíka 
ml., který vyšel v Lidových novinách 12.10.2010.

Habermannův mlýn míří do kin. Kdo ale opravdu zabíjel? 
Deník to zjistil

(Šumperský a Jesenický deník, 4.10.2010)

Bludov - V Praze má 5. října slavnostní premiéru film režiséra 
Juraje Herze Habermannův mlýn. Ve čtvrtek 7. října ožije příběh 
inspirovaný tragickým osudem bludovského mlynáře na plátnech 
premiérových kin včetně kina Oka v Šumperku.
 Takových příběhů, kdy umírali nevinní čeští Němci, se v po-
sledních dnech války a těsně po ní odehrálo mnoho, jen se o nich 
léta mlčelo. Vrahy amnestoval jeden z poválečných Benešových 
dekretů. Kvůli němu zůstala nepotrestána i vražda, při níž (zřej-
mě) 7. května 1945 přišel o život Hubert Habermann. Zemřel pár 
kilometrů od Šumperka - v aleji bludovských lázní. Bylo mu 44 
let.
 Přiznání vraha Jiřího Pazoura, třicetiletého lázeňského holi-
če, je součástí útlého soudního spisu, který uchovává Okresní 
archiv v Šumperku. Jediným trestem pro vraha byly nakonec jen 
dva měsíce vazební věznice, když se případ na žádost Haber-
mannovy švagrové v roce 1950 vyšetřoval.
 Pazourův čin měl dva svědky - členy lidové hlídky, kteří 
7. května večer vedli Habermanna do lázní, kde měl zasedat 
revoluční národní výbor. Jeho členové se ale mezitím rozešli, 
a tak eskorta pokračovala dál s cílem v místním chudobinci, kde 
bylo ve sklepě vězení užívané dřív gestapem. Ještě v aleji lázní 

ale trojici dohonil Jiří Pazour, který měl za úkol hlídkovat na 
hlavní silnici.
 „Uchopil Habermanna za ruku, smýkl s ním, aby se na něj 
nedíval, přiložil mu pistoli zezadu do týla a vystřelil,“ popsali 
shodně členové eskorty. Oba se rozprchli do polí, protože měli 
strach, aby podnapilý Pazour nezaútočil i na ně.
 „Doznávám, že jsem Habermanna zastřelil, ale učinil jsem 
tak jako strážný tajné organizace vybudované za okupace. 
O jakou organizaci se jednalo, nevím. Byla to však organizace 
proti Němcům. Konal jsem tudíž svou povinnost,“ vypověděl 
do protokolu Pazour.
 Výpověď několikrát pozměnil, a jednou dokonce uvedl, že 
svého činu lituje. Při prvním výslechu v dubnu 1950 tvrdil, že 
ho Habermann ohrožoval a že se pokoušel o útěk. Tvrdil také, 
že Habermann za války udával gestapu bludovské občany, 
z nichž někteří pak zahynuli v koncentráku. Ve výpovědi 
z června však říká, že nikdy nic takového nevyslovil.
 „Po zastřelení jsem se vrátil do lázní a přemýšlel jsem, co 
s ním udělat. Uviděl jsem dřevěná kolečka, s nimi jsem se 
vrátil, naložil na ně Habermanna, odvezl jsem ho k řece, hodil 
ho do vody a víc se o něj nestaral. Čin ospravedlňuji tím, že 
jsem byl v podnapilém stavu a chtěl jsem si s Habermannem 
vyřídit příkoří z doby války,“ vypověděl Pazour a přidal, že za-
hraniční rozhlas Čechy nabádal, aby Němce ničili. „Domníval 
jsem se proto, že svým činem nezavinil jsem nic tak zvláštního.“

Vyšetřování začalo až v roce 1950
V Bludově celá léta všichni věděli, kdo mlynáře a majitele pily 
zastřelil. Vyšetřování ale odstartovala až v březnu 1950 žádost 
Jany Mádrové z Olomouce, mlynářovy švagrové. Jménem své 
sestry Aurélie Habermannové, která i s dětmi musela opustit 
domov a odejít hned při prvním transportu Němců do Německa, 
žádala o úmrtní list jejího muže, či potvrzení, že je po smrti.
 „Sestra žije s dětmi bez prostředků a potvrzení potřebuje 
pro tamní úřady k žádosti o rentu po manželovi,“ psala Jana 
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Mádrová. Popisovala, jak se Aurélie se svým tchánem i švagrem 
pokoušeli Habermanna najít, když se nevracel domů. Dozvídali 
se, že ho odvezli Rusové, že uprchl anebo že je v Rakousku. 
Nikdo neměl odvahu říct vdově pravdu.
 Podle dostupných informací byl Habermann slušný člo-
věk, který se k Čechům choval vždycky dobře. Narodil se 
v roce 1901, jeho otec byl Němec, matka Češka. Mlýn zdědil 
v roce 1937 po svém bratru Gustavovi a podnikání se mu dařilo. 
Naproti své vile provozoval i pilu a bednárnu a dával práci celé-
mu dolnímu konci Bludova. Babička Oty Bösera, kterému dnes 
Habermannův dům patří, mlynáře dobře znala.
 „Říkala, že to byl nekonfliktní člověk. On i jeho žena byli 
ze smíšených manželství, děti posílal do české školy, doma se 
mluvilo spíš česky než německy. Když babička potřebovala po-
mlít mouku, měla u něj vždy dveře otevřené. Pomohl, i když tím 
za války riskoval. Po válce se prý ve vile rabovalo. Lidé vyha-
zovali věci oknem. Co kdo chtěl, to si odnesl. A všichni v obci 
věděli, kdo Habermanna zabil,“ říká Oto Böser.
 Postřeh o charakteru mlynáře přidává i místní kronikář 
Stanislav Balík: „Němci vystěhovali strýce mé ženy Aloise Stona 
z bludovského statku a musel odejít do Javorníku. Ještě předtím 
odvezl k Habermannovi obilí, ten mu ho vzal na čestné slovo 
a po celou válku si pak strýc jezdíval k němu pro mouku.“
 Balík mluvil i s bratrem vraha Jiřího Pazoura. „Do smrti se 
za bratra styděl. Měl oči plné slz, když mi před lety vyprávěl, jak 
to bylo. Pazourova nenávist k Habermannovi pramenila z karba-
nu, protože s ním v hospodě často prohrával. Byl také prchlivý 
a vzteklý a k tomu se přidala euforie z konce války,“ říká kroni-
kář a dodává, že tělo zavražděného údajně vyplavalo u Leštiny 
a někdo ho bez pohřbu zakopal. V obecní kronice není o vraždě 
ani slovo.
 Řízení proti Jiřímu Pazourovi soud zastavil 26. července 
1950 na návrh prokuratury a propustil ho z vazby. V lednu 1951 
pak soud vydal vdově potvrzení, že její muž byl 7. května 1945 
zastřelen.

Román a film
Námětem pro film Juraje Herze se stal stejnojmenný román 
Josefa Urbana, který Habermannův příběh literárně zpracoval 
a podílel se i na první verzi scénáře. Podle jeho verze mlynáře 
ubila v kotelně bludovských lázní skupina místních lidí, tělo pak 
spálili v kotli. Některá jména si Urban vymyslel, některá jsou ale 
skutečná - je mezi nimi i stárek mlýna nebo majitel lázní.
 „Neměl jsem a nemám žádný důvod někoho poškodit. 
Vycházel jsem z reálných vzpomínek pamětníků, ale není to 
literatura faktu, nýbrž román. Mám k dispozici písemné výpově-
di pamětníků, detailně mapující jména, pozice a výpovědi účast-
níků vyšetřování kauzy. K případu se velmi obsáhle vyjádřil 
i synovec Habermanna. To, že nejsou v okresním archivu ucele-
né doklady k osudným událostem, neznamená, že ve skutečnosti 
neexistují. Nebudu a nechci je vytahovat, zatím nemám důvod,“ 
řekl autor románu.
 Ve filmu Juraje Herze mlynáře zlynčuje více než desítka jeho 
zaměstnanců. Děj se ale odehrává jinde a mnohé postavy jsou 
jiné.
 „Bludovskou tragédií se film jen volně inspiruje a Haber-
mannův příběh posunuje do obecnější roviny. To, že se z osudů 
úspěšného, zámožného podnikatele stala téměř antická tragédie, 
bylo způsobeno dobou a místem, kde žil,“ říká mluvčí filmové 
produkce Helena Hejčová.

V Habermannově domě je dnes elegantní penzion
V domě za tratí na okraji Bludova, kde žila rodina mlynáře 
Habermanna, je dnes elegantní penzion s pěti pokoji a restaura-
cí. Většina hostů o tragédii dávných majitelů nic netuší. Dům, 

a zejména impozantní vestibul se starodávným schodištěm 
a původními dveřmi, má ale pořád působivou atmosféru.
 Jako byste se ocitli před 80 lety a skoro čekáte, že se 
některé dveře otevřou a někdejší majitel, jehož portrét visí na 
zdi, vstoupí. A pak vejde současný majitel Oto Böser v pracov-
ních kalhotách, starém svetru a se zaprášeným kloboukem na 
hlavě, jak na chvíli přerušil práci na zahradě, a člověk má na 
okamžik pocit, že Hubert Habermann je zpátky. Takhle nějak 
mohl vypadat.
 „Koupili jsme dům se ženou v roce 1991 od obce. Na obec-
ní desce viselo oznámení, že je na prodej i se třemi obecními 
byty. Dva byly obsazené. Dům byl v podobně tristním stavu, 
jako je dnes areál někdejšího mlýna a pily na druhé straně sil-
nice. Ale pod zvětralou slupkou se původní krása stále ukrývala 
a hlavně mě zaujalo těch pět tisíc metrů pozemků,“ vzpomíná 
Oto Böser na začátky podnikání.
 Dodnes pracuje na stavbách a o penzion, kde rodina také 
bydlí, se stará jeho žena. Otevírali v roce 1997 po pěti letech 
usilovné práce.
 V domě bylo vlhko, jak nefungovala kanalizace, parke-
ty pod linoleem byly zčásti plesnivé, některé dveře pobité 
heraklitem. Ze sklepů, kde stály kotle na pevná paliva, vyvezli 
vlečku popela, protože někteří nájemníci ho prostě sypali do 
tmavých koutů. Dnes nádherná zahrada vypadala jako džungle, 
kde se v kopřivách našlo vše od starého umyvadla, přes pneuma-
tiky až k plechové vaně. Na konci zahrady jsou stále znát stopy 
po náspu - od trati do pily tudy vedla železniční vlečka. S pomo-
cí architekta se Böserovi snažili vrátit domu původní podobu.
 „Například z fotek jsme zjistili, že stříška nad vchodem, 
zakrytá kusem plechu, měla původně tvar hříbku. A o názvu 
penzionu Habermannova vila bylo od počátku jasno. Domu tak 
stejně všichni místní říkali. Podle fotky v novinách jsme nechali 
vymalovat portrét Huberta Habermanna, takže se alespoň takto 
domů vrátil,“ říká Věra Böserová. Do místnosti nad schodištěm 
umístili Böserovi kulečník a později od pamětníků zjistili, že 
i za Habermannů tam kulečník stál.
 Někteří hosté se na minulost vyptávají a v roce 1995 
přijela i Habermannova starší dcera Mellita. Na konci války, 
kdy s matkou a sestrou odcházela do transportu směr Německo, 
jí bylo třináct.
 „Byla ráda, že se může podívat dovnitř a posedět s námi, 
protože dřív se jí to nepodařilo,“ říká Oto Böser a dodává: 
„Mám dobrý pocit z toho, že jsme dům zachránili.“

Jak dopadla rodina Huberta Habermanna?
Hubert a Aurélie Habermanovi se vzali v roce1925 a měli čtyři 
děti. Vdova Aurélie byla v roce 1945 zařazena hned do prvního 
transportu Němců při jejich odsunu do Německa. Odcházela 
se dcerami - třináctiletou Mellitou a sedmiletou Anne-Marií. 
Zemřela v roce 1966.
 Její nejstarší syn Heinrich musel narukovat do Hitlerovy 
armády. Za to, že se v Jugoslávii ztratil své jednotce, byl 
odsouzen na osm let v garnisoně. V Německu ho pak z vězení 
osvobodili Američané a Heinrich se ještě stihl vrátit do Bludova
k matce. Tady ho zřejmě na základě udání zadrželi Rusové 
a poslali do zajateckého tábora v Osvětimi. Podařilo se mu 
utéci a dostat se za matkou do Německa. Později odešel do 
Austrálie, v roce 1995 zemřel v Mnichově na rakovinu.
 Jeho mladší bratr Otto musel narukovat v závěru války 
jako šestnáctiletý kluk. Utekl z amerického zajateckého tábora 
v Sokolově a také se dostal za matkou do Německa. Otto, Mellita 
a Anne-Marie ještě před devíti lety žili.

Stanislava Rybičková
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 Habermann nebyl ubit lidovým lynčem, nebyl mučedník 
trpící za to, že jediný byl statečný. Šlo o vraždu z osobní nená-
visti, jakých se v Bludově do té doby odehrálo několik. V roce 
1913 např. „nevypátraný padouch“ umlátil z neznámých důvo-
dů hasičskou sekerkou ženu a její čtyřletou dceru. V roce 1921 
zavraždil otec, prý pro „rozhárané rodinné poměry“, svou ženu 
a čtyři děti, zapálil dům a sám se na půdě oběsil.
 Ano, Habermann byl zatčen jen proto že byl Němec. I vila 
byla vykradena. Film by ale vyzněl zcela jinak, kdyby se kromě 
jména a tragické smrti hlavního hrdiny, inspiroval skutečnými 
bludovskými válečnými událostmi. Snáze bychom pak chápali 
dobovou náladu českého obyvatelstva, tušili bychom, jak se 
mohlo stát, že se v lidech zahnízdila obrovská nenávist vůči 
všemu německému. Filmový lynč se odehrát mohl a leckde se 
možná i odehrál, ne ale ve starém mlýně na řece Moravě.
 Příjezd Němců v říjnu 1938 nebyl vítán vlaječkami, ale 
pláčem a bezmocným vztekem. Bezprostředně poté následoval 
útěk československých státních úředníků a poloviny učitelů. 
Nenávist vyrůstala z řádění nového německého ředitele školy 
Erbena, který byl také vedoucím místní nacistické organizace. 
Za něj byly provedeny čistky ve školní knihovně, jimž padly za 
oběť i knihy jako Babička Boženy Němcové, zavedeno povinné 
vyučování němčiny, zastavena výuka dějepisu, zakázán zpěv 
hymny Kde domov můj. Po vychození obecné školy neměli 
čeští žáci další možnost, jak se dále vzdělávat. České vyšší 
školy neexistovaly, do německých nebyli přijímáni. Nemohli 
nastoupit ani do učení. 
 Další chybějící scény. Rozehnání českých spolků včetně 
nacionalistického Sokola – ten ale ve filmu zcela ahistoricky 
funguje, dokonce v něm cvičí s komunistou lidovecký starosta 
(Čech ale nemohl být v Říši starostou – ale to by se nehodilo 
do kolaborantských obrazů filmu) a Němec Habermann. Větší 
slátanina už nemohla nikoho napadnout.
 Emotivní by byl pohled na bezmocnou lítost a pláč plného 
kostela při rekvírování nových i starých kostelních zvonů pro 
potřeby výroby německých zbraní.
 A co teprve, kdyby byl ve filmu pohled na 12 velkých sedlá-
ků a jejich rodin, jak musí vyklidit své statky, odjet do neznáma  
a na jejich místo nastupují cizí němečtí sedláci.
 Starý farář, který ve filmu oddává a křtí a poté, klišé téměř 
nejhorší, přislibuje hlavnímu nacistovi pomoc při útěku, byl ve 
skutečnosti rok před koncem války zatčen za podporu odboje. 
Byla by to dojemná a, narozdíl od většiny filmu, navíc pravdivá 
scéna, v níž by po ročním utrpení naposled vydechl v náručí 
svého bludovského kaplana v Terezíně tři dny před koncem 
války se jménem Bludov na rtech.
 Nenávist vůči Němcům jako etnické skupině, která vyhřezla 
po válce a která je v určitých generacích národa dodnes přítom-
na, nemusela nutně pramenit z chování jednotlivých Němců. 
Dokonce i ti „nenávistníci“ přiznávají některým Němcům kon-
krétní zásluhy - v bludovském případě Habermannovi, občas 
i hraběnce Gabriele Žerotínové. Nenávist pramenila daleko spíš 
z kolektivních pocitů - z hrůz heydrichiády, vypálených Lidic, 
Ležáků či Javoříčka, ukradeného mládí, národního ponížení při 
zákazu zpěvu hymny.
 Lze se divit, že dlouholeté národní ponižování našlo svůj 
ventil ve vyhnání Němců a v  etnické nenávisti? Ano, nebylo to 
humanistické a nejde to ospravedlňovat. „Jen“ to lze pochopit... 
Je proto otázkou, zda vůbec a jak se lze poučit z nešťastných 
květnových událostí roku 1945. Rozhodně bychom si neměli 
sugerovat celonárodní vinu za neomluvitelné chování. Toto 
chování bylo reakcí – reakcí jistě přehnanou, ale pochopitelnou 
v kontextu předchozího vývoje.

Stanislav Balík
politolog a zastupitel obce Bludov

Habermannův lynč a národní sebebičování
(Lidové noviny, 12.10.2010)

Lze se divit, že dlouholeté národní ponižování našlo svůj ventil 
ve vyhnání Němců a v  etnické nenávisti? Ano, nebylo to huma-
nistické a nejde to ospravedlňovat. „Jen“ to lze pochopit...

Kdyby byly jednotlivé scény nového českého filmu Haberman-
nův mlýn pravdivé, pak porodní bába, která v roce 1938 přivedla 
na svět dceru hlavního hrdiny, byla moje bábinka. Filmové Eglau 
je totiž můj domov – Bludov na severní Moravě.
 Právě sem situoval režisér Herz film, který má jednoznačnou 
ambici - být zrcadlem zvráceností, jichž se Češi dopustili na 
Němcích. Vystavěn je efektně, v kině jen málokteré oko zůstane 
suché. Přestože není zcela jednostranný a ukazuje i nacistické 
hrůzy, jeho celkové vyznění je zcela jiné. Mlynář Habermann je 
vylíčen jako mučedník, na němž se nespravedlivě vybily nejnižší 
možné davové pudy.
 Kdyby šlo o fiktivní jméno, fiktivní příběh, nemohl by ni-
kdo říct ani půl slova. Problém nastává ve chvíli, kdy konkrétní 
historické postavě a konkrétnímu činu vyfabulujeme příběh. Na 
film se těší lidé z okolí, aby konečně viděli, jak to bylo. Za chvíli 
nikdo nikomu nevymluví, že se v Habermannově mlýně nestalo 
přesně to, co je ve filmu. Ale ono se to nestalo, skoro vše bylo 
jinak.
 Film má neobyčejně silnou moc – a v tomto případě ji tvůrci 
zneužili. Nejenom tím, že si zcela vymysleli motivy vraždy i sa-
motné vrahy, ale např. i tím, že udělali patolízala a člověka hra-
jícího na obě strany z majitele lázní, jemuž jen nepatrně změnili 
jméno. Vědí vůbec, že právě tento člověk byl tak statečný, že byl 
od roku 1944 prvním předsedou ilegálního okresního národního 
výboru a že byl posléze jedním z nejdéle vězněných politických 
vězňů bolševického režimu, který se na svobodu dostal až v roce 
1966?
 Jak to bylo s Habermannem ve skutečnosti? Pocházel, stejně 
jako jeho žena, ze smíšeného německo-českého manželství. Za 
války Čechům pomáhal, neví se ale o tom, že by to bylo na hra-
nici vlastního sebeobětování. Rád hrával karty, což se mu stalo 
v posledku osudným. Když byl 8. května 1945 Revoluční gardou 
zatčen a odváděn před revoluční ONV, potkal je cestou mladý 
holič, jeho kumpán z hospody, nad nímž Habermann v kartách 
často vyhrával. V okamžiku skončené války byl navíc v euforii, 
vytáhl zbraň a mlynáře bez rozmýšlení zastřelil. Tuto verzi potvr-
zují i nedávno objevené dokumenty v okresním archivu, konkrét-
ně trestní spis s vrahem. Jiná věc je, že jeho čin byl amnestován 
dekretem prezidenta Beneše z roku 1945.

Archivní materiál s doznáním vraha
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Utajovaná roverská expedice - Partyzáni
Bylo několik málo minut před půl dvanáctou v noci 8. 10. 2010. 
V okolních domech už byla tma, jen někteří opozdilci ještě 
nebyli ve svých postelích. Pouliční lampy svítily na cestu těm, 
kteří ještě někam spěchali. Těm, kteří se vraceli domů, mířili se 
někam bavit, jen tak bloumali chladným večerem nebo těm, kteří 
nevěděli, kam jdou, ale museli tam být o půlnoci toho dne. Ne-
věděli, kam přesně jdou, jen že to místo je někde za lomem. Ne 
všichni však šli tímto směrem. Čas setkání byl stejný, ale místa 
se lišila. Nikdo nevěděl, koho na své cestě potká, komu věřit, 
kdo jde stejným směrem a kdo právě míří na druhou stranu, na 
Brusnou. Čas a dvě místa vzdálená od sebe asi 2, 5 km byla to, 
co tyto skupinky skautů spojovalo. Ručička hodin se pomalu 
posouvala k půlnoci, když se naše skupinka začala formovat 
v konečnou sestavu. Nakonec se nás na stejném místě (za lomem) 
sešlo pět a na druhém konci (na Brusné) čtyři. A bylo to tady, 
dlouho očekávaná a nám účastníkům přísně utajovaná expedice, 
těšně po odbití půlnoci, začala. Ocitli jsme se, jako skupinka 
partyzánů, v Protektorátu Böhmen und Mähren okupovaném na-
cistickými vojsky v roce 1944. Německá armáda byla oslabena 
boji na frontách a spojenému velení českých odbojových skupin 
se za pomocí několika sudetských Němců věrných Českosloven-
sku podařilo zmocnit několika objektů v linii nejsilněji opevně-
ného území někdejší Republiky Československé. Proto se naše 
partyzánská skupinky rozhodla pomoci při bojích o tyto linie. 
Cesta však nebyla tak jednoduchá, protože vše bylo přísně tajné, 
aby se druhá strana nedověděla, co se chystá. Obdrželi jsme od 
vedení zašifrovanou depeši s dalšími instrukcemi a našim úko-
lem ji bylo dekódovat a splnit úkoly, které nám byly zadány. 
Samozřejmě, že nám dešifrování zabralo nějaký čas a bylo pro 

Králíky, cíl naší cesty. Po vy-
stoupení z autobusu jsme hledali 
další znamení od vedení. A pře-
ce, po několika minutách jsme 
objevili na odpadkovém koši 
žlutou značku našeho velení. 
Ale co nám tím chtěli říct? Po 
dalších několika minutách jsme, 
s troškou dopomoci, našli v koši 
GPS navigaci a u ní souřadnice 
nějakého bunkru, kde jsme měli 
hledat dál. Rychle jsme vyrazili 
a doufali, že vše zvládáme rych-
leji než druhá skupina. Po nějaké 
době jsme dorazili na místo, kam 
nás zavedla navigace, ale zde se 

Pokud jste uspěli, výsledkem vaší tajenky by mělo být jméno 
a příjmení zasloužilého hrdiny 1. odboje proti Rakousku 
– Uhersku za 1. světové války a zahraničního českosloven-
ského protinacistického odboje za 2. světové války, rodáka 
z Brníčka. 
Pokud vám stále vrtá hlavou, jaké jméno se v tajence 
ukrývá, je tu pro vás malá nápověda:

Jestli ani teď nebudete vědět, nezbývá než se připojit ke skau-
tům na některé ze skautských schůzek a vše se naučit společně 
s námi.   

Kateřina Ösziová – Kuře
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Cesta do bunkru byla dobrodružná

Cesta nedělním ránem 
v pohraničí měla své kouzlo

Obě skupiny již pohromadě

získání potřebných informací potřeba také předvést, co umíme.  
Někteří se zapotili nad matematickými vzorci, jiní při získávání 
informací od rusky mluvicí obyvatelky a všichni potom společně 
na cestě do kopce ke Kostelíčku. Tudy totiž vedla cesta do Rudy 
nad Moravou, kde jsme měli nastoupit do vlaku v 7: 58. Cestou 
nám počasí dopřávalo bezpečí, protože byla taková mlha, že ani 
na dva metry vidět nebylo – případní nepřátelé by neměli šanci. 
Celý promrzlí jsme si našli úkryt blíž k zastávce a potom, co se 
někteří ještě před spánkem posilnili, jsme usnuli. Asi po třech 
a půl hodinách spánku jsme se probudili do pochmurného pod-

zimního dne. Všude se 
líně povalovala mlha a 
nám se z teplých spa-
cáků vůbec nechtělo. 
Ale povinnost volala, 
a proto jsme rych-
le vyrazili na vlak, 
který nás zavezl do 
Hanušovic. Tam jsme 
po chvilce hledání 
zastávky nastoupili na 
autobus směrem na 

naskytl problém! Náš cíl byl přímo mezi bunkry a nikdo z nás 
nevěděl, který je ten pravý. Tak začala pátrací akce a prolézání 
jednoho bunkru po druhém. Jeden z nás vlezl do prvního, nej-
bližšího, ale po tom co se chvilku brodil po kotníky ve vodě, 
vylezl bez úspěchu zase ven. V dalším bunkru se hladina vody 
už zvedla pod kolena a na to už nestačili ani super nepromoka-
vé boty. Po nebezpečném prohledání dalších dvou bunkru jsme 
si už nevěděli rady, tak jsme začali od začátku. Ani tento pokus 
však nebyl úspěšný. Poslední bunkru, který jsme ještě zahlídli, 
byl od nás asi půl kilometru, tak jsme ho šli také vyzkoušet, 
a co myslíte? Ano byl to on. V další zprávě pro nás stálo, že 
ten bunkr se stal naší základnou. Teď už jsme si totiž měli jen 
shromažďovat zásoby munice, jídla, léků a všeho potřebného 
pro boj o linii a mít toho co nejvíce pro přežití. Všechny tyto 
zásoby jsme získávali u asi 1 km vzdáleného stanoviště vedení. 
Samozřejmě, že nic nebylo zadarmo. Než jsme získali nějakou 
tu surovinu do zásob, museli jsme nejprve vyluštit šifru, pak 
jsme dostali ještě úkol a ten jsme museli splnit—teprve pak 
jsme dostali zásoby. Některé šifry byly opravdu zapeklité 
a vyžadovaly si i nápovědu vedení (to jsme ale pak přišli o 
polovinu zásob). Mezi úkoly patřilo např. pořídit tajně nákres 
bunkru základny druhé skupiny nebo zjistit, kdo se zasloužil o 
rekonstrukci kláštera na Hoře Matky Boží a proč. Celé zápolení 
s časem a úkoly jsme ukončili po šesté hodině, kdy se sečetly 
nasbírané body obou partyzánských skupin a vyhodnotily se 
výsledky. Proto gratuluji skupince, která měla sraz na Brusné, 
protože se projevili jako velice zdatní partyzáni a celou hru vy-
hráli. Musím, ale uznat, že to bylo velice těsné – bylo to pouze 
o střípek :-D. Potom už jsme se unaveni vypravili plní dojmů 
domů a při tom jsme si sdělovali své pocity a zážitky. Doufám, 
že takových skvělých akcí nás čeká ještě mnoho a děkuji těm, 
kteří si dali tu námahu a trávili svůj čas nad přípravou této hry.
Pro představu si tady můžete jednu takovou šifru zkusit vyluštit. 



V měsíci říjnu rozčeřila vášně bludovské veřejnosti, snad ještě 
více než komunální volby, jiná událost. Tou událostí je přemístě-
ní a rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého.
 Hned úvodem je třeba sdělit, že nejde o žádnou náhodnou 
či nepromyšlenou akci. V Bludovanu č. 2/2010 jsem v článku 
nazvaném „Dotační snahy v roce 2010“ stručně vysvětloval, kam 
budou směrovány naše žádosti o získání dotačních prostředků. 
Zde se mohl pozorný čtenář dozvědět, že v roce 2010 požádá 
obec mimo jiné také o dotaci z Evropské unie na pokračování re-
vitalizace prostranství obce, konkrétně pak na revitalizaci středu 
obce kolem Zámeckého rybníka. Do tohoto záměru, který jinak 
řeší též vydláždění okružní cesty kolem rybníka žulovou kost-
kou, výsadbu nové zeleně na březích rybníka, stavbu dřevěného 
mola v místě požeráku a jiné, zapadá taká snaha navrátit sochu 
sv. Jana Nepomuckého k vodě, kam sochy tohoto světce patří.
Dotace na revitalizaci středu obce pro rok 2010 nebyla, bohužel, 
schválena. To však neznamená, že se o získání dotace obec zno-
vu nepokusí a že výše uvedené aktivity nebudou jednou zrealizo-
vány. Samozřejmě, že obec také usiluje o zvelebení Zámeckého 
rybníka a o získání dotace z operačního programu pro životní 
prostředí na vyčištění rybníka.
 Nesouhlasím ale s tvrzením, že rybník v dnešní podobě je 
smrdutá stoka. Po uvedení splaškové kanalizace do provozu  při-
téká do rybníka čistá voda. V rybníce žijí čolci, žáby i ryby.
 Přemístění a rekonstrukce sochy je jedna z akcí, která byla 
schválena v rozpočtu obce na rok 2010. Při schvalování obecního 
rozpočtu na počátku března neměl k této akci nikdo ze zastupite-
lů obce žádné připomínky. Neměl je ani Ing. Karel Janíček, který 
se dnes tak vehementně stěhování sochy brání. Proč se neozval 
tehdy namísto toho, aby dnes jezdil jednat na arcibiskupskou 
konzistoř?
 V Bludovanu č. 2/2010 jsem se také zmínil o tom, že mož-
nost přestěhování sochy byla konzultována s ThDr. Hynkem 
Wiesnerem. Poprvé jsem jej o tom informoval v polovině měsíce 
února ještě před schválením rozpočtu obce. Tehdy se to obešlo 
bez negativních reakcí. Pravdou je, že při druhém našem setkání 
cca o měsíc později (týkalo se hlavně směny pozemku pro stavbu 
chodníku na Lázeňské ulici) když jsem sdělil, že rozpočet obce 
schválil rekonstrukci a přemístění sochy, měl ThDr. Wiesner 
výhrady k přemístění sochy asi v tom smyslu, že se socha sta-
ne obětí sprejerů, že sochu někdo ukradne, že bude socha stát 
u smradlavé louže.
 Přes všechno, co jsem já a další bludovští lidé prožili, mě 
znovu velmi překvapilo, když kněz  od oltáře tvrdil, že s ním 
záměr přestěhovat sochu nikdo nekonzultoval. Věděl o tom.
 Bludovští občané starší třiceti let si mohou pamatovat, že 
socha sv. Jana Nepomuckého stávala od nepaměti (téměř 200 let) 
na břehu zámeckého rybníka (tehdy minimálně dvakrát většího 
než jaký je dnes) v těsné blízkosti křižovatky u zámku. Ostatně 
ještě na dnešním snímku katastrální mapy naší obce je socha, 
jako chráněný objekt na tomto místě zakreslena. To svědčí o tom, 
že stěhování sochy ke kostelu v 80. letech minulého století bylo 
akcí živelnou a nepovolenou.
 Naopak k současnému přemístění sochy má obec právoplatné 
povolení od Krajského úřadu Olomouckého kraje. Na rekon-
strukci sochy získala obec dotaci ve výši 90 000,- Kč, která musí 
být do konce kalendářního roku 2010 zúčtována.

 Rekonstrukci a pře-
místění sochy provádí 
na základě nabídkového 
řízení akademický re-
staurátor René Tikal, ro-
dák z Prahy, t.č. trvalým 
pobytem v Olomouci, 
který má s restaurová-
ním podobných soch 
bohaté zkušenosti.
 Bludovská farnost 
podala žalobu na určení 
vlastnictví k pozemku 
na parcele č.726/2 v k.ú. 
Bludov (vlastníkem par-
cely je Obec Bludov), 

Socha sv. Jana Nepomuckého

na kterém socha něco málo přes 20 let u kostela stála, potažmo 
na určení vlastnictví k soše, kdy tvrdí, že jsou církevní, v čemž 
ji utvrzuje Ing. Janíček. Socha je však obecní. Podle práva až 
do roku 1950 jednoznačně platilo, že vlastnictví sochy svědčí 
tomu, na jehož pozemku socha stojí.
 Socha sv. Jana stála vždy na obecním pozemku a obec ji 
udržovala. Tak je to ostatně téměř se všemi bludovskými so-
chami, kaplemi a kříži - některé jsou obecní, jiné soukromé; 
jen málo z nich (snad pouze ty, co stojí od nepaměti u kostela 
a kostelíčka) jsou církevní. Obec se také k těmto památkám 
chová jako dobrý hospodář - nechává je restaurovat a udržuje 
je. Nechává opravovat i ty, u nichž je vlastnictví nejasné a nikdo 
jiný by se o ně nepostaral. 
 Stejně tak obec výrazně přispěla statisícovými částkami na 
kostelní zvony a na opravu věže kostela - bez obecního příspěv-
ku by lidé v kostele ještě hodně dlouho vybírali peníze.
 Nerozumím (anebo vlastně rozumím) náhlému zájmu 
Ing. Janíčka o kostel a sochu. Je to pár let, kdy jako jediný 
zastupitel obce protestoval proti tomu, že obec nechala nově 
vyzdít zídku na severní straně kostela – tehdy tvrdil, že to má 
platit církev.
 O prázdninách i před několika dny vyslechli bludovští vě-
řící v kostele nemálo ostrých slov na představitele obce včetně 
pojmenování „pohané“ apod. Několikrát také kněz argumento-
val slovy Bible. Vzhledem k tomu, že socha je obecní, můžeme 
se slovy Ježíše Krista zeptat i my - „Nemohu si se svým majet-
kem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?“ 
(Matoušovo evangelium, kapitola 20, verš15)
 Ano, soše mohou ublížit vandalové. Ale pak bychom měli 
přestěhovat sochu Panny Marie z dolního konce - stojí přímo 
naproti hospodě. Všechny sochy a kříže rozeseté po obci a jejím 
okolí - co když se jim něco stane?
 Jsem toho názoru, že sochy, kříže a boží muka patří do pro-
storu celé obce a jejího okolí. Pro věřící občany je tím veřejný 
prostor posvěcován, pro nevěřící je tento prostor zajímavější.
 Jsem přesvědčen o tom, že se socha sv. Jana Nepomuckého 
na svém novém místě (po postupné úpravě okolí) stane domi-
nantou středu naší obce, který výrazně zkrášlí.

     Ing. Pavel Ston
          starosta obce
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Opravdovou tradicí se stalo v bludovském kulturním domě po-
řádání  výstavy sbírek a výrobků  MŮJ KONÍČEK. Letos jsme 
mohli už po sedmé obdivovat šikovnost, nápaditost a nadání vy-
stavovatelů. I tentokrát se sešla celá řada rozmanitých exponátů 
od 40 vystavovatelů všech věkových kategorií, místních i přes-
polních. Výstava přilákala opět velké množství návštěvníků, kteří 
nešetřili chválou a obdivem nad sbírkami a výrobky. 
 Velké poděkování patří všem vystavovatelů, za to že si udě-
lali čas a byli ochotní své věci zapůjčit na výstavu. Děkuji i paní 
Magdě Lapčíkové za velkou pomoc při přípravě výstavy. 

-jdi-

Jaroslava Přibylová, Postřelmov    Fotografování, Keramika 
Zbyněk Poisl, Bludov  Draci, Autodráha
Jana Kubíčková, Zábřeh  Výrobky z papíru
Karel Adam, Bludov   Heraldika na známkách,  
     Cestování 
Kroužek mladých chovatelů 
/Tereza Hlásná/    MORČATA 
Karel Kobliha, Charváty /8 let/  Kresby, Pedig
Jana Kurtejová, Šumperk  Keramické knoflíky 
     a přívěsky 
Aleš Pavlů, Zábřeh   Dřevěné sochy 
Jindra Hubáčková, Bludov   Patchwork
Monika Seidenglanzová, Sudkov  Studijní kresby, plastiky
Marcela Sulasová, Sudkov   Akvarely na sádrokartonu, 
     Kresby
Zdena Válková, Velké Losiny Perníčky
Věra Kurincová, Bludov   Gobelíny
Jana Veselá, Šumperk   Autogramy, Fotoobrázky
Zdeněk Diviš, Bludov   Kaktusy
Pavel Feit, Bludov  Minerály
Ludmila Brokešová, Bartoňov  Háčkování
Martina Divišová, Bludov  Sbírka koček
Martin Schauer, Bludov  Sbírka pivních etiket
Daniel Směřička, Bludov /13 let/  Lepení papírových modelů
Rostislav Řežucha, Bludov  Starožitnosti  
Kristýna Vepřková, Bludov  Sbírka píšťalek
/12 let/     
Karel Kobliha, Charváty  Sbírka odznaků  
Jiřina Černá, Bludov  Nepálená keramika, 
     Obrázky, Sbírka pohlednic, 
     Kresby na břidlici
Lubomír Kozák, Bludov  Vláčky
Naděžda Halásková, Choceň  Oblečky pro BARBÍNY,
/83 let/    Ruční práce
Markéta Musilová, Bludov  Portréty
Marie Bilachová, Chromeč  Pedig, Polštářky
Zdeněk Diviš, Bludov   Sbírka autíček  
Kateřina Šofrová, Bratrušov  Turistické známky
Alena Brecklová, Bludov  Pletené výrobky
Markéta Koblihová, Olomouc Ruční práce, 
     Sbírka náprstků a knoflíků, 
     Sbírka svatebních oznámení
Marie Valentová, Chromeč Drátová technika
     Sbírka bludovských 
     pohlednic 
     Sbírka porcovaných cukrů

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ  -  KONÍČEK VII.

Koníček VII.
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Dne 13. října 2010 se uskutečnil 
slavnostní křest Knihy Květena 
Bludova a okolí.

Rostliny luk a pastvin
Rostliny křovin a lesů
Rostliny mokřadů a bažin

Český svaz ochránců přírody v Bludově

Květena Bludova a okolí

Knihu si můžete zakoupit 
v Kulturním domě 
za 180,- Kč. 

V druhé polovině 
listopadu bude 
v prodeji 
stolní kalendář 
Bludova 
v kulturním domě.


