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Bludovan

Projev starosty obce k 99. výročí vzniku Československa
Vážení spoluobčané,
jediný rok nás dělí od stého výročí konce 
první světové války a od vzniku samo-
statného Československa. Je to celý věk. 
Jsou to téměř čtyři generace. Je to doba, 
kterou si většina z nás v zásadě neumí ani 
představit.
 Když ale přemýšlíme nad odkazem, 
který nám 28. říjen 1918 přes propast 
věků zanechal, zjišťujeme, že je tento od-
kaz stále velice aktuální! Mimo jiné pro-
to, že nám zanechal několik poselství.
 Především nám zanechal poselství 
lidskosti.
 Dnem, který si dnes připomínáme, 
před 99 lety fakticky skončila nejničivější 
válka, která se přes Bludov kdy prohna-
la. Válka zničila mnohé, především však  
důvěru v lidskost.
 Válka v plné nahotě ukázala, jak ší-
leně se člověk k člověku může chovat. 
V ní se tehdy zrodily nelidské techniky 
v podobě nasazování smrtících bojových 
plynů, v podobě bombardování měst  
a všelikého utrpení civilistů. Konec války 
přinesl naději, že se může lidskost navrá-
tit. Tato naděje nějakou dobu žila. Zničil 
ji až nástup německého nacismu a běsně-
ní ruského bolševismu.
Dále je to poselství svobody.
 Náš národ ukázal, jak moc mu na svo-
bodě záleží. Dokázal to vybudováním sa-
mostatného státu. První léta samostatného 
státu byla velice těžká, byla plná odří-
kávání. Přesto naši předkové vybudovali 
stát, na který jsme dodnes hrdi.
 Dvacet let první republiky se řadí ke 
zlatému věku naší historie. Ukázalo se, 
jak důležitá je svoboda. Svoboda, která 

dala naplno rozkvést lidské podnikavosti, 
lidské píli a snaze. Nezapomínejme na to 
ani dnes, kdy občas přestáváme svobodě 
důvěřovat.
 Zejména ve chvílích, kdy je nám pod-
souváno, že k rozkvětu a blahobytu nám 
pomůže co největší regulace, že nám po-
může svázání našeho života tisíci předpi-
sy, že nám pomůže státní plánování eko-
nomiky a vůbec plánování celého života.
Tehdy si právě vzpomeňme na zkušenost 
první republiky a na její důraz na svobod-
nou aktivitu. Konečně je to poselství od-
povědnosti.
 Naši předkové měli již dlouhou dobu 
před vznikem samostatného státu ve svých 
rukou správu svých obcí, škol a podniků. 
28. října 1918 se však nově naskytla pří-
ležitost převzít zodpovědnost také za celý 
stát.
 Měli štěstí na volbu svých velkých 
představitelů – ať šlo o prezidenta To-
máše Garrigue Masaryka nebo premiéry 
Karla Kramáře, Antonína Švehlu, Milana 
Hodžu a mnohé další. Jejich životní osu-
dy i praktické politické konání ukazovaly 
na důležitost pravdy, odvahy, poctivosti  
a pracovitosti.
 Ve výběru hlavních státních předsta-
vitelů, za jejichž minulost i současnost 
bychom se nemuseli stydět, se můžeme  
v naší dávné minulosti rovněž inspirovat.
 Pokud výše uvedená poselství vezme-
me vážně, potom téměř sto padesát tisíc 
padlých Čechů a Moravanů, mezi nimi 
též 111 obyvatel z Bludova, nepoložilo 
své životy před sto lety nadarmo.
Děkuji vám za účast a za pozornost.

Ing. Pavel Ston, starosta obce

KULTURNÍ DŮM BLUDOV VÁS ZVE
NA

KONCERT
 

OBEC BLUDOV VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VÝLOV ZÁMECKÉHO RYBNÍKA
V Bludově

25. listopadu 2017 od 10 hodin
Prodej živých ryb za výhodnou cenu.

Dobrovolné vstupné bude věnováno 
na dobročinné účely

Kostel sv. Jiří Bludov
Neděle 26. listopadu 2017

v 17:00 hod.

HUDEBNÍ SKUPINY
TOQUE DE SILENCIO

Nadace Karla staršího ze Žerotína a obec Bludov
vás srdečně zvou na 



Bludovan 2

Bludovan 9/2017

V pátek 6. října 2017 jsme se se sestrami a bratry z našeho 
skautského střediska vydali na dobrodružnou akci - přespání  
v lese. V klubovně jsme si vzali věci a šli jsme na Kostelíček. 
Cestou  nám pršelo, ale to nevadilo, protože jsme měli pláštěn-
ky. U Kostelíčka pršet přestalo, tak jsme šli chystat oheň a stavět 
přístřešek, pod kterým jsme pak spali. Až jsme měli všechno 
nachystané, nachystali jsme si večeři. Po večeři jsme si chvíli 
povídali a šli jsme spát. Byla to výzva – přece jen je něco jiného 
spát v bezpečí stanu, nebo jen tak pod plachtou či úplně pod 
širákem.
 Noc jsme všichni šťastně přečkali. Ráno byla rozcvička.  
Po snídani jsme si zahráli frisbee a šli se spoustou zážitků  
domů. Výprava se mi moc líbila.

ses. Barbora Vondrušková
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

Fotky: Foto: Martin Dostál - Roy

Letošní 22. ročník drakiády se konal jako obvykle 28. září, a to 
za příznivého počasí k pouštění draků, proto také přišlo mnoho 
účastníků. Přihlášeno bylo 33 soutěžících. 
 Mohli jsme vidět draky, co se jen váleli po zemi nebo jen 
padali, ale i takové, co jako malé tečky létali vysoko nad Bru-
sinkou. Každý účastník si s sebou přinesl draka buď koupeného, 
nebo vlastnoručně vyrobeného. Několikrát se dokonce stalo, že 
se drak rozbil, či se přetrhl provázek.  
 Mezi tolika překrásnými kousky bylo celkem těžké vybrat 
výherce několika soutěží. Nakonec to dopadlo takto: 
Nejkrkolomnější pád: Julča Konečná s drakem Fčela
Nejdelší let: 
1. místo Daniel Janošek s drakem Čína
2. místo Anežka Šoupalová s drakem Dráček
3. místo Natálka Sigmundová s drakem Kuře
Nejkrásnější drak:
1. místo Matěj Vepřek s drakem Wolf
2. místo Julča Konečná s drakem Smajlíček
3. místo Jonáš Barbeau s drakem Ferdou

Drakiáda se velice podařila a doufáme, že nám příště bude opět 
přát počasí a opět se sejdeme v hojném počtu. 

ses. Markéta Nedomová
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

Foto: Junák Bludov 

Skautské dobrodružství - přespání v lese Svatováclavská drakiáda

V pátek 29. 9. 2017 se děti zúčastnily sportovní akce na fotba-
lovém hřišti, kterou pořádal SK Bludov. Děti se na sportovní 
dopoledne velice těšily a už byly připravené ve sportovním oble-
čení s batůžkem na zádech před MŠ. Na hřišti byla pro děti při-
pravena šatna k převléknutí a k odložení věcí, přichystáno pří-
jemné prostředí se zajímavými sportovními soutěžemi a hlavně 
nám po týdnu začalo opravdu přát nádherné prosluněné počasí. 
Děti si zkoušely poskoky na malé trampolíně, zahrát si fotbal 
mezi sebou, kličkovat s míčem mezi jednotlivými metami, trefit 
se míčem do obruče, přetahovat se lanem ve dvou družstvech  
a dále se seznámily s dalšími, možná i novými disciplínami.  
Pro děti bylo nachystané bohaté občerstvení, které přišlo po 
sportovních výkonech k chuti snad každému. Na závěr akce byly 
děti odměněny balíčky dobrot, náramky, ovocem, diplomem  
a také reflexními vestičkami. Všem moc děkujeme za připravení 
skvělé sportovní akce a těšíme se na příští rok. 

Monika Vybíralová, DiS., učitelka MŠ
Autor fotografií: Vybíralová Monika, DiS.

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE, ANEB NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ
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Obecní úřad Bludov upozorňuje občany,
že se v sobotu

25. listopadu 2017 od 7:00 hodin
(7:00 – 12:15 a 12:45 – 13:45)
uskuteční svoz nebezpečného a objemného odpadu.
 Svoz se uskuteční do kontejnerů, které budou přistaveny jen  
u hasičárny. Svoz je určen pouze pro občany Bludova, nikoliv 
pro podnikatele!!!! Objemný a nebezpečný odpad neukládejte 
na určené místo dříve, než je stanoven termín svozu, vzniká  
zbytečná skládka odpadu. Bude zajištěn dohled zaměstnance 
obecního úřadu.
 Do objemného odpadu NEPATŘÍ stavební suť, eternit,  
zemina či větve. Pro kovový odpad budou přistaveny samostat-
ně kontejnery.
 Veškeré vysloužilé elektrospotřebiče nevozte k hasičárně, 
veškeré elektro odevzdávejte v místě zpětného odběru, tj. nad 
zámkem u vjezdu do Bludovské a.s.  

Obecní úřad Bludov informuje občany, že od pátku 3.11. 
do pondělí 6.11. budou v obci přistaveny velkoobjemové  
kontejnery na bioodpad. Do kontejnerů můžete vhazovat  
pořezané větve, listí, trávu atd. Stanoviště kontejnerů budou  
u hasičárny (zde budou přistaveny 2 ks kontejnerů) a na  
Bludovečku (zde bude přistaven 1 kontejner).
 Další kontejnery na bioodpad budou přistaveny od pátku 
10.11. do pondělí 13.11. na stanovišti na ulici Jiráskova (před 
obchodem Jednota), na ulici Na Viskách (u obchodu U Urbana), 
na ulici Dr. Březiny.
 Žádáme všechny občany, aby do těchto kontejnerů  
nevhazovali bioodpad v pytlích a aby vhazovali větve  
pořezané na co nejmenší objem. Díky tomuto se v kontejneru 
ušetří spousta místa pro další bioodpad a nebude se odvážet 
poloprázdný kontejner.

V naší obci během roku 2017 vyrostla 3 nová stanoviště  
s podzemními kontejnery. Na ulici Družstevní se podzemní 
kontejnery na papír, plast a sklo vybudovaly společně s novou 
komunikací. Díky takovému typu kontejnerů se ušetří spousta 
místa, proto bylo možné doplnit i kontejner na plast, který 
na stanovišti doposud chyběl. Každý z kontejnerů má objem  
3 m3.
 Dalším místem je ulice Jiráskova před obchodem Jednota. 
Tady byl taky problém s rozšiřováním „hnízda“ o další kon-
tejnery kvůli nedostatku místa. Věříme, že těmito podzem-
ními kontejnery, které pojmou více odpadu, vyřešíme stále 
přeplněné nynější 1100 l kontejnery. Každý z kontejnerů má 
objem 3 m3.

Veškeré staré elektrospotřebiče, které nefungují či nejsou vámi 
využívány, můžete kdykoliv dovézt k vratům budovy sběrného 
dvora, která se nachází nad zámkem, viz. obrázek. Do sběrného 
dvora můžete dovézt také staré monočlánkové baterie, zářivky 
a úsporné žárovky. Za likvidaci a svoz všech elektrospotřebičů 
obec žádné peníze neplatí, ba naopak dostává za každý odevzda-
ný kilogram zaplaceno. Proto této možnosti využívejte co nejví-
ce a neskladujte si doma nepotřebné spotřebiče nebo je nevha-
zujte do popelnice.

Lucie Šoupalová
                   referent ŽP OÚ Bludov

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU

SVOZ BIOODPADU 
VELKOOBJEMOVÝMI KONTEJNERY

NOVÁ STANOVIŠTĚ S PODZEMNÍMI KONTEJNERY

SBĚR ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Obecní úřad připomíná občanům, že 
mají možnost vhazovat použitý potravi-
nářský olej z domácností do speciálních 
popelnic. Nashromážděný olej v řád-
ně uzavřené PET lahvi můžete vhodit 
do popelnic na těchto místech – ulice 
Na Vískách (obchod U Urbana), ulice 
Polní (u MŠ), ulice Jiráskova (obchod 
Jednota), ulice Slepá, ulice Pod Baštou, 
ulice Družstevní, ulice Dr. Březiny  
(u řadovek) a u „olšanských bytovek“. 
Nezbavujte se zbytečně použitého oleje 

SBĚR POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ

z pánve nebo friťáku vylitím do kanalizace či vhozením do  
běžné popelnice. Splašková kanalizace se olejem velice zanáší  
a obec musí vynakládat nemalé finanční prostředky na její čištění.
 Olej v obci shromažďujeme od května 2016. Doposud bylo 
v obci sesbíráno celkem 590 kg oleje, který putoval k dalšímu 
využití a neskončil v kanalizaci či popelnici. Na sběrech je vi-
dět, že čím dál více lidí tuto možnost využívá a firma k nám za-
číná jezdit častěji. Současně prosím občany, aby do speciálních 
popelnic dávali pouze PET lahve s olejem a nikoliv další odpad.
 Lucie Šoupalová
   referent ŽP OÚ Bludov

 Třetím a posledním místem pro podzemní kontejnery je 
ulice Školní. Stávající podzemní kontejnery na papír a plast 
byly objemově nedostačující pro tolik obyvatel, kteří tyto 
kontejnery využívají. Svoz musel být realizován 1 x týdně. 
Proto jsme se rozhodli přidat další kontejnery, každý o objemu 
5 m3 pro papír a plast. 
 Výsypy těchto nových podzemních kontejnerů jsou  
naplánovány u papíru a plastu na 1 x za 14 dní. Sklo se bude 
vyvážet při zaplnění. Prosíme všechny občany, aby do kon-
tejnerů vhazovali pouze odpad, který do nich patří. Dále žá-
dáme občany, aby v blízkosti kontejnerů neparkovali svá auta  
a tímto neznemožňovali jejich výsyp. Pro odpad jezdí velké 
auto, které potřebuje k manipulaci dostatek místa. 

       Lucie Šoupalová
referent ŽP OÚ Bludov
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Ve dnech 20. – 21. října 2017 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Průměrná volební účast činila  
v ČR 60,84 %, v Bludově byla vyšší – 65,18 %. Pokud bychom se podívali na jednotlivé bludovské okrsky, rozdíly ve volební 
účasti byly výrazné – zatímco v okrsku č. 2 (horní konec a střed obce) byla účast jen 58,8 %, v okrsku č. 3 (od paneláků směrem 
k Chromči) o jedenáct procentních bodů více – 69,6 %.
 Níže jsou uvedeny všechny strany, které získaly v Bludově alespoň jeden hlas. V posledních sloupcích jsou pro srovnání  
uvedeny výsledky v okrese Šumperk a v ČR.

Kandidovali dva bludovští občané. Milan Klimeš (ANO, kandidát č. 23) získal 79 hlasů (hlasovalo pro něj 15,4 % bludovských 
voličů ANO). Josef Ťulpík (ODS, kandidát č. 4) získal v Bludově 43 hlasů (hlasovalo pro něj 24,2 % bludovských voličů  
ODS). Do Poslanecké sněmovny ale ani jeden z nich zvolen nebyl, jako ostatně nikdo z okresu Šumperk.

Stanislav Balík ml.

Volby do Poslanecké sněmovny 2017 v Bludově

Název
Hlasy Bludov Hlasy – 

okr. Šumperk Hlasy ČR

abs. % % %
ANO 2011 513 31,76 32,78 29,64
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura 208 12,87 13,08 10,64
Občanská demokratická strana 178 11,02 7,92 11,32
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 136 8,42 7,74 5,80
Starostové a nezávislí 133 8,23 6,99 5,18
Česká strana sociálně demokratická 123 7,61 6,79 7,27
Komunistická strana Čech a Moravy 112 6,93 9,05 7,76
Česká pirátská strana 110 6,81 8,00 10,79
TOP 09 38 2,35 2,58 5,31
Strana zelených 19 1,17 1,00 1,46
ROZUMNÍ-stop migraci, diktát.EU 17 1,05 0,69 0,72
Strana svobodných občanů 10 0,61 1,23 1,56
Strana Práv Občanů 4 0,24 0,30 0,36
Referendum o Evropské unii 3 0,18 0,08 0,08
Realisté 3 0,18 0,41 0,71
Sportovci 3 0,18 0,17 0,20
Dělnická strana sociální spravedlnosti 2 0,12 0,18 0,20
Radostné Česko 1 0,06 0,09 0,07

Zdroj dat: www.volby.cz

Bludovští předsedové MNV – Josef Kulhaj (1960-1964)

Pátý předseda MNV a sedmnáctý nejvyšší představitel Bludova 
po roce 1848 Josef Kulhaj byl prvním „čistokrevným“ komunis-
tou v této funkci. Vzhledem ke svému věku se začal politicky 
angažovat až po druhé světové válce, a to hned v komunistic-
ké straně, nikoli jako jeho předchůdci v sociální demokracii či  
u národních socialistů. Současně byl po Janu Bendovi (tomu 
bylo 32) druhým nejmladším vrcholným představitelem obce při 
nástupu do funkce – bylo mu 36 let. A má ještě jeden primát – 
byl nejmladší na konci svého předsednického mandátu (40 let).
 Josef Kulhaj se narodil 17. března 1924 v Bludově na  
horním konci na čp. 106 Ferdinandu a Marii Kulhajovým. Jeho 
otec Ferdinand (syn také Ferdinanda Kulhaje) byl od postave-
ní nové školní budovy v roce 1908 bludovským školníkem. Na 
chalupu čp. 106 se přiženil v prvním manželství. Jeho první žena 
Magdaléna, s níž měl dceru Anežku, prov. Zlámalovou, a syna 
Františka, zemřela v roce 1916 v době, kdy byl ve válce. Po 
návratu z války se v roce 1920 podruhé oženil s Marií, rozenou 
Heclovou, ze Svébohova. S ní měl dceru Marii, která zemřela  
v den narození, a syny Josefa a Ferdinanda.
 Josef se vyučil zahradníkem a tuto profesi pak nějakou dobu 
vykonával. Byla pak i zdrojem občasných posměšků v čase, kdy 
patřil k nejvyšším reprezentantům komunistické moci, kdy mu 
oponenti při sporech občas připomněli, jaké má vzdělání.

 4.6.1949 se v bludovském kostele oženil s Marií Šimkovou 
z čp. 277. Vypadá to, jako by byl přes manželku příbuzný se 
svým předchůdcem v předsednické židli Františkem Šimkem. 
Nebylo to ale tak. Otec Kulhajovy manželky se sice také jme-
noval František Šimek, pocházel ale z Hrabenova, zatímco před-
kové předsedy Šimka z Bohutína a v několika generacích zpátky  
nebyli příbuzní. Matka Kulhajovy manželky Anna, roz. Skouma-
lová, se narodila v Bludově na čp. 277. Josef Kulhaj se tak při-
ženil na dolní konec (Husí rynk) do chalupy, která se v rodě jeho 
manželky předala dvakrát za sebou v ženské linii. Spolu s man-
želkou měli jediného syna Luďka, který ale v Bludově nežije. 
 Do místní politiky skočil rovnýma nohama. Do té doby  
nebyl členem rady ani pléna národního výboru. Z voleb kona-
ných 12. června 1960 vzešlo nové, sedmadvacetičlenné plénum 
a o pár dní později nová, jedenáctičlenná rada. Volby už ten-
tokrát proběhly bez „komplikací“ – všichni navržení kandidáti 
byli zvoleni 99,8 % hlasů. Volilo se ve dvou okrscích – volební 
místnost pro dolní konec byla na zámku, pro horní konec ve  
staré škole (dnešní radnici).
 Obecně tyto volby znamenaly výraznou obměnu obecních 
představitelů – z 27 členů pléna NV jen 7 bylo členy pléna  
ve volebním období předchozím. Těmito volbami začala  
éra některých následných dlouholetých obecních funkcionářů  
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Josef Kulhaj (foto archiv autora)

Ku cti a chvále Boží...
Až půjdete přes bohutínský kopec do Bohutína,  
nezapomeňte se potěšit pohledem na znovupostavený 
Šimkův obrázek v poli u silnice. Jedná se o obrázek 
Panny Marie s Ježíškem na dřevěném sloupku, pod 
stříškou znak kalicha. Obrázek byl zhotoven panem 
Šimkem v r. 1925. Dříve kolem něj vedla cesta do 
Radomilova. 
 Po poslední opravě, kdy byl obrázek vyvrácen 
orkánem Kiril, vydržel stát více než deset let. Letos 
se na pádu obrázku podepsal zub času. Koncem září 
byl obrázek opraven a znovu postaven na původní 
místo. Ještě zbývá doladit pár detailů a může dál  
zářit ve své kráse další, doufejme že, dlouhý čas. 

-1979-

– např. Jitky Šturmové (později Spáčilové), Jana Jílka, Františka 
Zatloukala a dalších. 
 Radu tvořil spolu s předsedou Kulhajem nový tajemník  
Alois David z Rapotína a dále tito členové rady: Karel Březina 
(čp. 656), Josef Léhar (čp. 450), Jaroslav Lukavský (čp. 593), 
Jan Matějček (čp. 614), Vladislav Pavlík (čp.  42), Alois Směšný 
(čp. 110), Jan Sobotka (čp. 319), Bohumila Šovinská (lázně)  
a Jitka Šturmová (čp. 155).
 Byla to tehdy skutečná generační změna, když dvaasedm-
desátiletého Šimka vystřídal šestatřicetiletý Kulhaj. V jeho oso-
bě nastoupila na dalších více než dvacet let 
generace místních politiků narozených za 
první republiky ve dvacátých letech. Před 
zvolením předsedou pracoval jako dělník  
v ČSD dílnách v Šumperku. Byl tak příkladný 
dělnický kádr. Čtyři roky jeho předsednictví 
byly spíše rozpačité. I v době socialismu vy-
daná kniha Bludov dříve a nyní opatrně píše 
o období stagnace, které zachvátilo zejména 
kulturně osvětovou činnost. V roce 1960 se 
po pěti letech úspěšné činnosti rozešel pě-
vecký sbor Hlahol, o tři roky později skončili  
s ochotnickou činností hasiči i Sokol, ochabla 
přednášková činnost organizovaná Osvětovou 
besedou. Na druhou stranu právě tehdy za-
čala slavná éra  každoročních karnevalů po-
řádaných v zámeckém parku, které prosluly 
po celém okolí – tak např. v roce 1962 se jej 
zúčastnilo na 4000 účastníků.
 Stagnace zavládla i v oblasti zvelebování obce. Z význam-
nějších akcí zmiňme, že 13. července 1963 bylo částečně  
napuštěno koupaliště, takže následujícího dne už mohlo být  
poprvé otevřeno. Bylo na něm celkově odpracováno přes 30.000 
brigádnických hodin; v dalších letech se pokračovalo se stav-
bou šaten a sociálního zařízení (dalších 15.000 hodin). Největší 
podíl práce zde odvedl pracovník MNV Josef Sedláček nejst., 
který práce řídil a odpracoval 4762 hodin.
 V nejvyšší funkci se J. Kulhaj dlouho neudržel – již po nej-
bližších volbách v roce 1964 se přesunul do pozice tajemníka 
MNV, což byla druhá nejvyšší a nejvlivnější funkce (pomineme-
-li samotné funkce v KSČ). Na postu tajemníka, a tedy i člena 
rady, vydržel dalších dvanáct let až do roku 1976.  Tehdy došlo, 
na začátku roku, ke sloučení Bludova s Chromčí a Vyšehořím; 

sloučily se i národní výbory, pléna MNV a rady. Na podzim 1976  
se konaly volby a po nich už tajemníkem nebyl – vystřídal ho 
Josef Hudos. Kulhaj nebyl po volbách 1976 ani členem pléna.  
Odešel pracovat jako úředník na ONV do Šumperka. 
 V roce 1967 začal (jako tajemník MNV) psát obecní kro-
niku – po náhle zemřelém obecním kronikáři Kvirinu Pavlíko-
vi. Kroniku pak psal i po odchodu z MNV na ONV, a to až do 
roku 1990, zapsal tak 24 let. Z jeho zápisů se ale o dění v obci 
bohužel mnoho nedozvíme, mnoho prostoru věnoval celostátní  
a celosvětové komunistické politice. Např. o tom, že v roce 1988 

skončil ve funkci předseda MNV Josef Hu-
dos a nastoupila Jaroslava Křížová, se vůbec 
nezmínil. Každopádně ale je po Stanislavu 
Balíkovi st. (1991-2015) druhým nejdéle  
píšícím bludovským obecním kronikářem.
 Ještě po listopadových změnách 1989 
až do poloviny devadesátých let rozvážel 
důchodcům obědy. Měl stále ambici i pro-
mlouvat do „vyšších“ obecních záležitostí, 
zůstal členem komunistické strany a angažo-
val se v ní. Byl ale odsunut mladší generací.  
Ještě v roce 1998 ve svých 74 letech kandi-
doval z posledního místa kandidátky KSČM 
v komunálních volbách, získal 185 hlasů, ale 
zvolen nebyl. Stejně tak nebyl zvolen ani  
o čtyři roky dříve, kdy kandidoval za KSČM 
z osmého místa a získal 214 hlasů. V obou 
případech měl ale jeden z nejnižších počtů 
hlasů na kandidátce.

 Zemřel 25. září 2010 ve věku nedožitých 87 let. Po zpopel-
nění byly jeho ostatky uloženy na bludovském hřbitově v rodin-
ném hrobě jeho manželky poblíž vstupu. V Bludově nežije nikdo  
z jeho potomků.
Prameny a literatura:
Státní okresní archiv Šumperk, fond MNV Bludov.
Státní okresní archiv Šumperk, fond Archiv obce Bludov.
Státní okresní archiv Šumperk, Pamětní kniha obce Bludova, 
sv. II., 1958-1973.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, sbírka matrik, 
matriky narozených, oddaných a zemřelých Bludov.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti listopad 2017
Kubíček Karel, Pavlů Jaroslava, Janíčková Milada, 
Balatka Miloš, Plhák František, Juřinová Marie, 
Kašparová Věra, Andrlová Božena, Holinková Milada, 
Hnát Josef, Augustinová Elsa, Krejčí Josefa, Cygrýd František, 
Tandler Oto, Elgner Zdeněk

Vzpomínka
   

   

Měl rád rodinu, měl rád život,
měl rád práci, vzorně žil

a přece odešel…
Dne 23. října jsme si připomenuli 3. smutné 
výročí úmrtí pana   
Františka Vyroubala
Vzpomínají bludovští chovatelé.

Kdo v srdci žije, nezemřel.
Děkujeme všem přátelům, kamarádům  
a známým že se přišli dne 20. října 2017 
rozloučit s panem 
Jaroslavem Poprachem
Děkujeme za květinové dary.
Manželka a dcery.

   Naše drahá, milovaná, maminko.
Dne 21.11.2017 by se dožila 95 let

Jiřina Divišová
S láskou a úctou vzpomínají Tvoje dcery 
a syn s rodinami a příbuzní.

POZVÁNKA
So 18.11.  Štrúdlobraní /KD/
Pá 24.11.  Repríza „Co víc si přát“ /KD/
Ne 26.11.  Koncert Toque De Silencio /Kostel sv. Jiří/
So 2.12.   Mikulášská besídka pro děti /KD/
Ne 3.12.   1. adventní koncert /Kostel sv. Jiří/

na listopad 2017
 

“Život Ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chceme říct:
Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav tak, jak se slaví.
Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej.

Dne 26. 11. 2017 se dožívá svého významného jubilea
86. narozenin - náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Zdeněk Elgner. 
Pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let života přejí 
dcery Zdeňka a Hana s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 18. října  
naposledy rozloučit s panem
Karlem Kotrlým,  

za květinové dary i slova útěchy. Zvlášť děkujeme  
paní MUDr. Klofáčové, sestřičce Znojové, panu faráři  

Otto Sekaninovi, pěveckému sboru, bludovským hasičům 
a Zemědělskému družstvu Bludov. 

Rodina Kotrlá

PODĚKOVÁNÍ

Oznámení Lékárny Bludov
Od 1.11.2017 se mění pracovní doba lékárny takto:

Pondělí     8,30    -   13,00
Úterý       13,00   -   16,00
Středa      8,30    -   13,00
Čtvrtek     8,30    -   15,00
Pátek        8,30   -    13,00

 Lékárna stále upravuje ceny na úroveň šumperských lékáren. 
Nabízí odvoz zdravotnických pomůcek i léků do druhého dne.

- Předtančení country skupiny POHODÁŘI
- Taneční vystoupení – Klub sportovního 
   tance NEXT Šumperk
- Moderní magie mistra ČR
- Tombola s hodnotnými cenami
- Bohatá kuchyně a občerstvení 
  všeho druhu
- K tanci a poslechu hraje skupina 
  BROADWAY

VSTUPNÉ : 90,- Kč
Prodej vstupenek a rezervace míst 
začíná od 4.12.2017 v kanceláři 
KD Bludov.

14. OBECNÍ PLES
13.1.2018 OD 20:00 HOD.  

V KULTURNÍM DOMĚ BLUDOV

   Dne 18. listopadu vzpomínáme 3. výročí 
úmrtí bratra

Štefana Majchera
Sestry Marie, Pavla s rodinami a švagrová 
Dáša s rodinou.
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Státní léčebné lázně Bludov, s. p. 
si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

Nový pohled na civilizační nemoci
Termín: 24. listopadu 2017

Kredity: ČLK - Konferenční poplatek: 400 Kč

Pro ostatní zdravotnické pracovníky platí nadále  
povinnost celoživotního vzdělávání, a proto bude  

vystaveno potvrzení o účasti na konferenci  
pro zaměstnavatele – konferenční poplatek: 100 Kč

Program konference:

13:00 – 13:15 Zahájení konference a přivítání hostů

13:15 – 14:05 Přednosti i úskalí rehabilitace, akupunktury 
 a tradiční medicíny v léčbě civilizačních nemocí 
 MUDr. Peter Olšák, Rehabilitační odd. FN Olomouc,  
 Rehabilitační ambulance a ambulance akupunktury  
 Petr Konečný s.r.o., Olomouc

14:05 – 15:00 Funkční potíže mají řešení, aneb jak pomoci lidem, 
 kteří nemají kauzální diagnózu MUDr. Alexandra 
 Vosátková Ordinace celostní medicíny, Třebíč

15:00 – 15:15 Diskuse

15:15 – 15:45 Přestávka

15:45 – 16:30 Využití metody Ludmily Mojžíšové v procesu 
 regenerace posturálního systému po porodu 
 císařským řezem Mgr. Klára Dubovská Holubová, 
 Centrum kinesio-fyzioterapie Šumperk s.r.o., Šumperk

16:30 – 17:40 Autismus - stále častější diagnóza?
 Mgr. Stanislava Emmerlingová, speciální pedagog, 
 Poradna pro úspěšné učení, poruchy učení, chování 
 a prožívání, Mírová pod Kozákovem - Turnov

17:40 – 18:00 Diskuse, závěr konference

Po ukončení konference jste srdečně zváni na společenský večer  
s hudbou. Poplatek pro neodbornou veřejnost 100 Kč.

Státní lázně bludov, s.p., Lázeňská 572, Bludov
Tel.: 583 301 211, 602 302 554, 
e-mail: info@lazne-bludov.cz

S ČERTEM, ANDĚLEM 
A MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK…

2. PROSINCE 2017
V 16:00 HOD. V KD BLUDOV 

KULTURNÍ DŮM BLUDOV 
zve hodné i zlobivé děti a jejich rodiče 

na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
VSTUPNÉ: 

DOSPĚLÍ 20,- KČ 
/BALÍČEK PRO DĚTI 30,- KČ/
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Bludovské zajímavosti aneb Jistě víte, že ….
……hromosvod na věž bludovského kostela byl instalován v roce 1910 těsně poté, co 9. června téhož roku udeřil do věže  
blesk a prorazil přes metr silnou zeď věže………………….
…….stávající oplocení kostela pochází z let 1905 - 1910 a vyrobil jej šumperský zámečník František Hejl; větší část nákladů 
uhradil Karel Emanuel ze Žerotína………………
…..v  roce 1914 byla do kostela sv. Jiří v Bludově zavedena elektřina……….. Eva Kösslerová

Prosím, seznamme se...  Socha svaté Anny
 Svatá Anna byla manželkou svatého 
Jáchyma a údajně matkou Panny Marie, 
a tedy babičkou Ježíše Krista. V kano-
nických evangeliích, která tvoří Nový 
zákon, o tomto však zmínky nenajde-
me. Její jméno je uvedeno v apokryfním 
evangeliu svatého Jakuba. Svatá Anna je 
ale přesto nazývána jako svatá Anna Sa-
modruhá – zobrazována s Pannou Marií, 
či svatá Anna Samotřetí – zobrazována  
s Ježíšem. Samotné jméno Anna je heb-
rejského původu a v překladu zname-
ná „milostiplná“ či „milá“. Dceru Marii 
Anna porodila přes svůj vysoký věk. Ve 
třech letech je Marie předána do výchovy 
správě jeruzalémského chrámu. 
 Světice byla široce uctívána v lido-
vých vrstvách i bez oficiálního požehnání 
církve. Anenská tradice dosáhla vrcholu  
v 15. a 16. století a svátek byl ustanoven 
na 26. července. K datu se váže také pra-
nostika „Svatá Anna, chladno z rána“.
 Svatá Anna se stala patronkou matek 
a manželství, šťastného porodu, patron-
kou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, 
krejčích, provazníků a čeledníků.
 Anna je zobrazována jako důstojná 
dáma v dlouhém, zpravidla červeném, 
přepásaném šatu, s hlavou zahalenou ze-
leným závojem. Někdy drží v ruce knihu, 

poukazující na starozákonní zaslíbení 
Mesiáše, občas lilii jako odkaz na své 
neposkvrněné dítě. Nejčastěji jsou vypo-
dobněny ale spolu s Pannou Marií.
 Bludovská svatá Anna pod farou je 
vytesána ze slezského mramoru a spatřila 
světlo světa v roce 1898. Provedení soklu 
a dříku působí prostě bez jakýchkoliv 
zdobných prvků. Vyvrcholením památky 
je socha světice s mladičkou Marií. Obě 
postavy stojí zahalené v rouchu, výraz je 
vážný, oči přivřené. Anna objímá ruka-
ma Marii na ramenou, ze sousoší vyza-
řuje láska, ale i smutek. Na patě sloupu 
je vytesáno: Sv. Anno, oroduj za nás. Na 
podstavci je dále uvedeno: Postaveno ku 
cti a chvále Boží od Anny Vágnerové  
z Bludova a je doplněna datace 1898. 
Iniciátorem vzniku sochy je výměnkář-
ka Anna Vagnerová, jež také složila fond 
50 zl. na její vydržování. V den svátku 
Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1898 
byla socha slavnostně posvěcena.
 My už se asi nedozvíme, jaký důvod 
vedl paní Annu Vagnerovou k počinu sochu 
vystavět. Ať už byla spouštěčem tragédie, 
či naopak šťastná událost, je faktem, že již 
šest generací sochu svaté Anny zařadilo do 
inventáře obce a pohled na faru si bez ní už 
nedovedeme představit.

 Eva Kösslerová
Autor fotografie: Gabriela Flašarová

Reaguji na článek Milana Klimeše z minulého čísla Bludovanu, 
který kritizoval neúčast „vedení obce, členů Nadace Karla starší-
ho ze Žerotína, rodiny Morstein-Zierotinů a také vedení Základ-
ní školy“ na pietním aktu v žerotínské hrobce.
 Chápu, že se Milan Klimeš snaží v obci kritizovat, co se dá. 
V tomto případě ale střílí skutečně úplně vedle. Tzv. pietní akt 
neorganizovala obec, nadace, ani škola, ale Moravská národní 
obec. Není povinností (ani morální) nikoho zúčastňovat se těch-
to v zásadě soukromých událostí. Také nevyčítám kdekomu, že 
nepřijde na tradiční akci pro veřejnost, kterou pořádají skauti. 
Nevedu si statistiky o tom, kdo ze zastupitelů byl, či nebyl na 
obcí organizovaném pietním aktu u Pomníku padlých.
 Než jdu na nějakou podobnou akci, vždy se podívám, kdo  
je organizátor. Moravská národní obec je úzce osobně provázána  
s tzv. moravistickými subjekty, mnozí z nich kandidovali na  
kandidátkách extremistické Dělnické strany sociální spravedl-
nosti či v současnosti jsou na kandidátkách Okamurovy SPD.  
A to je společnost, s níž opravdu nechci mít nic společného.  
Nechápu, proč náměstek hejtmana kraje vyčítá ostatním, že  
nechtějí být s někým takovým spojováni.

Reakce na článek Pietní akt v rodové hrobce Žerotínů
 Umím pochopit, když zastupitel útočí na jiné představitele 
obce. Možná by si měl předtím zamést před svým prahem, ale 
to už je otázka jiná. Za skutečně nehorázné ale považuji, když 
vysoce postavený politik vyčítá konkrétním běžným občanům  
(v tomto případě rodině Mornstein-Zierotínů), že něco (ne)dělají. 
Co je komu po tom, jakým způsobem a s kým občan uctí památku 
druhého bratrance svého praprapraprapraprapraprapradědečka 
(ano, takový rodinný vztah je mezi Karlou Mornstein-Zierotino-
vou a Karlem starším)? Jestli něco rodině Mornstein-Zierotinů 
rozhodně nemůžeme vyčítat, pak je to zájem o památku jejich 
rodu a dávných předků. Je ale skutečně jen na nich, stejně jako 
na každém občanovi, co dělají a nedělají ve svém soukromí.  
Najde Milan Klimeš dostatek cti, aby se omluvil?

Stanislav Balík ml.

PS: Zveme všechny občany na odhalení busty Karla staršího ze 
Žerotína na žerotínské hrobce, spojené s kulturním programem, 
a to v pátek 3. listopadu 2017. Bližší informace na jiném místě 
tohoto Bludovanu.
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     Téměř celé září nám nepřálo počasí, až ke konci se konečně 
umoudřilo. To byl ten pravý čas vyrazit na podzimní putování 
s ježkem. Sraz byl na rozhledně Brusinka, kde na děti z MŠ  
a jejich rodiče čekal  skřítek „Podzimníček“, který hledal svého 
kamaráda ježečka. On si zatím podřimoval podzimním spán-
kem. Děti společně s Podzimníčkem ježka probudily a vydaly 
se na cestu vyznačenou fáborky. Po cestě plnily úkoly a přitom 
vymýšlely ježečkovi jméno, které popleta zapomněl. Cíl cesty 
byl na zahradě MŠ, kde na děti čekaly paní učitelky na různých 
stanovištích. Děti odpovídaly na úkoly, které cestou plnily. Za 
odměnu dostaly od ježečka na památku ježčí bodlinku. Všichni 
si opekli párečky nad ohýnkem a ochutnávali ovocné moučníky, 
které si ten den děti společně připravily se svými učitelkami. 
Nakonec jsme vyhodnotili jméno pro ježečka. Děti vymýšlely 
různá jména, ale stejně jako vloni, tak i letos vyhrálo jméno 
„Bodlinka“.

Podzimní putování s ježkem

   Všem děkujeme za účast a doufáme, že všichni prožili krás-
né a příjemné odpoledne.
                          Za kolektiv MŠ napsala: Andrea Kouřilová
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reprezentace mladých hasičů

Bludovští hasiči

Villach - ženy před závodem

stánek České republikymladí hasiči před závodem na olympiádě Olympijská vítězka Vendula Jílková

reprezentace žen

Olympiáda Villach červenec 2017

Villach - ženy a mladí hasiči SDH BLudov
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slavnostní ceremoniál

dorostenky MČR Zlín Mistrovství ČR Zlín mladí hasiči

slavnostní nástup MČR Zlín Mladí hasičislavnostní zahájení MČR dorostu Zlín

vlajkonoš mladých hasičů za ČR Vojtěch Kotrlý ženy SDH Bludov ženy SH Bludov

slavnostní zahájení olympiády

Bludovští hasiči
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Světová hasičská olympiáda, tedy XXI. Mezinárodní soutěž 
mladých hasičů v disciplínách CTIF a XVI. Mezinárodní soutěž 
v klasických disciplínách CTIF, Villach 9. – 16. července 2017.

Po celém roku příprav a soustředění přišel den „D“, a to  
9. červenec, kdy naši mladí hasiči a ženy vyrazili do rakouského 
Villachu, kde se konala hasičská olympiáda. Všichni společně 
jsme v brzkých ranních hodinách vyrazili do Brna, kde byl sraz 
všech českých reprezentantů, kteří se kvalifikovali na olympiádu 
v různých hasičských disciplínách. Jednalo se o 230 závodníků  
z celé republiky. Přepravu z Brna do Villachu zajišťoval Ha-
sičský záchranný sbor ČR, který poskytl závodníkům a jejich 
doprovodu autobusy. Po příjezdu do Villachu jsme si pro obě 
naše družstva vyzvedli akreditace, které sloužily k ubytování, 
stravování a zejména ke vstupu na stadion. Ženy byly ubytovány 
na Střední technické škole a děti na Střední polygrafické škole. 
 V pondělí mladí hasiči i ženy absolvovali sérii tréninků  
v třicetistupňovém vedru. Naše družstvo mladých hasičů se mu-
selo vyrovnat se změnou tréninkových časů, resp. dnů. Trénovali 
požární útok i štafetu CTIF v Hanselkaserne, bohužel, na velmi 
nevhodném hřišti s antukovým povrchem. Večer děti čekalo za-
hájení setkání mládeže, včetně otevření výstavy národů, na které 
měly státy možnost prezentovat svoji zem, regionální potraviny, 
zvyky, tradice, zajímavosti, turistické cíle apod. Bludovští pre-
zentovali díky Bludovské a.s. její výrobky ve formě sýrů, uzenin 
a škvarků, což mělo mezi všemi národy největší úspěch. Dále 
jsme rozdávali ve stánku propagační materiály obce Bludov, 
města Šumperk a Olomouckého kraje. Ve stáncích vystavovali 
např. tyto země: z Česka, Slovenska, Ruska, Polska, Německa, 
Itálie, Portugalska, Japonska, Lucemburska, Chorvatska, Slo-
vinska, Estonska, Rakouska, Maďarska, Velké Británie, Srbska, 
Finska, Rumunska a Švýcarska.
 Ženy trénovaly na hlavním stadion Lind. Celý den se na  
hřišti střídala družstva mužů a žen CTIF. Družstvo si po pří-
chodu na jeden z devíti stavů připravilo nářadí (společné pro  
všechny týmy) a mělo půlhodinový prostor pro trénink. Poté 
družstva odešla na trénink štafety. 

 Úterní den probíhal ve stejném duchu, kdy ženy naposledy 
mohly trénovat na hlavním stadionu , poté již měly volný  
program až do hlavního závodu, který je čekal v sobotu. 
 Děvčata odpoledne využila volného času a vyrazila se vy-
koupat k jezeru Faaker See a poté si nenechala ujít slavnostní 
zahájení dětské olympiády na náměstí.

 Družstvo mladých hasičů pokračovalo v přípravě na hlavní 
závod a soustředilo se především na nácvik nástřiku na požár-
ním útoku. Večer se celá výprava mladých hasičů připravovala 

na slavnostní zahájení dětské olympiády v centru města, kdy  
vlajkonošem dětí za Českou republiku byl vybrán náš Vojta  
Kotrlý. 

 Přišla středa a mladí hasiči konečně mohli trénovat na cent-
rálním stadionu Lind. 
 Po náročném tréninku se mladí hasiči jeli vykoupat k jezeru 
Faaker See a ženy vyjely lanovkou na horu Gerlitzen Kanzel-
bahn , udělaly si projížďku lodí a navštívily centrum města.
 Během středy postupně přijížděli naši fanoušci převážně  
z řad rodičů obou družstev. 
 Večer proběhlo na hlavním stadionu slavnostní zahájení,  
kde byl zapálen olympijský oheň a představili se všichni spor-
tovci ze všech zúčastněných států.
 Čtvrteční dopoledne patřilo hlavnímu závodu mladých  
hasičů v disciplínách CTIF. Jako úplně první na start štafet  
nastoupilo naše družstvo . I přes velké psychické vypětí nezkla-
mali a zaběhli naprosto bezchybnou štafetu ve vynikajícím čase, 
a to 63,99 s. Druhá disciplína, která je čekala, byl útok CTIF. 
Tato disciplína je mnohem náročnější a složitější z hlediska pro-
vedení. I v této disciplíně předvedli naši mladí hasiči bezchybný 
výkon a zaběhli čas 45,58 s. V celkovém hodnocení jsme obsa-
dili překrásné 8. místo z 41 družstev. 
 Odpoledne naše děti čekala sportovní olympiáda, kde  
pro všechny závodníky , bylo připraveno přes 30 stanovišť s růz-
nými úkoly. 
 Ženy čtvrteční den pojaly jako den fandění, kdy přišly pod-
pořit společně s fanoušky všechna soutěžící družstva mladých 
hasičů, která běhala za ČR. Odpoledne také trénovaly na hřišti  
v místě ubytování. 
 Pátek byl dnem odpočinku a přípravy na večerní představe-
ní národů. Nejprve všechna 4 družstva mladých hasičů odjela 
do blízkého aquaparku. Odpoledne krátká zastávka na stadionu, 
zafandit dospělým kolegům v soutěži v klasických disciplínách 
CTIF a pak už přípravy a poslední zkouška na večerní program,
Představení národů se konalo v místním Kongresovém centru, 
které však absolutně nestačilo svojí kapacitou. Česká výprava 
tak musela celý program sledovat z prostoru před vchodem, kde 
byly umístěny televizní obrazovky! Jejich vystoupení přišlo na 
řadu jako předposlední.
 České vystoupení zahájila děvčata ze Zádveřic, oděná  
v bílých šatech, nádherně zazpívala píseň Chválím tě, země má 
a jejich zpěv doprovodily na plátně promítané záběry na české 
reálie. Na úvodní píseň navázalo vystoupení kluků z Nové Vsi  
a Bludova v „pytlích“ v českých národních barvách. Pak již  
patřilo pódium děvčatům a choreografii s ponpony opět v ná-
rodních barvách - z ponponů holky složily českou a rakouskou 
vlajku. Vše uzavřel nástup s vějíři s vlaječkami všech zúčastně-
ných států. Program sklidil aplaus diváků a slzy pýchy a radosti 
od vedoucích.
 Ženy dopoledne vystoupaly na rozhlednu Pyramidenkogel  
a večer přišla zhlédnout vystoupení mladých hasičů. 
 V sobotu nastoupila na dráhu stadionu Lind družstva žen. 
Naše závodnice se bohužel na útoku nevyhnuly chybám, ale 
štafeta se jim podařila. Družstvo žen se umístilo na celkovém  
19. místě. 
 Mladí hasiči přišli fandit našim ženám a všem družstvům, 
kteří reprezentovali naši republiku. Odpoledne již bylo ve zna-
mení balení a přípravy na slavnostní ukončení, které proběhlo  
ve večerních hodinách. 
 V neděli ráno se celá výprava České republiky vydala opět  
k domovu. 



Členové týmu mladých hasičů:
Štěpánka Březinová, Vojtěch Kotrlý, Filip Matějček, Štěpán 
Vojtek, Jiří Červinka, Michal Krobot, Patrik Soural, 
Petr Morávek, Martin Kondler, Martin Žižka a Martin Renda. 
Trenéři: Martin Sobotka ml., Milena Sobotková

Členky týmu žen: 
Tereza Tylová, Nikola Tylová, Lenka Strouhalová, Karolína 
Kotrlá, Monika Sobotková, Lucie Strouhalová, 
Karolína Jánětová, Eliška Březinová, Patricie Sýkorová, 
Gabriela Krobotová
Trenéři: Martin Sobotka st., Jiří Krejčí st.

V řadách bludovských mladých hasičů máme 
olympijskou vítězku
 Do rakouského Villachu nejelo jen družstvo žen a mladých 
hasičů, ale také Vendula Jílková, členka bludovských mladých 
hasičů, která byla zapůjčena do dívčího družstva SDH Písková 
Lhota, okres Nymburk. Tohle družstvo jelo do Villachu obhajo-
vat olympijské vítězství z polského Opole. Vendula prošla celou 
náročnou přípravou společně s našim družstvem. I přes její níz-
ký věk náš sbor skvěle reprezentovala s děvčaty z Pískové Lhoty 
získala post nejvyšší a stala se olympijskou vítězkou. 
 Mladí hasiči a ženy touto cestou děkují celému Sboru dob-
rovolných hasičů Bludov, okolním sborům, obci Bludov, Olo-
mouckému kraji, SH ČMS, Ministerstvu školství, všem spon-
zorům za finanční, věcnou i materiální podporu, bez které by 
nebylo možné reprezentovat náš sbor, obec, kraj i celou Čes-
kou republiku. Ještě jednou děkujeme a Vaší pomoci si velice  
vážíme. 
 Nesmíme zapomenou také poděkovat fanouškům za přízeň  
a podporu na tribunách, rodičům a všem, kteří nás podporují. 

MISTROVSTVÍ ČR HRY PLAMEN MADÝCH HASIČŮ 
A V POŽÁRNÍM SPORTU DOROSTU ZLÍN 2017
 Od 1.- 3. července proběhlo ve Zlíně mistrovství ČR ve hře 
Plamen, kam postoupili naši mladí hasiči. Toto mistrovství bylo 
pro nás letos trochu jiné a pro část závodníků mnohem náročněj-
ší, protože současně s přípravou na republiku probíhala příprava 
na olympiádu, která začínala šest dní po mistrovství. 
 Náš tým byl složen nejen ze zkušených závodníků, ale také 
ze tří mladších žáků. 
 První disciplína, a to závod požární všestrannosti, se nám 
úplně nevydařil a skončili jsme v této disciplíně na 11. místě.  
O to více jsme zabojovali následující den. Závodili jsme v disci-
plínách štafeta požárních dvojic a CTIF. Ve štafetě a útoku CTIF 
jsme si vybojovali druhá místa. U těchto disciplín se zúročila 
tvrdá příprava na olympiádu, a to závodili v obou disciplínách 
všichni tři naši benjamínci. Ve štafetě požárních dvojic jsme zís-
kali 3. místo. Po druhém dnu jsme bojovali o celkovou bednu. 
Den třetí byl pro nás smolný. Ambice byly velké, ale bohužel 
u štafety 4x60m spadlý hasicí přístroj a neplatný pokus druhé 
štafety nás posunul mimo medailové umístění. Na řadu přišla 
poslední disciplína, požární útok. Tento den nám opravdu štěstí 
nepřálo a požární útoky se nepovedly. Celkově jsme se umístili 
na 5. místě. I přesto, že jsme si nedovezli medaili za celkové 
pořadí, bereme toto umístění jako úspěch, protože letošní rok byl 
pro závodníky i trenéry velice náročný. 
 Velkého úspěchu dosáhl Jiří Červinka, který získal titul  
MISTR ČR v běhu na 60m s překážkami. 
Na mistrovství ČR ve Zlíně náš sbor reprezentovali 
tito mladí hasiči:
Ondřej Jašek, David Matějček, Vendula Jílková, Vendula 
Čermáková, Štěpánka Březinová, Vojta Kotrlý, 
Monika Kamlarová, Dana Krabicová, Jiří Červinka, 

Štěpán Vojtek.
Trenéři: Martin Sobotka ml., Jiří Krejčí st., Martin Sobotka st., 
Milena Sobotková, Marcela Březinová

 Od 4.-5.července vystřídali mladé hasiče dorostenci a doros-
tenky. Družstvo dorostenců začalo své závody v běhu na 100m 
s překážkami. V této disciplíně se umístili na 5. místě. Ve šta-
fetě 4x100m zaběhli pěkný čas 61,70 s a skončili na 4. místě. 
Po těchto dvou disciplínách a testu z požární ochrany jsme před 
posledním dnem drželi průběžnou třetí příčku. O našem celko-
vém umístění rozhodla poslední disciplína- požární útok, která 
se klukům naprosto nepovedla a tím naše dorostence odsunula 
na celkové 8. místo. 

Za tým dorostenců závodili:
Radomír Bureš, Tomáš Riedl, Pavel Weidinger, Patrik Šíbl, 
Matěj Ostravský, Michal Prokop, Antonín Pekr, Pavel Orel.
Trenéři: Tomáš Weidinger, Martin Sobotka ml. 
 Dorostenky zahájily svůj závod ve stejný den jako kluci  
a také stejnou disciplínou, během na 100 m s překážkami. V této 
disciplíně obsadily 8. místo. Následovala štafeta 4x100m ve kte-
ré si děvčata vyběhala 10. místo. Opět nás čekal požární útok, 
kde děvčata zabojovala a z této disciplína si odvezla bronzovou 
medaili. Celkově dorostenky obsadily pěkné 7. místo. I zde mu-
síme konstatovat, že příprava byla velice ovlivněna olympiá-
dou, poněvadž 5 děvčat z osmi se také připravovalo za ženy do  
Villachu. 
Za dorostenky běhaly: 
Monika Sobotková, Lenka Strouhalová, Eliška Březinová, 
Tereza Ttylová, Monika Kamlarová, Karolína Kotrlá, 
Karolína Becková, Barbora Švehlová.
Zastoupení jsme měli také v kategorii jednotlivců, kdy nás  
v nejmladších dorostenkách reprezentovala Vendula Čermáková, 
která se umístila na překrásném 6. místě.
Trenéři dorostenek: Jiří Krejčí st. a Martin Sobotka st. 
Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci. 
Fanouškům a rodičům za podporu.
Velké poděkování patří Obci Bludov, Olomouckému kraji, OSH 
Šumperk sponzorům za finanční pomoc. HZS Olomouckého 
kraje, OSH Šumperk, SDH Nový Malín, SDH Dolní Studénky, 
SDH Sudkov za pomoc. 

MISTROVSTVÍ ČR V POŽÁRNÍM SPORTU 
MUŽŮ A ŽEN PRAHA 2017
 Poslední srpnový víkend patřil všem příznivcům požárního 
sportu. Ve sportovním areále Ministerstva vnitra proběhlo  
společné mistrovství mužů, žen a profesionálních hasičů. Na 
tomto mistrovství nás reprezentovalo družstvo mužů.
 První závodní den začal pro všechny závodníky v osm hodin 
ráno, disciplínou běh na sto metrů s překážkami. Součet  
šesti nejlepších časů z osmi závodníků 108,27s stačil na osmé  
místo. Odpoledne následovaly štafety 4x100m. Za čas 59,36s 
brali muži slušnou šestou příčku. Druhý den patřil požár-
ním útokům, před kterými muži drželi dělené šesté místo.  
V prvním pokuse naše družstvo nepodržel soutěžní materiál 
(prasklá savice), ve druhém uklouznutí proudaře na základně 
zhatilo snahu o vylepšení prvního pokusu 34,21s. Po součtu 
těchto tří disciplín obsadilo družstvo mužů celkově 11. místo. 
Za muže závodili: 
Tomáš Riedl, Martin Sobotka ml. Tomáš Weidinger, Petr Krobot, 
Vojtěch Kotrlý, Radomír Bureš, Jan Biskup, Jakub Vondra, 
Martin Paťha a Miroslav Hél.
Trenérem byl Lukáš Riedl.

Děkujeme za reprezentaci.
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Náš cíl – Villach, náš cíl – naše děti, náš cíl – jejich podpora…
 Byla středa časné ráno a my jsme vyrazili v hojném počtu  
z naší vesničky střediskové do rakouského Villachu podpořit 
naše milované děti, malé hasiče a mladé ženy z Bludova, pod-
pořit tým České republiky, podpořit požární sport na světové 
úrovni.
 Čekala na nás nádherná krajina s alpskými vrcholy, které  
se tyčily nad spoustou blankytně modrých jezer, čekala nás 
spolková země Korutany v jižním Rakousku. Nádherným jeze-
rům jsme několikrát neodolali a museli si je ochutnat. Ve vol-
ném dnu jsme pak zhlédli tuto krásnou zemi z vrcholků Alp  
i úžasné moderní rozhledny.
 Ale teď už to hlavní! Stadion ve Villachu se stal centrem 
dění celého města, které touto událostí celé ožilo. Příjezdová 
středa byla na stadionu ještě poměrně pohodová, dost místa pro 
všechny, postupně však atmosféra houstla, a to nejen plně obsa-
zenými tribunami, ale především děním kolem nás. Dny, které 
nás čekaly, nám přinesly krásnou podívanou, atmosféru maxi-
málního fanouškovského opojení a pocit pyšnosti, když jsme 
viděli ty naše „děti“ v reprezentačních dresech České republiky. 

Bludovští fanoušci ve Villachu
 Bohužel však nastaly i chvíle zklamání, kdy pořadatelé  
nezvládali průběh celé olympiády udržet v mezích fairplay… 
Vše vyvrcholilo slavnostním zakončením, kdy nám naše fanouš-
kovská čest nedovolila se nepřidat k týmům a trenérům, kteří 
dali najevo svou nespokojenost s neúctou k poctivým závodní-
kům, kdy pořadatelé svým nespravedlivým rozhodnutím tak do-
volily svému rakouskému týmů vystoupit na stupně nejvyšší… 
Při zaznění vítězné hymny jsme povstali a všichni jsme se otočili 
zády.. 
 No pravda, my fanoušci jsme se ocitli tváří v tvář rakouským 
fanouškům, no úplně příjemná situace to nebyla, to mi věřte).
Navíc zněla při všech vyhlášeních jen rakouská hymna a tak při 
našich stupních nejvyšších jsme si to naše „Kde domov můj…“ 
pouštěli a zpívali sami)
 Bylo to takové naše malé vybojované vítězství…
  Zažili jsme atmosféru téměř opravdové olympiády, takřka 
jsme se seznámili s rakouským prezidentem, objevili jsme nád-
hernou krajinu jižního Rakouska, zažili spoustu příjemných chvil 
v našem malém penzionu nedaleko Villachu a hlavně, byli jsme 
při tom.. Lenka Strouhalová
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naše děti

v krásných alpských výškách

v krásných alpských výškách

na tribuně

na stadionu

na stadionu s rakouským prezidentem
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Vincenc Makovský – slavný sochař

Kdo byl Vincenc Makovský, autor nové busty Karla staršího ze 
Žerotína, kterou 3. listopadu 2017 odhalíme na zdi žerotínské 
hrobky? Můžeme najít spoustu slov, kterými ho můžeme cha-
rakterizovat – slavný český akademický sochař, malíř, designér, 
profesor brněnské techniky a profesor Akademie výtvarných 
umění v Praze, účastník protinacistického odboje. Je považován 
za čelného představitele meziválečné avantgardy. 
 Narodil se 3. června 1900 v Novém Městě na Moravě.  
V roce 1926 absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění. 
V letech 1926–1930 pracoval u Antoina Bourdella v Paříži. Po 
návratu z Francie se usadil v Brně, ale v letech 1931–1939 po-
býval v Praze. Za 2. světové války žil ve Zlíně. Pomáhal tam 
zakládat Školu umění (dnes Střední uměleckoprůmyslová škola 
v Uherském Hradišti). Jako člen ilegálního Národně revolučního 

výboru inteligence se účastnil odboje. Po osvobození se vrátil do 
Brna a stal se docentem modelování na Fakultě architektury Vy-
soké školy technické, v roce 1947 jejím profesorem. V roce 1946 
byl zvolen řádným členem České akademie věd a umění. V roce 
1952 získal profesuru na Akademii výtvarných umění v Praze. 
Zemřel 28. prosince 1966 v Brně a 3. ledna 1967 byl pochován 
na evangelickém hřbitově v Novém Městě na Moravě. V rodném 
městě je po něm pojmenováno Gymnázium Vincence Makovské-
ho. Jeho jméno nese také náměstí v Brně-Žabovřeskách a lávka 
přes řeku Svitavu v Brně-Obřanech.
 Mezi jeho slavná díla patří pomník J. A. Komenského  
v Naardenu a v Uherském Brodě, heraldická postava lva na  
Pražském hradě, pomník Aloise Jiráska v Litomyšli, busta Kar-
la staršího ze Žerotína na nádvoří Nové radnice v Brně, busta 
maršála Malinovského před Domem umění v Brně, busta S. K. 
Neumanna v Bílovicích nad Svitavou, pomník vítězství Rudé 
armády nad nacismem na Moravském náměstí v Brně či busta 
T. G. Masaryka na Vídeňské univerzitě. Jeho sochařská tvorba 
prošla různými obdobími od počátečního civilismu, přes kubis-
mus ve 20. letech, po abstrakci. Od poloviny třicátých let v jeho 
tvorbě převažoval realismus.
 Bludovská busta Karla staršího ze Žerotína je originálem. 
Když V. Makovský tvořil bustu Karla staršího pro nádvoří  
brněnské Nové radnice, místa, kde zasedaly moravské zemské 
stavy, jimž Karel st. na začátku 17. století jako zemský hejtman 
předsedal, vytvořil několik variant. Realizovala se jedna z nich, 
ostatní byly uloženy v jeho depozitáři. Před dvěma roky jsme 
se v Nadaci Karla staršího ze Žerotína rozhodli, že bychom rádi 
uctili památku slavného Žerotína nějakou plastikou umístěnou  
v Bludově. Po hledání a váhání jsme se rozhodli oslovit brněn-
skou radnici, zda bychom mohli pořídit kopii busty umístěné na 
tamější radnici. Vstoupili jsme v jednání s Makovského dědicem 
a vykonavatelem jeho autorských práv, jeho synem doc. Ing. 
arch. Zdeňkem Makovským. Ten nám navrhl, že by bylo nej-
lepší, kdyby se nevyráběla kopie, ale byl odlit bronzový originál 
podle jednoho z nikdy nerealizovaných návrhů. Po více než roce 
jednání a příprav se dílo zdařilo a Bludov se tak může pyšnit po 
více než sto letech novou venkovní sochou – bustou, navíc od 
slavného českého sochaře. Byl to on, kdo jediný snímal před 80 
lety, 14. září 1937 v Lánech posmrtnou masku T. G. Masaryka.

Stanislav Balík ml.
předseda správní rady Nadace Karla staršího ze Žerotína

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vincenc_Makovský
Vincenc Makovský 
(Archiv VUT, Sbírka fotografií)

Socha Jana Amose Komenského 
v Naardenu (Wikipedia)

Karel starší ze Žerotína byl významný moravský šlechtic a poli-
tik. Narodil se 15. září 1564 v Brandýse nad Orlicí, vystudoval 
českobratrskou školu v Ivančicích, později studoval na evange-
lických školách ve Štrasburku a Basileji. Byl vychován v čes-
kobratrské víře, v dospělosti se stal ochráncem a světskou hla-
vou jednoty bratrské na Moravě. Od svých čtrnácti let devět let 
studoval (právo, teologii a jazyky) a cestoval po Evropě, díky 
čemuž také získal mnoho kontaktů na přední evropské politiky. 
Ovládal latinu, italštinu, francouzštinu a němčinu. V roce 1583 
převzal po smrti svého otce Jana staršího ze Žerotína panství 
Brandýs nad Orlicí a Rosice. Později zdědil po strýci Bedřichovi 
starším ze Žerotína panství Přerov a po smrti svého bratra Jana 

Karel starší ze Žerotína
Diviše panství Náměšť nad Oslavou. Stal se podporovatelem 
Jana Amose Komenského, kterého pověřil sepsáním žerotínské 
genealogie a v letech 1611–13 financoval jeho studia v němec-
kých zemích.
 V roce 1594 se stal členem moravského zemského soudu. 
Byl i direktorem moravských zemských peněz. Zapojil se též do 
válek proti Turkům, kde velel moravské jízdě. Postupem času se 
stal vůdcem stavovské opozice, proto byl roku 1599 zemským 
podkomořím Zikmundem z Dietrichštejna obviněn ze zleh-
čování císařského majestátu a velezrádného spojení s Francií  
a falckým kurfiřtem. Obvinění se nezakládalo na pravdě, což  
se i v následném procesu prokázalo. Tento proces však velmi 



tíne? Měj se dobře v zemi jiné, když opouštíš nyní nás, vzpomeň 
sobě, Žerotíne, na Brandejs v Bludově zas.“ Cestou do Bludova 
lidé ostatky slavnostně zdravili. O tom, že by v Bludově byly 
nějak slavnostně uvítány, informace nemáme. Do hrobky byly 
uloženy 10. listopadu 1842; koneckonců i pamětní deska je nad-
míru skromná: „Zde odpočívají kosti Jana z Žerotína, zemř. 28. 
únor 1583, Karla z Žerotína, zemř. 9. října 1636 a příbuzenstwa 
jejich.“
 Naposledy byly ostatky ošetřeny v roce 1992, kdy bludov-
ská obec opravila žerotínskou hrobku, která byla po období 
komunismu zdevastována. Připomenulo se tehdy 150. výročí 
přenesení žerotínských ostatků. O rok dříve – v roce 1991 – ini-
cioval tehdejší bludovský starosta JUDr. Josef Sedláček vznik 
Nadace Karla staršího ze Žerotína, jejímž finančním základem 
se staly peníze za odměny pro první obecní radu v letech 1990-
1994, která se jich vzdala a vložila je do nadace. Účelem nada-
ce je podpora obnovy a využití památkově hodnotných objektů  
v Bludově.
 V roce 1995 bludovské obecní zastupitelstvo rozhodlo, že 
k 1. lednu 1996 bude bludovské základní škole přiznána právní 
subjektivita. Spolu s tím rozhodlo zastupitelstvo o novém ná-
zvu školy: „Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov“. 
Po tomto slavném Moravanovi je pojmenována řada veřejných 
prostranství (ulic a náměstí) v celé České republice. Jeho jméno 
bylo v 19. století umístěno i pod okny Národního muzea v Praze 
mezi sedmdesáti dvěma nejslavnějšími osobnostmi české histo-
rie.
 Přesto je třeba připomenout, že s Bludovem měl (má)  
společné pouze to, že do místní žerotínské hrobky byly 206 
let po smrti přeneseny jeho ostatky. Vlastně ani nevíme, zda-li  
někdy za svého života Bludov navštívil.

Stanislav Balík ml.

Zdroje:
Polách, D.: Historické toulky Šumperskem, Štíty 2012.
https://www.bludov.cz/O-Bludove/Bludovske-zajimavosti/
Kosterni-pozustatky.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_starší _ze_Žerotína

třinácti osob (možná 
patnácti) byly umís-
těny do jedné dubové 
rakve, mezi nimi tedy 
i nejslavnější Žerotín, 
velký Moravan Karel 
starší, jeho oba rodiče, 
babička, tři manželky 
(mj. sestra Albrechta 
z Valdštejna Kateři-
na) a další. Obyvatelé 
Brandýsa nad Orlicí 
litovali převozu ostat-
ků – 8. listopadu 1842 
je vyprovázelo celé 
město, zvuky hudby 
a zpěv písně za tím 
účelem složené, je-
jíž jedna sloka zněla: 
„Proč pak se od nás 
ubíráš, předrahý Žero-

Karel st. ze Žerotína 
(zdroj: Státní okresní archiv Přerov)

Karla st. ovlivnil a poté, co byl zbaven úřadu, odešel na několik 
let do ústraní.
 Do politiky se aktivně vrátil až v roce 1607, kdy se ve spo-
ru Rudolfa II. s jeho bratrem Matyášem Habsburským postavil 
na stranu Matyáše. Podílel se na vzniku rakousko-uhersko-mo-
ravské konfederace, která podporovala Matyáše. Díky podpoře 
Matyáše se roku 1608 stal moravským zemským hejtmanem,  
z tohoto úřadu dne 26. února 1615 na vlastní žádost a pod  
tlakem okolností odešel.
 Roku 1618 se opět aktivně zapojil do politiky, kdy podpo-
roval Matyáše a usiloval o mírové vyřešení situace. Zúčastnil 
se jednání ve Vídni, kde Matyáš zemřel. Vyjednával pak s no-
vým císařem Ferdinandem II., snažil se o kompromisní řešení 
hrozícího střetu. 25. června 1618 významně napomohl prosa-
zení moravského usnesení odmítajícího připojit se k Českému 
stavovskému povstání. 13. prosince 1618 pak přemluvil většinu 
moravských stavů k neutralitě a vyjednávání. Převratu však již 
nedokázal zabránit. Po vítězství opozice na Moravě byl Karel st. 
několik týdnů držen v domácím vězení. Již na konci června roku 
1619 se snažil vyjednávat neúspěšně (jménem povstaleckého di-
rektoria) o míru s Ferdinandem II. V únoru 1620 se však odmítl 
účastnit holdu novému markraběti Fridrichu Falckému.
 Po bitvě na Bílé hoře (1620) mu bylo jako jednomu z mála 
nekatolíků nabídnuto, že smí zůstat na svém panství. Po vydá-
ní Obnoveného zřízení zemského (1627, 1628) si ponechal ve 
svém držení jen panství Brandýs nad Orlicí a Přerov. V této 
době se snažil (především finančně) pomáhat obětem rekatoliza-
ce Moravy a Čech. Snažil se také podporovat Jednotu bratrskou, 
ve snaze ji zajistit exil v Uhersku a zejména Polsku. Především 
jeho zásluhou se podařilo přesunout tiskárnu Jednoty bratrské  
z jeho tvrze v Kralicích nad Oslavou do Lešna (polsky Leszno) 
a její knihovnu do Vratislavi. Roku 1629 dobrovolně odešel do 
exilu, na Moravu a do Čech však dále jezdil. Od roku 1633 žil 
v Přerově, kde také 9. října 1636 zemřel, pohřben byl nejprve  
v Brandýse nad Orlicí ve zdejším bratrském sboru a tak to  
zůstalo necelých sto let.
 Kvůli nezájmu nového majitele brandýského panství byla 
stará žerotínská hrobka zanedbávána, až se na ni zcela zapo-
mnělo. Náhodou byla objevena až v roce 1721, kdy se do ní 
propadl pasák ovcí, čímž začala 121 let dlouhá nejistá etapa, 
kdy se nemohlo najít důstojné řešení – především proto, že šlo  
o ostatky nekatolíků, českých bratrů, které podle tehdejších  
pravidel nemohly být pochovány v katolicky posvěcené půdě.  
V roce 1747 padlo rozhodnutí, že kovové rakve pochovaných 
Žerotínů budou prodány, všechny kosterní ostatky budou ulo-
ženy do jedné dubové rakve a ta bude vrácena na původní místo. 
Nicméně vchod do hrobky nebyl zajištěn a rakev se po letech 
rozpadla, kosti ležely rozházeny na podlaze. Až začátkem  
19. století byly všechny zachované kosti sesbírány a zakopány 
ve společné rakvi v bývalé žerotínské zahradě v Brandýse nad 
Orlicí.
 Počínající doba národního obrození a romantismu ale vedla 
k obnovení zájmu o starou historii. Olomoucký univerzitní 
profesor Alois Vojtěch Šembera je v roce 1841 za pomoci far-
ních zápisů a žijících pamětníků našel a vykopal. Do hry tehdy 
vstoupila poslední žijící žerotínská větev – bludovský podnikavý  
a činorodý František Josef ze Žerotína, který se snažil o důstoj-
né uložení ostatků svých vzdálených příbuzných, a to přesto, že 
byli nekatolíci. Prosazoval přivezení ostatků z Brandýsa do Blu-
dova; prý s tím počítal již při stavbě hrobky. Ostatky minimálně 
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Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bludov 
zorganizovala pro své členy a další zájemce z Bludova a okolí 
tematický zájezd. Cílem byla exkurze do chráněné oblasti zva-
né „Toulovcovy maštale“, což je v podstatě skalní městečko 
se spoustou skalních útvarů a hlubokých údolí vyhloubených 
vodními toky. Překvapením pro mnohé z nás byla skutečnost, 
že přechody těchto potoků v mnoha případech nebyly řešeny 
mostky, ale brody. Zde se projevila odvaha a síla především 
mužské části zájezdu. Vyzout boty a jít bosky studenou vodou 
nebo přeskakovat z kamene na kámen bylo nutností. Avšak ti 
největší galáni přenášeli své lepší polovičky na vlastních bed-
rech a to vyžadovalo nejen odvahu, ale také značnou fyzickou 
připravenost a zkušenost. Po prohlídce maštalí jsme se zastavili 
v obci Proseč, kde jsme zhlédli expozici v Muzeu dýmek. Při 
pohledu na dýmky, fajfky, viržínka a další kuřácké potřeby jsme  
vzpomínali na své dědečky a pradědečky, kteří obdobné pomůc-
ky často používali. Následně jsme se po obědě v místní restau-
raci přemístili do Litomyšle, známého města plného památek  

Toulovcovy maštale a město Litomyšl v jednodenním zájezdu

i moderních staveb. Zde jsme se rozdělili a podle zájmu jsme 
navštívili zámek, zámecké zahrady, nádherné náměstí nebo jsme 
se jen tak procházeli kolem krámků a obchůdků.
 A protože nám sv. Petr dopřál nádherné počasí, mohli jsme  
i posedět na venkovních zahrádkách cukráren a kaváren. Posléze 
nás čekal návrat domů do rodné vísky. Zpáteční cestu jsme si 
krátili zpěvem za doprovodu kytary a tak nám cesta rychle uběhla.
 Za zdařilý zájezd patří poděkování všem, kteří se na orga-
nizaci podíleli, panu řidiči za vzornou dopravu a všem účastníkům  
za dochvilnost a příjemnou atmosféru během celého dne.

Za Výbor ZO ČSOP Milan Klimeš, předseda ZO 
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Cubeca K.  A Bůh mlčel
Berry S.  Alexandrijská knihovna
Bauer J.  Co v učebnicích dějepisu nebylo potřetí
Dekker T.  Dcery lamače kostí
Lukotková J.  Jarmila Loukotková vzpomíná, vypráví a vaří: 
  z mého života pravdivé i bájné, zažité i záživné
Hand C.  Kdybychom se neviděli
Dvořák O.  Kouzelný meč Abaddon
Bondurant M.  Krajina pašeráků: román podle skutečného příběhu
Ráž R.  Lázeňské dobrodružství: (1900-1921)
  Lázeňské naděje: (1926-1946)
  Lázeňské ozvěny: (1950-1977)
Courths-Mahler H.  Miluji tě všem navzdory
Swerts A.  Mám tě ráda
Švecová J.  Mé slzy zůstaly v Iráku
Nogol T.  Na sever za ženichem a nevěstou
Morrell D.  Ochránce
Mallard N.  Ponorky
Cornwell, P.D.  Predátor
North F.  Rodinná tajemství
Smith S.  Ruiny
Jazairiová P.  V jižní Indii
Obermannová I.  V pěně
Bohlmann F.  Vaříme zdravě při zvýšeném cholesterolu: 
  (100 chutných lehkých jídel)

Knihovna Bludov

Známky pana Adama

Halík T.  Vzdáleným nablízku: vášeň a trpělivost 
  v setkání víry s nevírou
Lázničková P.  Čerstvě plnoletá
Quis J.  Bagřík Toník
Kožinová D.  Deník probuzené ženy
Vondruška V.  Husitská epopej. V, 1450-1460 
  – za časů Ladislava Pohrobka
Keleová-Vasilková T. Já a on
Altner H.  Já, berlínský voják: šokující svědectví sedmnáctiletého 
  německého vojáka
Khashoggi S.  Karima: zakázaná láska
Březinová A.  Královská láska: historický román z doby Jana 
  Lucemburského a Elišky Přemyslovny
Martin-Lugand A.  Lituji, čekají mě…
Carmack C.  Losing It
Horňáková-Civade  Marie a Magdalény
Karpov V. V.  Maršál Žukov: jeho spolubojovníci a soupeři 
  ve válce i v míru
Anthony L.  Můj život se slony: učil jsem se o životě, respektu 
  a svobodě od afrických slonů
Dubcová N.  Nepravidelný deník české rentiérky
Vokolek V.  Neznámé Čechy: posvátná místa středních Čech
Jackson L.  Osamělá smrt
Lohmann E.  Osm týdnů v blázinci
Palmer M.  Peklo návratů
Patterson J.  Posedlost
Buckley B.  Počasí: velký obrazový průvodce
Vondruška V.  Prokletí brněnských řeholníků
Kratochvíl M.  Prázdniny blbce číslo 13: jak jsme zachraňovali svět
Rickstand E.  Tiché dívky
Saroyan W.  Tracyś tiger: bilingvní vydání
Meadows D.  Třpytilka, ozdůbková víla
Hrachovcová A.  Víš, s mužskýma je kříž!
Hamzová M.  Vůně karamelek
Picoult J.  Čas odejít
Pospíšilová Z.  Školní detektiv
Jilík J.  Žítkovské čarování: pravdivý příběh žítkovských bohyní
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Hudební rok 2017 s Bludověnkou 

Milí Bludované,
od posledních zpráv o Bludověnce, které jsme prezentovali na 
těchto listech, nás dělí téměř tři čtvrtě roku, nicméně se během 
této doby odehrálo tolik nového, že bychom se s vámi o takové 
novinky rádi podělili. Dovolte nám tedy, abychom vám čtením 
těchto řádků vyplnili čas podzimní a o vše, co se nám letos po-
dařilo, se s vámi přátelsky podělili. 
 Jako by nám byla loňská šňůra koncertů a festivalů po celém 
Česku vzorem pro rok letošní, tak i letos jsme od začátku hu-
dební sezóny nezaháleli a vyrazili dělat radost a rozvážet dobrou 
moravskou dechovku do všech koutů naší krásné země a sem 
tam i za její hranice. 
 A jako by nám natočení CD „Půjdem za láskou“ koncem 
minulého roku bylo vzorem pro další umělecký počin v roce le-
tošním, natočili jsme v létě také DVD nosič „Půjdem za láskou“.
 Letos jsme si zahráli napříč Českou republikou, a to v jižních 
Čechách, například v Soběslavi, Bechyni, Lomnici nad Lužnicí, 
na Vysočině v Žírovnici, Dolní Cerekvi, v našem Olomouckém 
kraji ve Svitavách, Vyškově, v sousedním kraji Moravskoslez-
ském v Havířově, Kuníně, Slezských Rudolticích, na jižní Mo-
ravě v Dolních Dubňanech, Znojmu, Hodoníně nebo v Otroko-
vicích či Kroměříži,  ale i na Valašsku v Brumově –Bylnici nebo 
u sousedů na naší východní straně v Žarnovici na Slovensku.  
Všude tam jsme měli příležitost být součástí významných fes-
tivalů dechových hudeb, zásadních městských a regionálních 
událostí, a to téměř vždy po boku nejlepších dechovek z České 
republiky. Ani tento výčet ale není úplný. Není totiž podstatné, 
abychom si v mapě dělali barevné značky, kde jsme prezento-
vali nejen to, co umíme, a zároveň i místo, odkud pocházíme, 
ale především to, že naši posluchači byli velmi spokojení, do-
čkali jsme se mnoha pozitivních ohlasů, ať už přímo na místě 
nebo později na našich webových stránkách nebo sociální síti. 

Přesvědčili jsme se opakovaně o tom, že lidé se stále rádi baví 
poslechem a tancem u dechových hudeb, a to je pro nás tou nej-
větší a nejcennější odměnou. 
 Součástí naší letošní činnosti bylo natočení uvedeného DVD 
Bludověnky, a to především v několika půvabných lokalitách 
obce Bludov. Za to, že jsme tento projekt mohli realizovat, patří 
mimo jiné velké díky obci Bludov, která je naším již tradičním 
partnerem a součástí všeho důležitého a zásadního, k čemu se 
Bludověnka odváží. Na tomto místě chceme zopakovat, že vě-
říme, že naše vzájemná spolupráce v budoucnu bude i nadále 
oboustranně prospěšná, a že budeme moci obec Bludov mnoha 
způsoby směle reprezentovat i v dalších letech. 
 V této souvislosti si vás dovolujeme pozvat na křest DVD 
„Půjdem za láskou“, který se uskuteční při Štrúdlobraní v sobo-
tu 18.11.2017 v Kulturním domě Bludov. Celé odpoledne bude 
naším hostem  známý moderátor a zpěvák Jiří Helán. Toto DVD 
bude zároveň ihned uvedeno do prodeje, proto bude tato udá-
lost i první příležitostí odnést si nás domů nejen v doznívajících 
tónech ve vašich uších, ale už na nás nebudete muset čekat do 
dalšího koncertu, protože se na nás budete moci podívat, kdykoli 
k tomu dostanete za dlouhých zimních odpolední a večerů chuť. 
 Těšíme se na setkání s vámi, ať už na Štrúdlobraní a křtu 
našeho DVD, na koncertech a vystoupeních v r. 2018 nebo při 
jiné příležitosti. Zároveň vám tímto i přejeme, abyste závěr roku 
strávili v co nejpříznivější atmosféře doma, na pracovištích i jin-
de, abyste prožívali krásné maličkosti tak, jako by to byly ty nej-
zásadnější chvilky vašeho života a abyste si ze všudypřítomných 
drobných nepříjemností nedělali dlouho vrásky. Ty totiž nikomu 
nesluší, s výjimkou těch, které máme od smíchu.
Mnoho zdraví a řadu hezkých hudebních zážitků vám přeje 

Dechová hudba Bludověnka
Autor fotografií: archiv Bludověnka 
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Výsledky zahrádkářské soutěže

Český zahrádkářský svaz Základní organizace Bludov již tra-
dičně vyhlašuje celoobecní soutěž „O nejkásnější zahradnic-
ky nejlépe upravené okno, balkon či předzahrádku“. Také 
letošní rok byla tato soutěž vyhlášena v květnovém Bludovanu.
Při procházkách po Bludově členové ČZS s potěšením viděli, 
že jejich snaha o Bludov krásnější nese své ovoce. Počet domů  
s krásně rozkvetlými okny, pěknými balkony a nádhernými  
předzahrádkami utěšeně narůstá. Velké poděkování patří všem, 
kteří se snaží o zkrášlení svého okolí i třeba jen jedním rozkvet-
lým truhlíkem někde na okně.
 Proto, když členové ZO ČZS Bludov začali v polovině srpna 
procházet ulicemi a uličkami Bludova a fotografovat jednotli-
vé, květinami krásně vyzdobené domy, bylo co fotografovat. 
Bohužel, opět se vyskytl nedostatek. Některé krásně rozkvetlé 
domy neměly číslo popisné. V tomto případě je nelze do soutě-
že zařadit. Po projití celého Bludova, každé ulice a uličky jsme 
měli vyfotografováno asi 80 domů, které stály za to, abychom je 
do soutěže zařadili. Fotografie domů posuzovala komise slože-
ná z členů ČZS ZO Bludov, pracovníků obecního úřadu a pana 
starosty. Posuzování bylo značně zdlouhavé a obtížné, protože 
úroveň výzdoby mnoha domů byla naprosto stejná. Komise na-
konec vybrala 36 domů, kterým udělila ocenění.
 Majitele 14 domů odměnila ZO ČZS Bludov peněžními  
cenami a majitele 22 domů ocenil obecní úřad poukázkami na 
odběr zboží ze zahradnictví v Zámecké oranžerii. Předání těchto 
ocenění proběhlo v sobotu 7. října v Kulturním domě v Bludo-
vě. Ceny za obecní úřad předával starosta obce pan Ston a za 
Český zahrádkářský svaz pan Straka. Oba poděkovali všem blu-
dovským občanům a zvláště těm oceněným za péči o své domy  
a jejich okolí. Také vyjádřili naději, že se péče občanů o výzdo-
bu domů a jejich okolí bude neustále zlepšovat.

Za výbor ZO ČZS Bludov Straka Bohuslav.
Autor fotografii Straka Bohuslav

Pozvánka
ZO ČZS Bludov si Vás dovoluje  
pozvat na přednášku „Orhcideje okolí 
Bludova a naší přírody“. Přednáška 
se koná ve středu 
15. listopadu v Bludovském klubu.
Začátek přednášky v18 hodin. 
Přednášet o naší květeně bude pan 
Roman Procházka, člen Orchidea 
klubu Brno.

Bohuslav Straka, předseda 
ZO ČZS BLUDOV

Autor fotografie: Straka Bohuslav


