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Bludovan

MŠ Bludov Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 11. září 2017 od 18:00 hod. 

proběhne v kulturním domě 
14. zasedání zastupitelstva obce. 

Všichni jste srdečně zváni.

Hurááá, jedeme na výlet
Připravit si batůžky s pláštěnkou, nějakým 
pamlskem, jídlo připravila školní jídelna  
a děti z mateřské školy se mohly vydat 
koncem června dvěma autobusy na školní 
výlet, tentokrát do Dolní Moravy. Navští-
vili jsme  Mamutíkův vodní park, kde voda 
je základním prvkem ke hraní, experimen-
tování a získávání zkušeností o přírodě  
a jejích zákonitostech. Děti mohly samy 
vodu v dřevěných korýtkách pomocí sta-
videl regulovat, zastavovat, pouštět a po-
zorovat její využití na různých zařízeních  
a strojích, např. Buchar, Ztracené kolo, 
Závlaha a další.
 Součástí Mamutíkova vodního parku 
je i Lesní zážitkový park a Pískový svět.
 V Lesním zážitkovém parku si děti 
mohly ověřit svou obratnost a rozvíjet si 
hrubou motoriku v pohádkových domeč-
cích umístěných v různých výškách, na 
gumovém chodníku, prolézáním různých 
tunelů, lanových žebříků, šplháním po 
stěnách apod. Svou orientaci si procvičily 
při hledání cesty z bludiště ven.
 V Pískovém světě – jedinečném 
parku zábavy na písku - se dětem líbi-
la velká písková sestava, ve které jez-
dil pískový vlak, pískový dopravník  
a děti měly možnost vyhrát si dostatečně  
s jemným pískem. Prozkoumávaly i ar-
cheologické vykopávky a kostru mamuta 
za použití pracovních pomůcek. Do růz-
ných domečků se dostávaly sítí, lezeckou 
stěnou, žebříkem nebo skluzavkou ven. 
Mohly si vyzkoušet i rýžování zlata. Moc 
se jim líbil kolotoč, který roztáčela paní 
učitelka.
Počasí nám přálo a dětem i zaměstnan-
cům se výlet moc líbil.

Kulhajová Miroslava, uč. MŠ
Foto: Kulhajová

• DIVOKÝ ZÁPAD - Domečky School, Station, 
Jail, Maining a Saloon. Do domečků se dostanete 
sítí, lezeckou stěnou, žebříkem nebo skluzavkou 
ven. Jezdí zde železnice dopravující písek.
• VELKÉ ARCHEO - Prozkoumáte archeologické 
vykopávky a taky kostru mamuta. Připraveny 
jsou pracovní pomůcky pro archeology jako 
lopatky, štětečky nebo smetáky.
• VOLNÉ ARCHEO - Vyřezávané artefakty  
z doby lovců mamutů – oštěp, náhrdelník, 
džbán, lidská kost, soška a pazourek.
• STOPY ZVÍŘAT - Z písku si vytvoříte stopy 
různých zvířat.
• MALÁ PÍSKOVÁ SESTAVA - Kbelík na 
přemísťování písku, pískový dopravník, trychtýře 
na písek a pracovní stůl pro všechny, co si rádi 
hrají s pískem.
• VELKÁ PÍSKOVÁ SESTAVA - Pískový 
dopravník, kbelíky na písek a hlavně opravdový 
pískový vlak, který jezdí po kolejích.
• ZLATO - Rýžování zlata a drahého kamení. 
Tady si to doopravdy vyzkoušíte!
• KOLOTOČ
• TERÉNNÍ HOUPAČKA

Obnova památného místa
Dne 18.7.2017 byl  vztyčen dřevěný kříž 
na staré hradní cestě mezi Bludovečkem  
a Šumperkem. Kříž byl postaven na pa-
mátku místa, kde byli až do 18. století 
pohřbíváni sebevrazi a jiní diskriminova-
ní jedinci. V blízkosti  tohoto místa se na-
cházel rozsáhlý židovský hřbitov, kde byli 
pohřbíváni židé z celé střední Moravy.
 Osazení kříže supluje původní stav-
bu, která v těchto místech stávala až do 
konce šedesátých let dvacátého stole-
tí. O existenci stavbičky – ať už to byla 
menší kaple či boží muka – jsou zázna-
my na vojenských mapách až do roku 
1956 a současně si je můžeme připome-
nout i z výpovědí pamětníků. Vzhledem  
k funkci stavby je jasné, že záznamy  
o existenci této „anticírkevní stavby“  
nejsou  uvedeny v žádné z farních kronik 
či jiných církevních spisech.
 Na výstavbě kříže se podílely firmy 
Vlastimil Dušek, která prováděla ka-
menické práce a firma Stanislav Kouřil  
- Stolařství, která dřevěný kříž vyrobila  
a osadila.

Eva Kösslerová
Autor fotografií: Ing. Josef Baslar
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Víte, jak poznáte, že se blíží léto a prázdniny? To když se ve 
výloze cukrárny objeví barevné tablo budoucích školáčků, dětí, 
které po prázdninách poprvé usednou do školních lavic. A po-
tom, za pár dní, můžete sledovat nezvyklý jev. V Bludově a jeho 
okolí pobíhá tlupa malých, modrých Šmoulů. To jsou zase stejné 
děti, jen tentokrát převlečené za Šmouly.
 Aby si svůj poslední den v mateřské škole pořádně užily, 
připravily pro ně paní učitelky tradiční rozloučení s heslem „Ju-
chajda, šmoulajda, ze školky ven. Juchajda, šmoulajda, do školy 
jdem. Dopoledne se děti vydaly na dlouhé „šmoulení„. Při pl-
nění úkolů prokázali budoucí školáčci svoji obratnost, odvahu, 
tvořivost a také ochotu pomáhat kamarádům. Na rozhledně Bru-
sinka na ně čekalo překvapení a zasloužená propustka do školy.
Všichni Šmoulíci se pak posilnili výborným obědem v restau-
raci U Kláry. V podvečer jsme na školní zahradu pozvali ma-
minky, tatínky, babičky, dědečky, prostě všechny, kteří se chtěli 
účastnit slavnostního „pasování“ dětí na školáčky. A Šmoulí-
ky čekal poslední úkol – rozloučit se s oblíbenými hračkami, 
se svojí třídou a paní učitelkou. A nakonec zazvonil zvonec  
a všichni prošli kouzelnou bránou do školy. Přejeme budoucím 
prvňáčkům úspěšné vykročení do nové životní etapy, radost  
z poznávání všeho nového, spoustu kamarádů a hezkých zážit-
ků. Určitě jste zvědaví, které děti se v září 2017 stanou školáky. 
Tady je všechny najdete: Michaela Kvapilová, Klára Ambrozo-
vá, Valerie Bilošová, Viktorie Mazáková, Alexandra Krystková, 
Jitka Juřinová, Březina Tomáš, Holínka Lukáš, Hrochová Anna, 
Matura Radek, Richter Štěpán, Schauerová Zuzana, Bezděková 
Ema, Buchta Richard, Komínek Daniel, Olejník Vojtěch, Směš-
ný Martin, Velčovský Martin, Šárka Janíčková, Ondřej Janíček,
Jakub Drábek, Jiří Grohár, Thea Březinová.

Mgr. Hana Bendová, Mateřská škola Bludov
Autorem fotografie je Mgr. Hana Bendová.

Kopie sochy sv. Rocha se vrátila na své původní místo.
Autor fotografií: Jaroslav Frič

6.9.2017 Ramzová - Čerňava (lanovka) - Šerák - Obří skály
 - Vražedný potok - Ramzová. Délka trasy 9 km.
 Odjezd vlaku: Bludov 8.39 hod, Blud.lázně 8.43 hod.

20.9.2017  Vernířovice - Švagrov - Lesní ekostezka - Vernířovice. 
 Délka trasy 8 km. Odjezd autobusu od cukrárny  
 v 9.03 hod, přestup v Šumperku, odj.10.00 hod.
 Zóny:1,2,6,12

4.10.2017   Cyklovýlet: Sudkov - Třeština (Háj) - Leština
 - Postřelmov - Chromeč. Sraz u P.Marie v 10.00 hod.

18.10.2017 Sobotín - Maršíkov (dřevěný kostel) - Velké Losiny. 
 Délka trasy 7 km. Odjezd autobusu od cukrárny  
 v 9.03 hod, přestup v Šumperku: odj. 10.00 hod.
 Zóny: 1,2,6,12

VYCHÁZKY SENIORŮ 
Září-říjen 

Juchajda, šmoulajda, ze školky ven. Juchajda, 
šmoulajda, do školy jdem

Zahájení činnosti 
ve středu 6. září 2017 

v 16:00 hod. v jazykové 
učebně KD Bludov 
/vstup ze zahrady/

Šachový kroužek 

29. ROČNÍK 
BLUDOVSKÝ KROS
Běžecké závody pro mrňata, 
děti a dospělé

DATUM:  1. října 2017, neděle
MÍSTO:    Bludov, autobusová točna na horním konci
   (za pískovnou)
START:    v 10:00 hod., registrace od 9:15 hod.
POŘADATEL: František Čmakal, www.chlapak.cz
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V pátek 28. července 2017 se v Obecním klubu od 18:00 do 18:45 
uskutečnilo mimořádné 13. jednání obecního zastupitelstva. Šlo  
o první „mimořádné“ zastupitelstvo v tomto volebním období. Pří-
tomno bylo 13 zastupitelů, omluveni byli Jindřich Matěj a Šárka 
Dostálová. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu byli 
zvoleni Karel Bank a Jaroslav Čech. V nezvyklém prázdninovém 
termínu bylo zastupitelstvo svoláno proto, aby byly řešeny dvě nalé-
havé záležitosti z oblasti sportu v obci, které nesnesly odkladu.
Přístavba objektu šaten na fotbalovém hřišti
SK Bludov (fotbalisté) podal v závěru loňského roku na MŠMT 
žádost o dotaci na rekonstrukci a modernizaci šaten na fotbalovém 
hřišti. V květnu 2017 propukla na ministerstvu školství aféra (Pelta  
a spol.), kde je podezření na korupci při rozdělování sportovních 
dotací. Z toho důvodu byly zastaveny všechny sportovní dotační vý-
zvy, byly anulovány a vypsány nové. Tak byla v červenci vypsána 
i nová dotační výzva prakticky se stejným zaměřením, v níž by šlo 
žádat o dotaci na rekonstrukci šaten. Výrazně se ale změnila výše 
dotační podpory – namísto původních 80 % to je max. 60 % z uzna-
telných nákladů. Termíny na předkládání žádostí v dotační výzvě 
jsou doslova „šibeniční“ - od 1.7. do 15.8. Nezbytně nutnou součástí 
dotační žádosti je souhlas zastupitelstva obce s finanční spoluúčastí 
obce. Stavba má již vydáno platné stavební povolení. Cena díla má 
být cca 7,9 mil. Kč, z toho dotace by měla činit 4,7 mil. Kč, spo-
luúčast fotbalistů 400 tis. Kč a spoluúčast obce cca 2,75 mil. Kč 
(dosud obecní rozpočet počítá s 1,8 mil. Kč).
 V diskusi se Milan Klimeš zeptal, proč je nutný nový souhlas 
zastupitelstva obce s uvažovanou akcí, když už byl jednou vydán. 
Starosta odpověděl, že to vyžaduje nová žádost o dotaci. Dále M. 
Klimeš informoval, že je reálné, aby obec získala ještě v srpnu na 
celou rekonstrukci dotaci od Olomouckého kraje ve výši 800 tis. 
Kč – starosta ale musí podat individuální žádost o dotaci. Starosta 
prohlásil, že to rád učiní. Dále se diskuse točila kolem toho, že M. 
Klimeš by byl rád, aby tato krajská dotace figurovala v dotační žá-
dosti na ministerstvo. Luděk Březina mu ale vysvětloval, že to není 
možné – neboť rada kraje, která o krajské dotaci může rozhodnout, 
zasedá až 14.8. a dotační žádost musí na ministerstvu fyzicky ležet 
nejpozději 15.8. (nestačí ji ten den odeslat, musí už být ten den doru-
čena, přičemž není možné doručení osobní). Stanislav Balík doplnil, 
že přece není potřeba vázat příspěvek kraje na žádost o dotaci, ale 

13. zasedání zastupitelstva obce

ten použít na částečné krytí zvýšených výdajů obce. Po kratší disku-
si, která již odbíhala od tématu, navrhl Josef Ťulpík hlasovat o pů-
vodním návrhu a otázku příspěvku od kraje, který by zčásti pokryl 
finanční podíl obce, řešit podáním samostatné žádosti. Zastupitelstvo 
poté jednomyslně schválilo realizaci projektu, podání žádosti o dota-
ci na ministerstvo a finanční spoluúčast obce ve výši 2,75 mil. Kč.
Schválení finanční výpomoci TJ Sokol Bludov na řešení 
havarijního stavu podlahy Sokolovny
I druhý bod se týkal naléhavé situace v oblasti sportu. Dne 24.7.2017 
se obrátil na obec TJ Sokol Bludov s prosbou o mimořádnou pomoc 
při řešení havarijního stavu podlahy sokolovny. Již delší dobu jsou 
s podlahou problémy. Když byla nyní podlaha částečně rozkryta, 
zjistilo se, že rošty, na kterých je uložena parketová plocha, jsou 
poškozeny hnilobou a musí být celé vyměněny. Letošní dotaci od 
obce využil Sokol na opravu systému vytápění (úniky vody) a na 
úhradu nákladů vytápění a osvětlení. Na krytí nákladů rekonstrukce 
podlahy získal Sokol od ČUS dotaci 80 tis. Kč s tím, že musí být so-
kolovna zprovozněna už na podzim, 50 tis. Kč použije z členských 
příspěvků, avšak do rozpočtovaných nákladů celé opravy podlahy, 
které činí cca 460 tis. Kč, chybí 330 tis. Kč. Proto se spolek obrací 
na obec s žádostí o pomoc s provedením nutné rekonstrukce. 
 V diskusi poukázal M. Klimeš na to, že tento rozpočet počítá  
s nejlevnější variantou – s provedením akrylátové podlahy. Ta ale 
není pro sport úplně nejvhodnější – přimluvil se za to, aby obec  
přispěla o něco víc, aby bylo možné udělat novou odpruženou pod-
lahu na roštech s parketovým povrchem. V takovém případě by ale 
nechybělo jen 330 tis. Kč, ale 500 tis. Kč.
 Zastupitelstvo poté jednomyslně schválilo rozpočtovou změnu 
č. 3, která znamená poskytnutí finančního daru Sokolu Bludov na 
financování havarijního stavu podlahy Sokolovny ve výši 500 tis. 
Kč za předpokladu, že opravená podlaha bude odpružena na roštech 
a bude mít parketový povrch.
Různé
V diskusi se Bohuslav Strouhal zeptal, jak to vypadá s možností 
nákupu nového auta pro hasiče. Starosta odpověděl, že prostřed-
nictvím MAS Šumperský venkov bude v září až říjnu požádáno  
o dotaci. Dále B. Strouhal informoval o náročném zásahu hasičů  
22. - 23.7.2017 při likvidaci škod po bouřce.

Stanislav Balík ml.

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
DOPOLEDNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY
KDY: každé pondělí od 2. října 2017
KDE: v KD Bludov
S SEBOU: volný oděv, ručník, pití
Od 9:00 – 10:30 hod.

VEČERNÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
KDY: každé pondělí od 2. října 2017
KDE: v KD Bludov
S SEBOU: volný oděv, ručník, pití
Od 18:00 – 19:30 hod.

DĚTSKÁ JÓGA
Zahájení od 2. října 2017
Věk: 6 - 12 let
KDY: každé pondělí od 17:00 – 18:00 hod.
KDE: v KD Bludov
S SEBOU: volný oděv, ručník, pití
Upozornění pro rodiče, aby osobně přihlásili dítě na tel.: 
606 724 997 Kapacita dětí omezena! Přihlášky nejpozději 
do 15. září 2017.

Těší se na Vás Štolcová Alena

Autobusová doprava Zdeněk Spáčil
pořádá zájezd do Polska

Wroclaw

Prohlídka města s průvodcem – historické centrum, jedno  
z nejkrásnějších náměstí v Evropě Rynek, bohaté měšťanské domy, 

goticko–renesanční radnice, chrám svaté Alžběty, katedrála  
Jana Křtitele, kostel sv. Kříže a další památky. Sošky bronzových  

trpaslíků vás provedou po zajímavých místech a uličkách.

Sobota 16. září 2017
Odjezd – 6:00 hod. od KD Bludov

Odjezd Šumperk KD 5:45 hod., Bohutín 6:10 hod.

Cena za cestu a průvodce 500,- Kč
Přihlášky a informace v KD Bludov tel. 583 238 177

nebo na tel. 608 834 221 (p. Spáčil)
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Bludovští předsedové MNV – František Hamal (1949-1954)

Třetí předseda MNV, patnáctý nejvyšší představitel Bludova po 
roce 1848, František Hamal se v Bludově nenarodil, ale přistěho-
val se až v dospělosti. Pocházel z Dubňan z čp. 34 (u Hodonína 
na jižní Moravě). Narodil se 28. října 1897 do chudých pomě-
rů – jako nemanželský syn. Matka Anna Heklová byla služebná  
v Jaroňovicích (dnes Jarohněvice, místní část Dubňan), dcera 
nádeníka. Otec František Hamala byl brusičským pomocníkem 
v Jaroňovicích, syn Františka Hamaly, nádeníka. Rodiče se vzali 
3. července 1898, tedy tři čtvrtě roku po synově narození – téhož 
dne se úředně přihlásil otec ke svému otcovství a z nemanželské-
ho syna se stal manželský.
 Zajímavé je, že si v průběhu života pozdější bludovský před-
seda MNV upravil příjmení. Jeho otec a předci se nejmenova-
li „Hamal“, ale „Hamala“. Tak se dlouho jmenoval i on - ještě 
když si téměř ve čtyřiceti letech stavěl v Bludově dům. Proč  
a kdy se odhodlal ke změně, nevím. Každopádně po roce 1945 
již vystupuje jako Hamal. Z první světové války, do níž naru-
koval jako velmi mladý, se vrátil bez ruky. Možná i proto byl 
posléze zaměstnán jako státní zaměstnanec u pošty. 

účastnil samotný předseda ONV Emil Skoták, neboť Bludov měl 
v té době pověst reakcionářské obce. Od 8. května 1952 se konaly 
v bývalé zámecké knihovně – velkém sále.
 Za úřadování F. Hamala došlo ke změně sídla obecních orgá-
nů. Z obecního domu čp. 331 se po velké opravě vedené Jarosla-
vem Dostálem stal hasičský dům (dnes večerka), MNV se v roce 
1950 přesunul do prvního poschodí západního křídla zámku, kde 
zabral šest místností (místnosti obrácené k rybníku). Vybaveny 
byly nábytkem, obrazy a koberci z žerotínského konfiskátu. Na 
zámku pak úřadovny vydržely dalšího půl století. V témže roce 
se na zámek přesunula pošta a mateřská školka.
 Úředníky MNV byli vedle tajemníka Bartoše druhý (admi-
nistrativní) tajemník Josef Sedláček, který vedl rovněž matriku; 
pokladní Mojmír Maretka, zemědělskou administrativu vyřizo-
val Jaroslav Tunys (později Libuše Hudlíková) a úřednice záso-
bovací agendy Milena Špičková (později Ludmila Sekaninová).
V roce 1951 byla v Bludově, jako v jedné z posledních seve-
romoravských obcí, zrušena funkce obecního ponocného (noční 
hlídač, který měl vyvolat poplach při mimořádné či nepředví-

 Do Bludova přišel jako poštovní zřízenec 
za první republiky před rokem 1931, snad hned 
po vzniku republiky. Oženil se s Marií, roz. 
Horníčkovou z čp. 347 (narozena 24. června 
1898). Byla to dcera Jana Horníčka, sedláře, 
pocházejícího z Dlouhomilova; a Marie, dce-
ry Jana Čmakala a jeho ženy Marie roz. Za-
tloukalové. Jeho žena se poprvé vdala v roce 
1920 za legionáře Františka Skoumala – byl 
to první civilní sňatek bludovských obyvatel.  
V roce 1931 již žil F. Hamal s manželkou  
v domě, z něhož pocházela.
 V roce 1936 si postavili dům čp. 579 (dnes 
ulice Zahradní). Druhou světovou válku strávili 
v Olomouci, kam zřejmě odešel jako státní zaměstnanec – listo-
noš (státní zaměstnanci odešli z Reichu do Protektorátu, pokud 
si chtěli zachovat zaměstnání). Vrátili se v roce 1945. Angažoval 
se jako člen včelařského spolku. Již v roce 1931 kandidoval v 
posledních soutěživých prvorepublikových komunálních volbách 
do obecního zastupitelstva (neúspěšně), a to jako č. 7 na kandi-
dátce národních socialistů.
 Předsedou MNV byl zvolen 7. července 1949, poté, co byl 
funkce zproštěn Karel Hrycaj. Místopředsedou MNV se stal člen 
místního akčního výboru František Šimek z čp. 417 (dnešní uli-
ce Dr. Jana Březiny). Jaké bylo složení rady hned v počátku je-
jich úřadování, není známo. Víme složení rady až v roce 1952. 
Vedle předsedy F. Hamala a místopředsedy F. Šimka ji tvořil 
tajemník MNV František Bartoš z Bohuslavic (bývalý zedník) 
a následující radní: Josef Štolc (čp. 485), Augustin Kvapil (čp. 
541), Marie Jánětová, roz. Hubáčková (ředitelka mateřské ško-
ly), František Ston (čp. 575), Adolf Straka (čp. 24), Karel Sou-
ral (čp. 386) a Josef Kunčar (čp. 75). O rok později proběhlo 
ve složení rady několik změn. Ředitelka MŠ M. Jánětová byla 
přeložena do Kopřivné, F. Ston byl povolán k vojenské službě  
u PTP a K. Soural se vzdal mandátu. Namísto nich se členy rady 
stali Františka Indrová (čp. 185), Oskar Plhák (čp. 116) a Marie 
Březinová. Počet a vymezení resortů v radě byly přizpůsobeny 
okresnímu a krajskému národnímu výboru. Dva resorty byly  
vyhrazeny pro bývalé členy strany lidové a jeden pro bývalé  
národní socialisty.
 Schůze pléna MNV se konávaly zpočátku v Národním (jehož 
název se v roce 1952 změnil na Kulturní) domě, většinou se jich 

dané události – ohni, zlodějích apod.). Jako 
poslední ji vykonával Josef Čmakal.
 Do doby Hamalova úřadování spada-
jí nejtvrdší roky místní komunistické vlády 
symbolizované především monstrprocesem 
s P. Oldřichem Koutným a místními farníky, 
nakonec úspěšný odpor proti novému knězi 
Aloisi Bubeníkovi a další. Jakou roli v těch-
to událostech hrál F. Hamal, nelze nyní jasně 
říct. Spíše se ale zdá, že nijak příliš inicia-
tivní, že spíše pečlivě vykonával to, co mu 
zadali jiní. Obecní kronikář Václav Blažek  
o něm totiž psal, že „v úřadování vždy bez 
výjimky postupoval s požadovanou, ale ne 

vždy nutnou bolševickou tvrdostí“.
 Tak např. víme, že byl zapojen do vyšetřování přípa-
du zmizelých věcí z fary a kostela, když si v květnu 1951 
zavolal na MNV stolaře Jana Jáně („Hojčéka“), aby zjistil, 
zda neodvezl z fary dřevěné pódium (určené pro akce Orla a 
Svatopluka). Když chtěli o rok později Jaroslava Stonová  
a Vladimír Juránek uzavřít sňatek v Dolních Studénkách  
u P. Bohumíra Konečníka (nechtěli, aby je oddával komunis-
tům blízký bludovský kněz A. Bubeník), musela se tam nevěsta 
přihlásit k trvalému pobytu. F. Hamal posléze prováděl šetření,  
proč se nevdávala v rodné obci.
 MNV za Hamalova předsednictví výrazně podporoval za-
ložení a činnost Jednotného zemědělského družstva, které bylo  
v Bludově založeno koncem září 1950. První léta bylo družstvo 
fakticky ignorováno většími a středními sedláky – mezi jeho 54 
zakládajícími členy-komunisty byl jen jeden větší zemědělec, 
ostatní byli kovozemědělci či bezzemci. Až v roce 1953 do něj 
vstoupilo 9 malých a středních rolníků – tzv. socializace Bludo-
va byla ale dokončena až v závěru padesátých let.
 Dále do této doby spadá znárodnění bludovských živností 
– řemesel a obchodů, která proběhla do roku 1953, stejně jako 
zastavení či ochromení činnosti řady starých spolků, z nichž jen 
některé mohly ve své činnosti pokračovat (hasiči-požárníci či  
TJ Sokol). 
 Tvrdá pěst dělnické třídy ale málem tvrdě dopadla i na  
F. Hamala. V roce 1953 byl souzen spolu s obecními úřednicemi 
Ludmilou Sekaninovou a Libuší Hudlíkovou za trestný čin poru-
šení povinnosti veřejného činitele. O co šlo? Do roku 1953 platil 

František Hamal
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tzv. lístkový systém – na potraviny, ošacení, obuv a věci osobní 
potřeby. Dlouhou dobu po válce byl v socialistickém hospodářství 
nedostatek skoro všeho, takže se věci prodávaly jen na příděl. 
Po roce 1948 to bylo spojeno i s odměnami a tresty – vzpurné 
obyvatele šlo potrestat tím, že nedostali šatenky či lístky na cukr, 
takže si je nemohli koupit, i kdyby na ně měli peníze. Hodně se 
to používalo proti soukromě hospodařícím sedlákům, kteří měli 
plnit tzv. povinné dodávky, které se v průběhu let zvyšovaly až 
k nevydržení (proto nakonec většina sedláků vstoupila do JZD, 
kde se těchto dodávek zbavili). Důležité také je, že v přehledech 
plnění a neplnění dodávek panoval velký nepořádek – bludov-
skému MNV dodával potřebné seznamy šumperský ONV. Často 
se stávalo, že byl sedlák označen jako „neplnič“, čímž by neměl 
mít nárok na šatenky apod., a on přitom dodávky splnil. V roce 
1952 bylo takových rozporů v Bludově několik – šlo o rodiny 
Jaroslava Skoumala, Pavla Matury, Petra Zatloukala, Františka 
Hojgra, Vojtěcha Kašpara a Františka Březiny. Ti prý neměli spl-
něno kvůli živelným pohromám a pádu dobytka. F. Hamal ale 
vydal příkaz úřednicím L. Sekaninové a L. Hudlíkové, aby třem 
z nich – J. Skoumalovi, P. Maturovi a P. Zatloukalovi – šatenky, 
lísky na cukr, mýdlo a cukrovinky vydaly, protože tito nesplnili 
nezaviněně. Tento příkaz vydal po projednání v tzv. akční trojce. 
Vyřizování bylo složité, vydávání lístků a oprávněnost kontro-
lovali i úředníci z ONV. Přesto byli dvě úřednice a F. Hamal 
okresním prokurátorem obviněni a souzeni nejprve Lidovým 
soudem v Šumperku (20. října 1953), poté Krajským soudem  
v Olomouci (16. února 1954). Okresní prokurátor byl přesvěd-
čen, že zmíněným třem sedlákům (mezi nimi P. Zatloukal, býva-
lý lidovecký starosta) Hamal přikázal vydat lístky neoprávněně, 
čímž „způsobil skutečně značnou škodu veřejnému zásobování“. 
Oba soudy je ale nakonec obvinění zbavily a žalobu zamítly.
 Po květnových volbách 1954 již F. Hamal předsedou MNV 

zvolen nebyl – na dalších šest let ho vystřídal jeho místopřed-
seda F. Šimek. Hamal nebyl v tomto období ani radním, pouze 
poslancem MNV. Důvod není jasný – věk to být nemohl, neboť 
ho vystřídal F. Šimek, který byl ještě o deset let starší. Snad to 
byl výše zmíněný soudní spor. Dalšími volbami v roce 1960 pak 
Hamalova místní politická kariéra skončila úplně.
 S manželkou děti neměli, dědičkou se stala neteř Eva Černá 
ze Šumperka. Manželka Marie zemřela 16. ledna 1979, F. Hamal 
ji přežil téměř o tři roky – zemřel 18. prosince 1981. Z písem-
ných pramenů není jasné, kde byl uložen jeho popel – dlouhá 
léta spravovali s manželkou hrob (snad jejích rodičů), kde je 
dnes pochován Ladislav Blecha. Je možné, že byly jejich urny 
uloženy tam.
Prameny a literatura:
Archiv Obecního úřadu Bludov, matrika zemřelých.
Archiv Obecního úřadu Bludov, spisy, čp. 579.
Moravský zemský archiv v Brně, sbírka matrik, matriky 
narozených, oddaných a zemřelých Dubňany.
Státní okresní archiv Šumperk, fond MNV Bludov.
Státní okresní archiv Šumperk, Pamětní kniha obce Bludova, 
sv. I, 1927-1957.
Státní okresní archiv Šumperk, trestní spis T349/53.

Balík, S.: Miloval jsem okrasu domu Tvého, Brno 2001.
Snášelová, J.: Činnost církevních tajemníků na Šumpersku 
do roku 1968, diplomová práce, KTF UK 2012.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Za pomoc při shánění konkrétních informací děkuji svému tatín-
kovi, dále pak Ludmile Skoumalové a Gabriele Flašarové z OÚ.

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště
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ARMEX ENERGY otevírá v Bludově letos již 4. pobočku, celkově již 29. 

Bludov/Děčín, 17. července 2017 – Letos již 4. pobočku 
otevírá v Bludově na Šumpersku společnost ARMEX 
ENERGY, přední dodavatel elektřiny a zemního plynu. 
Celkově jde o 29. pobočku a devátou na Moravě. Firma 
na pobočce bude poskytovat zájemcům o změnu dodava-
tele energií i stávajícím zákazníkům poradenství ohledně 
dodávek energií či jejich úspor. ARMEX ENERGY má  
z nezávislých dodavatelů energií nejvíce kamenných  
poboček. V červnu firma otevřela nové kontaktní místo 
v Benešově. Do konce roku chce ještě otevřít další  
pobočky. 
 Jan Vávrovec, člen představenstva ARMEX ENERGY 
„Pobočky jsou naším hlavním prostředkem, kterým chceme 
budovat dlouhodobý a férový vztah s našimi zákazníky.  
Nejdeme cestou podomních obchodníků, ale vytváříme celo-
republikovou síť kamenných poboček s proškoleným perso-
nálem. V počtu se blížíme  zhruba polovině poboček, které 
bychom ve střednědobém horizontu chtěli v České republice 
mít. Do konce roku ještě plánujeme otevřít další pobočky.“ 
 Otevřením pobočky v Bludově u Šumperka ARMEX 
ENERGY vytvořil dvě nová pracovní místa. „Naší snahou 
je, abychom lidem, kteří na pobočku přijdou, dokázali fun-
dovaně poradit s mnoha praktickými záležitostmi týkajícími 
se úspor energií. Na pobočce si také lidé budou moci pořídit 
kvalitní certifikované LED žárovky za velmi zajímavé ceny,“ 
vysvětlil Jan Vávrovec. 
 ARMEX ENERGY v současné době provozuje 29  
kamenných poboček, vedle Moravy také ve středních,  
severních a východních Čechách a na Vysočině. ARMEX 
ENERGY dodává elektřinu a zemní plyn především domác-
nostem, ale i firmám a dalším organizacím. Letos plánuje 
rozšířit tento počet zhruba o čtyři tisíce nových zákazníků. 
Tržby společnosti se pohybují na úrovni 1,5 miliardy korun  
ročně. 

O firmě:
Společnost ARMEX ENERGY, a.s. působí na českém energe-
tickém trhu od roku 2005, tedy přes deset let a patří k střed-
ně velkým dodavatelům energií. Elektřinu a zemní plyn dodá-
vá domácnostem, firmám, městům a obcím, ale i neziskovým  
organizacím. Tržby firmy se pohybují na úrovni 1,5 miliardy  
korun. ARMEX ENERGY, a.s. si zakládá především na  
férovém jednání vůči zákazníkům, otevřené komunikaci s nimi  
a stabilitě obchodního vztahu po celou dobu jeho trvání.  
Prostřednictvím Fondu ARMEX podporuje firma vzdělávání 
znevýhodněných mladých lidí.
 ARMEX ENERGY, a.s. je součástí skupiny ARMEX,  
která vznikla již v roce 1991. Skupina se vedle obchodování  
s energiemi zabývá také dodávkami průmyslových armatur,  
obchodem s ropnými produkty či provozováním čerpacích  
stanic. Celkový obrat skupiny je vyšší než 18 miliard korun. 
Celková aktiva skupiny přesahují miliardu korun.  
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nabízí hudební kurzy 
V KULTURNÍM DOMĚ BLUDOV 

  Zobcová flétna  
  Keyboard - Klavír 
Akustická kytara

Bicí souprava
dále vyučujeme 

- Akustická kytara (přípravka - děti 5-6 let) 
- Zpěv (přípravka - děti 5-6 let )

- Keyboard (přípravka - děti 5-6 let)
- Elektrická kytara

- Akordeon (tahací harmonika)
- Ukulele - Cajon, Djembe

zájemci o výuku na školní rok 2017/18
se mohou hlásit 

- během prázdnin 
nebo 

- 7. září v KD  Bludov učebna
od 15 hod. - do 16 hod.

věk studentů není omezen  
přihlášky na www.m-machala.cz 

nebo telefonicky 725 686 325 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti září 2017
Valentová Karla, Juřinová Irena, Ťupa Přemysl, Kotvanová 
Marie, Benešová Eva, Skokanová Zdeňka, Baladková Zlatuška, 
Mazalová Zdenka, Skoumal Stanislav, Mazák Jiří, Jašek Alois, 
Ťupová Naděžda, Pavelka Antonín, Šulová Zdenka, Stonová 
Marie, Skoumalová Jarmila, Schauerová Božena, Straka Karel, 
Mílová Anežka, Diblík Karel, Strnad Karel, Pospíšilová Ludmila, 
Hireš Zoltán, Zatloukalová Marie, Augustin František, Stonová 
Marie, Pavelková Jiřina

……. když si báječnou 
ženskou vezme báječnej 
chlap, aneb milá Janičko  

a Jaroušku Čechovi.
 Dovolte nám, abychom 
vám popřáli k Vašemu 

životnímu jubileu – k rubínové svatbě. Vyjadřujeme úctu  
vaší neslábnoucí lásce, vašemu vtipu a přátelství,  

kterým nás obdarováváte.
Moudráci, Pavlíci a Kösslerka

MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
M. MACHALA - Šumperk
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Dne 3. července t. r. uplynulo 110 let od narození významné-
ho bludovského rodáka Josefa Václava Barneta, zapomenutého 
génia evropského významu. K této příležitosti byla uspořádá-
na výstava v ART GALERII Schürger v slovenském Tvrdošíně  
s názvem

Jozef Václav Barnet – Vychádzajúce slnko. 
Na výstavě se podařilo shromáždit téměř šedesát obrazů, které 
jsou ukázkou  vývoje malířovy techniky od prvního portrétu, 
přes pařížsku tvorbu až po poslední obrazy malované v Česko-
slovensku. Mezi prezentovanými obrazy jsou i unikáty, které 
byly vystavované v nejznámějších pařížských galeriích a pozdě-
ji se je podařilo odkoupit ze soukromých francouzských sbírek. 
Kombinace  brilantního talentu a pařížskeho vzdělání zaručuje 
jedinečný umělecký zážitek pro návštevníky galerie. Expozici 
děl v takovém  rozsahu už odborná ani laická veřejnost neoče-
kávala. Znovuobjevování a téměř tři desetiletí sběratelské váš-
ně vyvrcholily v tomto jedinečném projektu, který začíná právě 
na Oravě a bude pokračovat v evropských metropolích. Velkou 
zásluhu na uspořádání  výstavy mají  Matúš Hubinský a Konš-
tantín Lukáč Jacko, sběratelé a milovníci Barnetovy tvorby, za 
což jim patří obrovské poděkování. Je potěšující, že alespoň na 
Slovensku si připomněli toto významné výročí narození J. V. 
Barneta.

ART GALERIE Schürger nabízí na svých stránkach možnost virtuální 
prohlídky. http://www.art-galeria.sk/virtualna-prehliadka-galerie/

Autor s prvním portrétem Michelle, olej, 51x38 cm

Oznámení o změně příjmení

Josef Václav Barnet – Směšný se  narodil 3. července 1907  
v Bludově jako druhorozený syn Josefa Směšného a Marie, roz. 
Koutné.  V kreslení vynikal už od dětství. V letech 1927 - 1934 
studoval na pražské Akademii výtvarného umění a do svého ate-
liéru si jej vybral Max Švabinský. Byl jedním z mála českoslo-
venských umělců, kterému bylo umožněno na základě stipendia 
francouzské vlády studovat na École du Louvre a École Nati-
onale Supérieure des Beaux-Arts. V pařížském Louvru vyhrál 
s kopií Manetovy Olympie celosvětovou soutěž a hlavní cenu 
18.000 franků, poskytnutých americkým mecenášem. Po okupa-
ci Francie se vrátil do českých zemí. Od r. 1959 začal používat 
umělecké jméno Barnet. Zemřel 24. února 1990 v Praze a je 
pochován na bludovském hřbitově.
  Významnou část jeho tvorby představují krajiny, mezi nimi 
i řada pohledů na Bludov. Velkou inspirací mu byly slavné Van 
Goghovy slunečnice, jimž věnoval asi dvě stě pláten. Dále se 
věnoval figurálním námětům a kresbám zátiší. Jeho obrazy na-
jdeme jak v české Národní galerii, tak i v pařížské Cité Univer-
sitaire. Mezi jeho přátele patřili významní umělci jako V. Špála,  
J. Zrzavý, K. Lhoták, kteří byli spolu s Barnetem za protektorátu 
pronásledovaní a poslaní na nucené práce. Dále Max Švabin-
ský a František Tichý, ale i skutečné špičky světového malířství, 
např. profesor  František Kupka. Barnetovy obrazy s oblibou ku-
povaly významné osobnosti, jako např. Tomáš Baťa nebo prezi-
dent Antonín Zápotocký do svých soukromých sbírek nebo jako  
dary pro státní galerie. 
 V letech 1934 – 1942 bylo uspořádáno pět samostatných  
výstav jeho díla /Praha, Paříž/, v r. 1958 pak v Bludově. Dále to 
byly desítky výstav kolektivních, hlavně v Praze, ale i v zahra-
ničí. Jako poslední v ČR byla v r. 2003 uspořádána v Kulturním 
domě v Bludově prodejní výstava jeho obrazů a akvarelů za  
přítomnosti jeho syna Ivana Barneta.

Jarmila Divišová

Čtyřdenní zájezd
Léčebné lázně Bük jsou jedny  

z nejznámějších a nejpopulárnějších  
lázní v Evropě, ležící v blízkosti rakouských hranic v nadmořské 

výšce 150 m. Nabízí 27 bazénů. V léčebných bazénech  
je teplota vody 32-38°C, teplota vody v plaveckých bazénech  
je 26 a 28°C, dále nabízí tobogány a jiné, ale také odpočinek  
a relaxaci. Je zde široký výběr aktivit pro všechny generace.  

Ubytování je v apartmánovém hotelu v dvoulůžkových pokojích  
s příslušenstvím a polopenzí.

Termín: 12.10. – 15.10.2017
1. den – odjezd z V. Losin od hotelu Praděd v 7:00 hod.,  
Šumperk Grandhotel 7:15 hod., možnost nástupu po trase  

(nástupní místa jsou i místa výstupní) Po příjezdu ubytování  
v Apartmánovém hotelu, který sousedí s areálem lázní

2. a 3. den – pobyt v termálních lázních Bük,  
vzít s sebou – plavky, pantofle, župany

4. den – odjezd zpět v odpoledních hodinách
 Příjezd kolem 18:00 – 19:00 hod.

CENA: 4.600,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu záj. autobusem, 3x hotelové  
ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 3x polopenzi,  

vstup do bazénů, lázeňský poplatek
S přihláškou je nutno zaplatit zálohu 2.000,- Kč

Cena nezahrnuje: zdravotní pojištění
Cena závisí od sezony
Informace a přihlášky

Černochová Alena, tel.: 732 351 184
Spáčil Zdeněk, tel.: 608 834 221

KD Bludov, tel.: 583 238 177

Maďarské termální lázně Bükfürdő
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Skautský tábor 2017

Bludovské  zajímavosti  aneb  Jistě víte, že ……….
…….v červenci letošního roku jsme si připomněli 110. výro-
čí narození Josefa Václava Barneta – Směšného, bludovské-
ho rodáka, významného malíře. Umělci byly velmi blízké van 
Goghovy slunečnice, kterým věnoval ve svém životě asi 200 
pláten a pokaždé se je snažil namalovat trochu jinak…….

…….dne 10.7.2017 byla na původní místo  - Trhovici - osa-
zena replika sochy svatého Rocha. Historický hodnotný sokl  
je doplněn věrnou kopií sloupu se světcem……………..

Prosím, seznamme se...  Socha svatého Rozálie

……mezi léty 1997 a 1999 proběhlo na zámku v Bludově  
restaurování nástěnných rokokových maleb tzv. „čítárny“  
v 1. patře severního křídla; restaurátorské práce prováděl aka-
demický malíř Jan Severa. Restaurování bylo hrazeno Minis-
terstvem kultury ČR ………..

Eva Kösslerová

Svatá Rozálie se narodila kolem roku 
1130 na Sicílii do významné šlechtické 
rodiny, příbuzná byla dokonce i se samot-
ným králem. Pobytem v prostředí dvora 
byla natolik znechucena, že vstoupila do 
kláštera. Ani zde však nenalezla očeká-
vanou samotu, proto začala žít v jeskyni  
a poustevničila. Zde v modlitbách dlela 
až do smrti. Zemřela v roce 1166.
 Ostatky svaté Rozálie byly nalezeny 
v roce 1624 a převezeny do města Paler-
ma, kde zrovna zuřil mor. Díky převezení 
ostatků morová epidemie skončila. 
 Rozáliin kult se rozšířil zejména zá-
sluhou jezuitského řádu. Svatá Rozálie 
je uctívána jako patronka Palerma a jako 
pomocnice proti moru a nakažlivým ne-
mocem. 
 Její svátek připadá na 15. červenec, 
kdy byla v roce 1624 po převozu do Pa-
lerma pohřbena. Dalším památným dnem 
Rozálie je 4. září, kdy údajně v roce 1166 
zemřela.
 Rozálie je zobrazována jako pous-
tevnice s nepokrytými vlasy, většinou  
v hnědém oděvu. Na hlavě má věnec bí-
lých růží, v rukou často drží kříž a umrlčí 
lebku. Protože byla vzývána jako ochrán-
kyně proti moru, často je znázorňována 
ve společnosti dalších morových patronů 
jako svatého Rocha nebo svatého Šebestiána.

 Bludovská Rozárka byla z kamene 
vytesána v roce 1869. Na jejím zrodu se 
podíleli manželé Jan a Marianna Sekani-
novi. Rozárka byla umístěna nedaleko od 
již stojícího svatého Rocha. Oba světci 
jsou uváděni jako patroni moru. Umístění 
obou světců se nachází v blízkosti  pohře-
biště z období morové epidemie. Přesné 
důvody k osazení Rozárky do těchto míst 
již nejsou známy. Snad na památku obě-
tí morové epidemie z roku 1855, kdy v 
Bludově zemřelo na tuto chorobu nejvíce 
lidí; snad na památku poslední morové 
epidemie, která Bludovem otřásla v roce 
1866 a zemřelo na ni 20 osob.
 Sloup se sochou světice má výšku 
asi 4m. Památka se skládá z dvoustup-
ňových schodů, dvoudílného zdobného 
soklu s římsou, zdobného dříku a vlastní 
sochy světice. Na prvním stupni soklu je 
vytesán nápis: „Postaveno ke cti Boží od 
Jana a Marianny Sekaninových, manželů. 
Celému dobrému přátelstvu na památku 
v roku 1869“. Na druhém stupni soklu 
jsou vytesány tři reliéfy svatých; Panenka 
Marie, Svatý Jan Nepomucký a třetí reliéf 
snad „modlící se a ruce spínající k Bohu 
svatá Rozálie (?)“. Rozárka drží v pravé 
ruce kříž, v levé pak otevřenou knihu  
s lebkou, ve vlasech má věneček.
 Vzhledem ke svému umístění dohlíží 

Rozárka na pohřebiště těch, jejichž životy 
byly moru na území Bludova obětovány 
a současně střeží bezpečí obce před  pří-
padnou morovou epidemií či jinou nakaž-
livou nemocí.

Eva Kösslerová
Autor fotografie: Gabriela Flašarová

Údolí řeky Březné mezi Jedlím a Drozdovskou pilou proslulo 
jako oblíbená destinace pro pořádání letních táborů. Nádher-
ná příroda, členité okolí, hluboké lesy a hlavně řeka Březná.  

Velikost řeky ideálně splňuje potřeby všech tábořících – do-
statečně velká a s několika hlubokými místy, aby se v ní dalo 
koupat, ale současně bylo možné ji přebrodit, či přes ni postavit 
most. 
 Bludovské skautské středisko se k Březné v minulosti vy-
pravilo již několikrát a pokaždé se rádo vracelo. I letos tomu 
bylo stejně. V poslední den školního roku jsme na Tatru naložili 
podsady a další vybavení a vyrazili vše složit na tábořiště. Vše 
jsme nachystali tak, abychom mohli další den přijet i s ostatními 
účastníky a rovnou se pustit do stavění tábora. Rukama nám tak 
dvakrát prošly desítky částí podsad (dřevěný základ stanu, na 
který přijde stanová plachta), množství nářadí, tyčí na tee-pee, 
fošen a mnohého dalšího. 
 První červencovou sobotu pak oficiálně začal tábor. Počá-
teční tři dny bývají náročné a hektické. Musíme totiž vybudovat 
vše potřebné a poprat se s horkem, nebo naopak s nepříjemným 
deštěm. Jde o velkou zkoušku jak pro samotné táborníky, tak  
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Mistrovství světa sajdkár 

V neděli 13.8.2017 se v lotyšském Stelpe jel další závod mist-
rovství světa sajdkár za účasti tří našich posádek – bratrů Čer-
mákových, Vejchody-Zatloukala a další bratrské dvojice Bouka-
lových.
 Po velkém dramatu v obou rozjížďkách si Čermákovi vy-
jeli celkové 3. místo, Vejchoda se Zatloukalem se umístili na  
14. místě a dvojice bratrů Boukalových skončila na 18. místě. 
 Program na G. P.  Side doplnili i veteráni. Za ně startovala 
naše dvojice Hutira-Plhák. Po únavném boji se jim podařilo zví-
tězit, a tak stanuli na nejvyšším stupni. Pro české barvy to byla 
velmi vydařená neděle. 
 Celá světová karavana se pak přesunula na další závod do 
estonského Kivioli, kde se 20.8.2017 v krásném areálu jel dal-
ší závod o světové body. V něm Čermákovi obsadili 8. místo, 
Vejchoda-Zatloukal 15. místo a Boukalovi 21. Závod veteránů 
zde z časových důvodů nebyl vypsán, a tak dvojice Hutira-Plhák 
s malou skupinkou fanoušků podpořili české reprezentanty při 
jejich boji coby nadšení diváci.
 Nyní se naše veteránská posádka připravuje na již blížící 
se mistrovský pohár, který se uskuteční 3.9.2017 v Kramolíně  
a 7.10.2017 v Horním Újezdu. Zde se dvojice Hutira-Plhák  
pokusí již po čtvrté obhájit celkové prvenství.

Soňa Plháková Autor fotografie: Soňa Plháková

i pro celé vedení. Společně musíme nakácet a hlavně donést 
stromy pro stavbu kuchyně a jídelny, postavit hangár a stany, 
několikrát přebrodit řeku a mnoho dalšího.
 Všechny útrapy ale rychle vyženeme z hlavy, protože na 
prvním táborovém ohni zahájíme pravidelnou táborovou činnost  
v podobě nástupů, her, sportů a mnoha jiných činností. Dle  
nepsaného pravidla navíc po ohni začne i Celotáborová hra a to 
svou první etapou. Letos skauti a skautky pomáhali Sherlocku 
Holmesovi v chytání nebezpečného zločince. 
 Během dalších dní si pak účastníci mohli vlastnoručně vy-
robit sandály na míru, vydat se na náročnou expedici, případně 
se snažit o co nejlepší umístění v DKDZ – Drsném Kanadském 
Dřevorubeckém Závodu. 
 Než jsme se nadáli, třináct táborových dní uteklo jako voda 
a před námi již byl pouze závěrečný táborový oheň. Na něm se 
vyhlašují vítězové nejrůznějších bodovaných činností (Celotábo-
rová hra, Nejlepší družina, vlče, skaut, Úklid ve stanech a mno-
ho jiného). Na úplný závěr ohně se pak vysekává obřadní sekera, 
která je po celý čas tábora zaseknuta a položena uprostřed tábo-
rového náměstíčka. Letos však na řadu přišel ještě jeden speciál-
ní rituál – br. Ondřej Daniel – Rys totiž předával vedení oddílu 
do rukou svého nástupce bratra Roye – Martina Dostála. Šlo  
o nádhernou ukázku toho, jak moc máme všichni skauting  

a bludovské středisko v srdcích. Předání bylo mimořádně emo-
tivní a po skvělých 4 letech pod vedením bratra Rysa začíná 
2. oddílu Bludovit další nádherná etapa, kterou bude vést bratr 
Roy. Tímto ho vítám do kruhu vůdců druhého oddílu a přeji mu 
spoustu nadšení a sil do vedení.

Jan Juránek – Hanes
vedoucí bludovského skautského střediska 

a bývalý vůdce 2. oddílu Bludovit
Autorka fotografií: Iva Petříková
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Příroda se uzdravuje, příroda uzdravuje

V nadpisu nehledejte tiskovou chybu. Ten, kdo chodil na Brus-
nou v dřívějších dobách, musí pozorovat změny v bohatosti kve-
toucích luk. Dřívější monokultury nedovolily projevit se v plné 
míře původnímu rostlinnému společenstvu, které bylo vytlačeno 
na mezičky mezi stromy, šípkové a trnkové křoví.
 Když se vydáte na vycházku na Brusnou nyní, uvidíte, jak se 
v současné době pomalu navrací složení podhorské louky. Nejen 
estetický pohled přináší radost a uspokojení. Pozorujeme i pro-
měnu v zásobárnu léčivých rotlin. Můžeme zde objevit, mimo 
jiné, světlík lékařský, třezalku tečkovanou, hvozdík kropenatý, 
zeměžluč okolíkatou, řepík lékařský, popenec obecný, zlatobýl 
horský, čičorku pestrou a různé druhy jestřábníků. Abychom ne-
zůstali jen u rostlin. Nacházíme zde i teplomilnější druhy hmyzu 
jako např. pavouka proužkovaného a různé druhy kobylek, do-
konce i kudlanku nábožnou. Živnou rostlinu zde našel i otakárek 
fenyklový. Dříve u nás vzácného motýla zde můžete pozorovat 
často.
 Nejvzácnější nález, který nás překvapil, je krásně oranžová 
houba voskovka granátová. Ta je zapsána v červeném seznamu 
kriticky ohrožených hub. Že zde vyrostla, je důkazem zdravého 
prostředí. Díky patří jistě i Bludovské a.s., která zde hospodaří.
 Až budete příště šlapat k Brusince, mějte otevřené oči  
a sledujte, co všechno zde můžete pozorovat.

Jana Holinková a Roman Procházka, ZO ČSOP Bludov

otakárek pavouk proužkovaný

kudlanka

světlík lékařský zeměžluč okolíkatá třezalka

voskovka granátová

V sobotu 19.8.2017 se na Brusince konal historicky první sva-
tební obřad. Novomanželé Pavla a Jiří si své ANO řekli asi půl 
hodiny po poledni. Blahopřejeme!

Na Brusince byl „svatební“ víkend.

V neděli 20.8.2017 na Brusinku přišli hosté diamantové svatby 
manželů Janíčkových. Přejeme do dalších let mnoho zdraví  
a ještě další léta společného života!

Milan Klimeš

(foto Milan Klimeš)
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BLUDOV - ŠUMPERK
5:07 u zámku (Štíty), X
5:09 zámek (Loštice), X
5:09 u zámku (Bludov-konečná), X
5:10 zámek (Zábřeh - Postřelmov), †
5:12 u zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
5:27 u zámku (Chromeč), X
5:46 zámek (Mohelnice), X
6:05 u zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
6:07 u zámku (Bludov - konečná), X
6:17 u zámku (Bušín), X
6:24 zámek (Mohelnice), X
6:27 u zámku (Bušín), 6
6:34 zámek (Zábřeh - Postřelmov), X
6:42 zámek (Loštice - Mohelnice), X
7:20 u zámku (Bludov - konečná), X
7:21 u zámku (Zábřeh - Vyšehoří), x
7:21 u zámku (Bušín), X
7:22 zámek (Zábřeh - Post.), X, *
7:28 u zámku (Štíty - Bušín), X
7:28 u zámku (Štíty - Jakubovice), 6
7:31 u zámku (Písařov - Bušín), X, *
7:32 zámek (Mohelnice - Zábřeh), X, *
7:45 zámek (Zábřeh - Post.)., X
7:56 zámek (Mohelnice - Zábřeh), X, *
8:16 u zámku (Štíty - Jakubovice), †
8:25 zámek (Loštice - Mohelnice), X
8:29 zámek (Loštice - Mohelnice), 6
8:31 u zámku (Olšany), X
8:57 zámek (Loštice - Mohelnice), X
9:03 u zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X

10:45 zámek (Mohelnice - Zábřeh), X
11:36 zámek (Loštice - Mohelnice), X
11:39 u zámku (Štíty - Jakubovice), X
11:39 u zámku (Štíty - Bušín), 6
12:47 zámek (Zábřeh - Postr.), X, *
13:09 u zámku (Štíty - Bušín), †
13:10 zámek (Zábřeh - Postřelmov), X
13:21 u zámku (Písařov - Jakubovice), X
13:27 u zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
13:30 u zámku Zábřeh - Vyšehoří), 6, †
13:36 zámek (Mohelnice - Zábřeh), X, 6, †
13:43 zámek (Zábřeh - Postr.), X, *
13:59 lázně (Olšany), X, *
14:25 lázně (Olšany), X, *
14:28 u zámku (Olšany), 6
14:35 u zámku (Bušín), X
14:41 u zámku (Bludov - konečná), X
14:51 u zámku (Postřelmov - Chrom.) X
15:03 zámek (Zábřeh - Post.), X, *
15:13 zámek (Mohelnice - Zábřeh), X, *
15:18 zámek (Zábřeh - Post.), X
15:29 u zámku (Bludov - konečná), X
15:46 u zámku (Zábřeh - Postr.), X
15:48 zámek (Loštice - Mohelnice), †
15:49 u zámku (Bušín), X
16:21 u zámku (Bludov - konečná), X
16:27 u zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
16:35 zámek (Mohelnice - Zábřeh), X, *
16:43 u zámku (Zábřeh - Postr.), X
16:51 u zámku (Štíty - Jakubovice), †
17:04 u zámku (Štíty - Bušín), X
17:24 zámek (Loštice - Mohelnice), X
17:28 u zámku (Bušín), 7
17:48 u zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
18:03 u zámku (Štíty - Bušín), 6
19:11 u zámku (Bušín), X
19:19 zámek (Loštice - Mohelnice), X
20:04 u zámku (Zábřeh - Chromeč), 7
20:08 u zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
20:19 zámek (Zábřeh - Postr.), 7
22:15 u zámku (Bušín), X

ŠUMPERK - BLUDOV
4:52 Š-hřbitov (Bludov - jen konečná), X
5:00 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
5:17 Š-aut.st. (Bušín), X
5:20 Š-aut.st. (Bušín), 6
5:35 Š-aut.st. (Bušín - Štíty), X
5:40 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X
5:45 Š-aut.st. (Bludov - konečná), X
5:50 Š-aut.st. (Chromeč - Zábřeh), X
5:55 Š-aut.st. (Písařov), X, *
6:00 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X, *
6:15 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X
6:30 Š-aut.st. (Olšany), X
6:30 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X, *
6:45 Š-aut.st. (Mohelnice - Loštice), X
6:50 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X, *
6:50 Š-aut.st. (Bludov - konečná), X
7:00 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
7:40 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X
7:50 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
8:25 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X
8:30 Š-aut.st. (Bušín - Štíty), X
8:35 Š-aut.st. (Bušín - Štíty), 6
9:10 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X
9:50 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X, *

10:00 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X
10:55 Š-aut.st. (Jakubovice - Písařov), X
11:00 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X, 6
11:25 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
12:00 Š-aut.st. (Postřelmov - Zábřeh), X
12:25 Š-aut.st. (Jakubovice - Štíty), 6
12:25 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), 6
12:40 Š-aut.st. (Mohelnice - Loštice), X
12:40 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh, X, *
13:10 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X, *
13:15 Š-aut.st. (Bušín), X
13:23 Š-aut.st. (Olšany), X, *
13:35 Š-aut.st. (Bušín - Štíty), +
13:45 Š-aut.st. (Olšany), X, *
14:00 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X, *
14:00 Š-aut.st. (Mohelnice - Loštice), +
14:15 Š-aut.st. (Bludov - konečná), X
14:15 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X, *
14:25 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X
14:25 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X
14:45 Š-aut.st. (Bušín), X
14:50 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
14:50 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X
14:50 Š-aut.st. (Mohelnice - Loštice), X
14:55 Š-aut.st. (Bušín - Štíty), X
15:00 Š-aut.st. (Bludov - konečná), X
15:20 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X
15:35 Š-aut.st. (Mohelnice - Loštice), X, *
15:35 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
15:55 Š-aut.st. (Bludov - konečná), X
16:00 Š-aut.st. (Mohelnice - Loštice), X
16:00 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
16:05 Š-aut.st. (Bušín), X, 7
16:30 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X
16:30 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohlenice), 6, +
17:05 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X, *
17:20 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X, 7
17:40 Š-aut.st. (Mohelnice - Loštice), X
18:30 Š-aut.st. (Bušín - Štíty), X, 6, +
18:30 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
19:10 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), 7
19:45 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohlenice), X
21:17 Š-aut.st. (Bušín), X
22:15 Š-aut.st. (Bušín), X

*  nejede 26.,27.10.
6 jede v sobotu
† jede v neděli a státem uznaným svátkem
7 jede v neděli

ODJEZDY AUTOBUSŮ


