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ZDARMA
Hasiči doplnili vozový park
Bludovští hasiči si přivezli konečně z Čelákovic repasovanou Tatru 815. Tento repas provedla firma Hts Jirny s.r.o.,
pan Slabý. Bez podpory obce, v čele s panem starostou, by
realizace nebyla samozřejmě možná, proto ještě jednou děkujeme. Tatra je určena především k zásahům při mimořádných
událostech na území obce Bludov a jeho okolí.

Datum vydání 30. dubna 2021

Program oslav 7. května 76. výročí vítězství
nad fašismem i letos proběhne
v mimořádném režimu.

KLADENÍ VĚNCŮ
v komorní sestavě
za přítomnosti
představitelů obce

v pátek 7. 5. 2021
v 18.00 hod.
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2021
Festival KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI si za 15 let
fungování našel cestu k tisícům diváků a je nedílnou součástí
kulturního léta v Olomouckém kraji. Letos od 27. června do
13. září uvede 15 koncertů a pořadů. Na zámku v Bludově se
představí komponovaný pořad Dopisy Olze v podání harfistky
Zdeňky Šolcové, mezzosopranistky Evy Garajové a herečky
Valérie Zawadské 16. července v 19 hodin.
Novinkou je, že se Kulturní dům Bludov zapojil do předprodeje
vstupenek všech koncertů v rámci festivalu. Zájemci si je zde
mohou zakoupit v běžné provozní době už nyní. Platba je možná
pouze v hotovosti.
Festival zahájí rezidenční soubor festivalu Musica Florea,
který uvede díla Antonína Reichenauera a jeho současníků a závěrečný večer pak věnuje konfrontaci Oratoria Václava Horálka
s Requiem W. A. Mozarta. Mezi skutečné hudební lahůdky
bude letos patřit vystoupení patronky festivalu harfenistky Jany
Bouškové s koncertním mistrem České filharmonie Josefem
Špačkem v dřevěném kostelíku v Maršíkově. Všechny koncerty
a informace o nich najdete zde www.klasternihudebnislavnosti.cz.

ZÁPIS DO MŠ BLUDOV 3. 5. – 14. 5. 2021
Veškeré informace naleznete na:
www.ms.bludov.cz
Z důvodu opatření vlády ČR v souvislosti
s onemocněním Covid-19 proběhne zápis
do MŠ bez osobní účasti.

BH
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13. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 15. března 2021 se konalo 13. jednání obecního
zastupitelstva. Proběhlo v kulturním domě od 18:00 do 20:30.
Přítomno bylo 13 zastupitelů, omluveni byli Karel Bank a Milan
Klimeš. Schůzi řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu byli
zvoleni Jakub Jelínek a Stanislav Balík. Zápis, z nějž převážně
vychází tento článek, vyhotovil tajemník OÚ Zdeněk Kolínek.
Kromě jednoho hlasování byla všechna ostatní jednomyslná.

Kontrola úkolů, zpráva o činnosti rady obce

Starosta informoval o plnění úkolů z minulých schůzí zastupitelstva. Část je splněna, část týkajících se směn pozemků, byla
prodloužena do příští schůze.
Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Josef Ťulpík.
Rada se od prosincové schůze zastupitelstva sešla čtyřikrát. Nad
rámec běžné agendy a materiálů předložených zastupitelstvu se
zabývala provozováním Domu s pečovatelskou službou, cenou
stočného pro rok 2021, umístěním Alzaboxu a zajištěním pouťových atrakcí v Bludově. Na závěr schůze se Bohuslav Strouhal
dotázal na Alzabox, proč se rada rozhodla neinstalovat jej v obci.
J. Ťulpík odpověděl, že společnost obci diktuje nereálné podmínky - obec by musela na své náklady vybudovat základ pro
box, platit přívod a dodávku elektrického proudu k AlzaBoxu,
vybudovat elektrickou přípojku, v případě výpadku elektrické
energie zajistit náhradní zdroj energie apod. Rada nepovažuje
tento přístup za fér, který by měla obec podporovat. Zastupitelstvo zprávu schválilo.

Zprávy z kontrolního a finančního výboru

Zastupitelstvu byly předloženy na vědomí zápisy z jednání
kontrolního výboru 17.2.2021 a finančního výboru 3.3.2021.
Zastupitelstvo je vzalo na vědomí.

Rozpočtové změny 8.12.2020 – 15.3.2021, účetní závěrka
obce za rok 2020

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 14 za rok
2020, které byly změnami konečnými za rok 2020 a řeší změny
v příjmové i výdajové části. Součástí rozpočtové změny byl přesun 370.000 Kč na položku hasiči, investice pro úhradu výdajů
spojených s přepracovanou projektovou dokumentací rekonstrukce hasičárny (změna střechy, fasáda celého objektu, odbourání zpevněné plochy před objektem).
Rada předložila zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku
obce za rok 2020. Zastupitelstvo ji schválilo bez výhrad a připomínek.

Přehled o čerpání dotací z rozpočtu obce 2020

Starosta informoval, že v rámci dotačního programu obce byla
v roce 2020 rozdělena částka 1.230.000 Kč, z toho nebylo
nakonec vyčerpáno 189.571,65 Kč. Čerpání dotací bylo ovlivněno vzniklou situací kolem koronaviru, kdy z důvodu vládních
omezení nedošlo ke konání některých naplánovaných akcí, byla
omezena nebo zcela pozastavena činnost spolků a organizací.
Dále připomněl, že v průběhu roku 2020 došlo ke schválení
a vyplacení dvou dotací mimo vyhlášený dotační program obce.
Jednalo se o dotaci pro TJ Sokol Bludov (na rekuperaci do sokolovny) a pro farnost (na opravu věže a hodin). Obě dotace byly včas
vyúčtovány. Zastupitelstvo vzalo informace o čerpání obou typů
dotací na vědomí.

Rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu obce
na rok 2021
Od 4.1.2021 do 2.2.2021 bylo přijato celkem 19 žádostí o dotace od spolků i fyzických osob. Oproti minulým letům jde
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o pokles, kdy z důvodu přetrvávající pandemie a nejisté doby
nejsou naplánované některé pravidelné akce. Po termínu pro příjem žádostí (dne 8.2.2021) obdržel obecní úřad žádost od Českého
svazu ochránců přírody a od Tomáše Skoumala. Dle schválených
a vyhlášených pravidel dotačního programu nemohly být tyto žádosti projednány a byly žadatelům vráceny bez věcného vyřízení.
Komise životního prostředí posuzovala jednu žádost, komise
kulturní, mládeže a sportu 16 žádostí, komise sociální a bytová
2 žádosti. Zastupitelstvo schválilo návrh rady, který až na drobné
výjimky respektoval návrhy komisí.

Rozpočet obce Bludov na rok 2021

Starosta podrobně okomentoval návrh rozpočtu, jemuž věnoval obsáhlý článek v minulém čísle Bludovanu. V diskusi se
S. Balík zeptal, kdo bude provozovat kavárnu v oranžerii a kdy
bude zprovozněna. Starosta odpověděl, že kavárnu budou provozovat Obecní lesy Bludov s.r.o. a zprovozněna by mohla být
po prázdninách. Zastupitelstvo poté rozpočet schválilo.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku
z pobytu

J. Ťulpík představil návrh nové vyhlášky o místním poplatku
z pobytu, která reaguje na nově vydaný zákon, č. 609/2020 Sb.,
který mj. novelizoval zákon o místních poplatcích. Nově nemůže
být předmětem poplatku pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní
službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění
nebo pokud je její součástí. Rada dále navrhla zvýšit poplatek
z 10 Kč na 20 Kč za každý započatý den pobytu.
V diskusi se S. Balík zeptal, kolik činily příjmy z těchto poplatků za rok 2020 a jestli má obec povinnost poplatek vybírat.
Starosta a místostarosta odpověděli, že příjmy za rok 2020 byly
zhruba 50.000 Kč a že vybírat poplatek není povinnost. S. Balík
doporučil poplatek nevybírat a ulevit tak obyvatelům poskytujícím tento typ služeb. Zastupitelstvo vyhlášku 12 hlasy (1 proti)
schválilo.

Informace o aukci pozemku – bývalé hřiště u paneláků

Na prosincovém zasedání bylo zastupitelstvo informováno
o připravované aukci pozemku 144 – ostatní plocha o výměře
1135 m2 (jedná se o bývalé dětské hřiště u paneláků, nyní je na
pozemku tráva, stromy a pár starých prolézaček). Pozemek je
dle územního plánu zařazen do ploch určených pro tělovýchovu a sport. Obec měla o pozemek dlouhodobě zájem, zastupitelstvo obce svým usnesením pověřilo starostu k účasti ve veřejné
elektronické aukci. Ta proběhla 12. a 13. ledna 2021, začínala
na částce 441.000 Kč. Obec se aukce zúčastnila, ale pozemek
v aukci nezískala. Pozemek získal zájemce za cenu 521.000 Kč.
Obec ukončila svoje příhozy na částce 516.000 Kč a dále již
v aukci nepokračovala. Podle veřejně přístupného zápisu v katastru nemovitostí obec přeplatili a pozemek tedy získali manželé
Jana a Jiří Skoumalovi (8. května 160, Bludov). Co s pozemkem chtějí dělat, obci nesdělili. Zastupitelstvo vzalo informace
na vědomí.

Žádost o odprodej pozemků v silničním pozemku silnic I/44
a I/11
Ředitelství silnic a dálnic ČR se obrátilo na obec s žádostí
o odprodej pozemků, které se nachází v silničním pozemku silnic
I/44 a I/11 v Bludově. Zaměřením a zpřesněním hranic silničního pozemku bylo zjištěno, že níže uvedené pozemky jsou součástí těchto silnic. ŘSD tyto pozemky potřebuje ke své činnosti
a v souladu se svou zřizovací listinou je oprávněno pozemky
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i nadále využívat. Jde o osm částí pozemků (vesměs jde o autobusové zálivy apod.), celkově se jedná o výměru 202 m2.
Ke všem požadovaným pozemků si nechalo ŘSD zpracovat znalecké posudky na cenu zjištěnou, která je 38.680 Kč. Zastupitelstvo prodej schválilo.

návratné finanční výpomoci a dotace mezi obcí Bludov a obcí
Dolní Studénky, jejímž předmětem je zapojení obce do regionálního projektu „Prevence vzniku odpadů v Šumperském venkově“. V Bludově půjde o vybavení, které bude sloužit Kulturnímu
domu Bludov i Sboru dobrovolných hasičů Bludov.

Program rozvoje sportu v obci Bludov 2021–2025

Ukončení členství ve finančním výboru

Starosta představil Program rozvoje sportu v Bludově v dalších
pěti letech, což je materiál, který musí obec, pokud chce žádat
o dotaci v oblasti sportu, zpracovat na základě zákona č.230/2016
Sb. Program obsahuje všechna sportovní odvětví, jejich vize,
koncept financování provozu či rozvoje sportu.
V diskusi S. Balík a Luděk Březina kladně ohodnotili
předložený dokument. Zastupitelstvo dokument schválilo.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční
výpomoci a dotace mezi obcí Bludov a obcí Dolní Studénky
Zastupitelstvo schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí

Jiří Homola písemně oznámil ukončení členství ve finančním
výboru ze zdravotních důvodů a požádal o projednání v zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo vzalo tuto rezignaci na vědomí s
tím, že žádá radu, aby na červnovém jednání zastupitelstva předložilo návrh nového kandidáta.

Diskuse

Starosta připomněl, že součástí rozeslaných podkladů byl dopis
Josefa Hruby. S tímto dopisem byli seznámeni zastupitelé obce
a nebylo k němu žádných dotazů.
Stanislav Balík ml.

Bludovští vládcové XXIV. – Jan Ludvík ze Žerotína (1716–1761)
Druhým z poslední linie Žerotínů, který vlastnil Bludov, se jmenoval Jan Ludvík. Narodil se na velkolosinském zámku 1. září
1691 jako druhorozené dítě (a druhorozený syn) Jana Jáchyma
a jeho manželky Luisy (Ludvíky) Vilemíny. Dlouhou dobu vyrůstal ne jako hlavní dědic – až když v roce 1712 zemřel jeho
starší bratr Karel, stal se hlavním nástupcem Jan Ludvík.
Když zemřel v květnu 1716 Jan Jáchym, Jan Ludvík zdědil
všechna panství – Velké Losiny, Vízmberk, Bludov, Prusy a léno
Valašské Meziřící. Jan Březina píše, že se dědictví neujal hned,
ale až dospěl. Jde o omyl, protože si myslel, že se narodil až
1699 – byl ale o osm let starší, v době otcovy smrti mu bylo
pětadvacet let. Jeho sestra Ludvíka Karolína se provdala za velmi vzdáleného příbuzného Františka Ludvíka ze Žerotína, pána
na Falkenbergu, Tylovicích, Krásně a Rožnově pod Radhoštěm,
který založil známý trinitářský klášter v Zašové (s manželkou
měli společného praprapradědečka Petra ze Žerotína). Sídlili na
žerotínském zámku ve Valašském Meziříčí.
Jan Ludvík byl osvícenským šlechticem, který se snažil
o modernizaci svých panství – po otcově smrti se pustil do řady
stavitelských aktivit. Ve stavební činnosti ho podporovala i jeho
matka Luisa z Lilgenau. Když 23.7.1737 ve Velkých Losinách,
které užívala, zemřela, její smrtí vymřel rod svobodných pánů
z Lilgenau po přeslici. Jan Ludvík poté požádal císaře
Karla VI., aby svolil připojit dědičný titul a erb svobodných
pánu z Lilgenau k žerotínskému titulu a erbu. Císař v roce 1740
souhlasil. Od tohoto okamžiku se začali příslušníci žerotínského rodu zvát hrabata ze Žerotína (Zierotina), svobodní páni
z Lilgenau. V případě osoby tohoto článku plné jméno znělo:
Jan Ludvík hrabě a pán ze Žerotína, svobodný pán z Lilgenau
(německy Johann Ludwig Graf und Herr von Zierotin, Freiherr
von Lilgenau). Žerotínové mohli používat i přídomek „hochgeboren“, neboli „vysoce urozený“, což byla výsada přiznaná jen
některým hraběcím rodům.
Dne 11. června 1719 (tedy ne v roce 1716, jak se stereotypně
opakuje v řadě materiálů) se v rakouském Laxenbergu (kde
bylo jedno z letních sídel císařského dvoru, cca 20 km jižně od
Vídně) oženil s Marií Františkou, dcerou Maxmiliána Ernesta
von Herberstein (narodila se 16. září 1697 ve Vídni a zemřela
5. dubna 1763 tamtéž). Proč proběhla svatba právě v Laxenbergu, nevím. Jan Ludvík totiž, na rozdíl od svého otce, příslušníkem císařského dvora nebyl.
Se svou manželkou měli šest dětí – tři dcery a tři syny,
z nichž se neobyčejně (na tu dobu) všechny dožily dospělosti.
Snad na počest babičky Luisy (Ludvíky) jen dvě ze šesti dětí
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Podoba spojeného erbu hrabat ze Žerotína, svobodných pánů
z Lilgenau (zdroj: https://hajtmar.cz/public/)

Podoba bludovského zámku před poslední velkou přestavbou
v roce 1741 – se středovou věží a posunutým hlavním vjezdem

Jana Ludvíka neměly ve jménu Ludvík/a.
Nejstarším synem byl Jan Ludvík František Karel (zkráceně
Jan Karel) (*3.2.1720, Velké Losiny, +18.8.1775, Perlin; oženil
se s Marií Josefou von Königsegg-Rothenfels). Po otci zdědil
panství Loučná nad Desnou (Vízmberk) a Prusy. Vízmberk ale
kvůli dluhům v roce 1770 prodal velehradským cisterciákům.
Zřejmě nebyl příliš praktický, ale měl velký umělecký talent.
Působil na dvoře pruského krále Friedricha II., byl „directeur des
spectacles“, byl v kontaktu s Johannem Sebastianem Bachem.
Neměl mužské potomky, kteří by se dožili dospělosti. Měl ale
dvě dcery. Jednou z nich byla Marie Anna Hortensie, provdaná
baronka von Hatzfeld. Byla zpěvačkou a pianistkou, Ludwig van
Beethoven jí v roce 1791 věnoval klavírní variaci Venni Amore
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(WoO 65). Později působila ve Vídni, kde se mj. podílela na
operách Righiniho, Ch. W. Gluckse a W. A. Mozarta.
Druhý syn Jana Ludvíka se jmenoval Ludvík Antonín
(*14.1.1723, Vídeň, +29.7.1808, Brno; poprvé byl ženatý s Karolínou Podstatzkou, podruhé s Marií Theresií von Schrattenbach).
Ten zdědil po otci Velké Losiny, které v roce 1802 pro dluhy
prodal Liechtenštejnům. Ani on neměl mužské potomky, kteří
by se dožili dospělosti.
Následovaly tři dcery. Nejstarší z nich byla Ludvíka Františka Waldburga Anna Hedvika (zkráceně Františka) (*26.9.1724,
Velké Losiny, +29.8.1789; provdaná nejprve za Adolfa/Gustava
von Lützow; poté za Johanna Adama von Herberstein). Po ní
Antonie Oktávia Josefa Maria Anna Walpurgis (zkráceně Antonie Oktávia) (*13.11.1726, Velké Losiny. + 6.9.1805, Třemešek;
provdala se za Emanuela Josefa svobodného pána ze Stillfridu
a Rattonitz). Od bratra Josefa Karla koupila panství Třemešek.
Třetí dcerou byla Ludvíka (není jasné, jestli se narodila v roce
1737 či 1727, ale víme, že se nenarodila ve Velkých Losinách,
+8.8.1754; provdaná byla za Jana Josefa von Saint Julien von
und zu Wallsee).
Nejmladším synem – a tím, kdo zajistil pokračování žerotínského rodu a kterému bude věnován příští díl – byl Josef Karel
Zikmund Filip (zkráceně Josef Karel, *8.10.1728, Velké Losiny,
+10.11.1814, Brno).
Jan Ludvík si oblíbil zámek v Loučné mnohem víc než Velké
Losiny a strávil tam většinu života. Zapsal se výrazně do tváře
Velkých Losin – dal tam upravit park, kdy původní renesanční zahrada byla nahrazena rozsáhlým barokním parkem včetně
umělého vodopádu, vodotrysku, barokními sochami a plastikami apod. – vše bylo většinou zničeno na začátku 19. století
při proměně parku v přírodně krajinářský park. Pro nedostatečný prostor dal ve Velkých Losinách přistavět ke kostelu novou
rodinnou hrobku (do ní byla naposledy pohřbena v roce 1931
jeho prapravnučka Emma de Castella) a rozšířit zámeckou kapli.
V roce 1729 dal zbudovat poblíž losinského zámku dodnes
stojící sýpku.
Pro Bludov, bludovskou tvář a pro výzkum bludovské
historie byla éra Jana Ludvíka naprosto zásadní. Za jeho panování byla v roce 1729 založena pozemková kniha, která už nikdy
nebyla přerušena a na kterou navázaly moderní katastrální knihy – takže právě od té doby jsme schopni kontinuálně sledovat
vlastnickou historii jednotlivých gruntů a chalup, a zprostředkovaně i historii jednotlivých rodů v Bludově. V roce 1734 nechal
pořídit mapu bludovského panství, která se ale později ztratila.
O pouhých sedm let později nechal v roce 1741 pořídit mapy
všech svých panství včetně Bludova – je to dodnes zachovaná
nejstarší bludovská Glaubitzova mapa, jejíž reprint byl vydán
v roce 2018.
V roce 1724 udělal obrovský krok pro budoucí rozvoj
obce. Tehdy koupil Tónovský grunt naproti kostelu (stál
v místech, kde dnes stojí dům Zapletalových). Dodnes se jméno
tohoto rodu zachovalo v místním názvu „na Tónovské“. V dalších letech vrchnost část polí tohoto gruntu rozparcelovala a na
těchto parcelách nechala v dalších desetiletích vystavět 33 domků Nové dědiny. Tím byl dotvořen typický tvar naší obce – kříž.
Pro domky v Nové dědině (čp. 1 – 33) platilo, že k nim nepatřilo
od počátku (až do konce 19. století) pole, že to byl pouze domek
a přilehlá zahrada. Jeho obyvatelé se živili řemeslem či zemědělskou nádeničinou u sedláků či na některém z panských dvorů. Nicméně měli alespoň vlastní střechu nad hlavou, na rozdíl
od úplně nejnižší společenské vrstvy – podruhů, kteří žili
v nějaké malé komůrce (či přímo ve chlévě) u sedláka tzv. za byt
a stravu a mohli být kdykoli vyhnáni.
Domy čp. 1–11 a 21-33 byly postaveny mezi lety 1727
a 1734; domy čp. 12, 14, 15 a 18 mezi lety 1741 a 1768; dům
čp. 13 v roce 1767, čp. 16 a 19 1762, čp. 17 1769. Jinými slovy,
ve většině šlo o rychlou akci a do deseti let od koupě statku
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vrchností bylo postaveno 24 z 33 domků. Vrchnost tak měla
zajištěn prostor pro rozvoj pracovní síly pro Dolní dvůr.
Zahrady domků v Nové dědině sahaly na počátku pouze
k hranicím rychtářova pole, tedy v zásadě tam, kam sahají většinou dnes – po hranici ulice plk. Karla Hlásného. Teprve později
– po rozparcelování rychty po jejím vyhoření v roce 1884 a po
drobení statku čp. 36 se stalo, že si tito domkaři dokoupili další
část pozemků, které protáhly jejich zahrady, v řadě případů až
k císařské silnici od Chromče k zámku. V druhé polovině
20. století pak vlastně všechny domky v Nové dědině o tyto
dokoupené pozemky přišly – byly jim komunisty vyvlastněny.
Nová dědina byla samostatnou osadou – nicméně zřejmě
to prakticky nic neznamenalo, přestože měla třeba svého rychtáře. Šlo pouze o rozdíl v právním charakteru vlastnictví, jinak
šlo o jeden katastr, farnost apod. Když byly 7. září 1848 zrušeny poddanství a robota, byl zrušen také rozdíl mezi pozemky dominikálními a rustikálními, čím přestala být Nová dědina
i formálně samostatnou osadou.
Krátce poté, co se Jan Ludvík stal hlavou žerotínského
rodu, musel začít řešit spory s pražskou konzistoří o žerotínskou hrobku jeho vzdálených příbuzných v Brandýse nad
Orlicí. V roce 1721 se totiž propadl pasák při hlídání dobytka do
zapomenuté hrobky, v níž byly mj. uloženy ostatky Karla
staršího ze Žerotína. Spory (kdo má zaplatit hlídače, kde mají
být ostatky pohřbeny apod.) trvaly 26 let – nevědělo se, co se
má dělat s ostatky nekatolíků. Jan Ludvík žádal, aby zůstaly ostatky na původním místě, což nechtěla pražská konzistoř.
Nakonec byly v roce 1747 kosti za přítomnosti zástupců hrabat
ze Žerotína dány do jedné dubové rakve a uloženy na posvěceném místě v Brandýse. Kovové rakve a šperky byly prodány.
Nicméně celá kauza neskončila – dubová rakev se časem rozpadla a kosti byly rozházeny po zemi; až na začátku 19. století
byly posbírány a zakopány na jedné brandýské zahradě. Definitivně vše vyřešil až vnuk Jana Ludvíka František Josef ze Žerotína v roce 1842.
Vztahy Jana Ludvíka s bludovskými sedláky byly napjaté.
Podobně jako jeho otec ani on nepodepsal/nepotvrdil Bludovským staré svobody (potvrdil je v roce 1732 samotný císař
Karel VI.), ale hlavně si desítky let Bludovští na něj v řadě ohledů stěžovali u státních úřadů či dokonce u císaře/císařovny. První spory začaly už v roce 1724, kdy bludovští sedláci odepřeli
vrchnosti robotu na Horním dvoře. V roce 1727 si obec stěžovala na vrchnost, že staví chaloupky na Tónovském statku. V čem
byl problém? Šlo např. o pasení domácích zvířat na obecních
pozemcích, o možnost těžby v obecním lese, na což najednou
měla vrchnost (a její domkaři) právo. Ve třicátých letech 18. století si Bludovští stěžovali, že jsou přetěžováni robotou, že jim
vrchnost upírá pastvu na některých loukách, že zkracuje některé
louky apod. Spory, kdy si obec najímala advokáty, skončily až
v roce 1752 – obec ale spokojena nebyla, spory nebyly vyřešeny
v její prospěch.
Z doby Jana Ludvíka máme zachovány i jedny z prvních
dokladů o prohřešcích běžných obyvatel. Tak v roce 1725 byl
řešen na zámku případ Jiřího Sokola z Chromče, písaře zámeckého purkrabího, že měl milostnou pletku s Barborou Janoušovskou, dcerou bludovského rychtáře. Z podobné doby pochází
protokol o výslechu dvacetiletého Matouše Slavíka, syna bludovského výměnkáře, a Maryny Mrkvičkové, dcery šafáře na
Horním dvoře, že spolu měli milostný poměr. Oba slíbili, že se
vezmou. Nicméně v matrice oddaných jsem jejich sňatek nenašel...
Dne 31. května 1741 dvacetiletý bludovský poddaný
Josef Horáček ze msty (za to že ho před rokem šafář Horního
dvora na robotě zbil) podpálil celý Horní dvůr. Ten zcela
shořel (stejně tak zapálil několik dalších bludovských statků
a stodol). Po dvouletém vyšetřování a soudu byl Horáček
7. března 1743 uničovským katem sťat a spálen (trest mu přitom
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byl „zmírněn“ – původně měl být uškrcen). Jde o jediného známého popraveného bludovského obyvatele všech dob. Po požáru
nechal Jan Ludvík Horní dvůr vystavět znovu. Letohrádek, který
shořel a který dal název celému místu (Zámeček) už nebyl potřeba, na jeho místě byla postavena dodnes stojící sýpka; nově
byly vystavěny všechny ostatní budovy, tentokrát již z kamene.
Tvar dvora v zásadě odpovídal dnešnímu stavu, je velmi pravděpodobné, že např. dům čp. 193 je rovněž barokního původu
z roku 1741, stejně jako sýpka.
Jan Ludvík se podepsal i do vzhledu zámku – v zásadě jej
dotvořil do dnešní podoby. Tehdy byla totiž zbořena věž nad
západním průčelím zámku a namísto ní zvýšeny dva rohové
rondely o jedno patro, čímž vznikly dvě věže na nárožích, stejně
jako byl posunut vjezd do nádvoří do středu západního průčelí. Glaubitzova mapa z roku 1741 zachycuje v detailní kresbě
zámek ještě těsně před touto přestavbou.
Do dob Jana Ludvíka se datuje i první jasná zmínka
o bludovské školní budově. Stála již v samotném středu obce –
v domě čp. 145 (na místě pozdějšího rodného domku Adolfa
Kašpara). Chodily do ní děti jak z Bludova, tak z přifařených
obcí – Bohutína (dodnes), Radomilova, Hrabenova a Dolních
Studének (do konce 18. století). Škola byla jednotřídní, takže
učitel byl současně ředitelem. Od roku 1745, kdy máme podle
farních listin první doklad o existenci školní budovy, máme také
k dispozici nepřetržitý seznam bludovských ředitelů a učitelů.
V roce 1719 se rozhodl jeden z činorodých bludovských
farářů Martin Josef Dostál prodloužit a rozšířit o dva sáhy
(1 sáh = cca 190 cm) kostelíček. Použil na to i peníze zemřelého Jana Jáchyma ze Žerotína, který je k tomu účelu odkázal.
V listopadu téhož roku na ni rudský kníže Lichtenštejn věnoval
34 tisíc cihel (na klenby jich mělo být spotřebováno 12 tisíc), 150
měřic (přibližně 9 m3) vápna a velké množství různého stavebního
dříví, které se vytěžilo v lese u Zborova. Stavba byla dokončena
snad až v roce 1724 zednickým mistrem Friedrichem Dominikem Hösslerem. A nešlo podle všeho jen o prodloužení, ale zcela
nový kostel – v téže podobě, v jaké jej známe dnes.

Po dlouhém, téměř čtvrstoletém působení faráře M. Dostála
(1707-1731) následovalo dvouleté farářské intermezzo Martina
Patze (1731–1733) – za něj začali v Bludově od roku 1731 působit kaplani. Za 220 let do roku 1951 se jich v Bludově vystřídalo přesně 50. Po Patzovi dalších devětadvacet let (do roku
1764) působil v Bludově farář Ondřej Vlašinský.
Jan Ludvík zemřel ve Velkých Losinách 11. května 1761
a o dva dny později byl tamtéž pochován do jím zbudované
nové žerotínské hrobky – kaple sv. Kříže u velkolosinského
kostela. Jelikož zemřel bez poslední vůle, majetek se dělil mezi
tři syny – Jan Karel získal Loučnou, o kterou přišel, a Prusy,
které od něj později získal nejmladší bratr Josef Karel. Ludvík
Antonín získal Velké Losiny, o které přišel. Říká se, že žerotínské dlužní úpisy z té doby se zachovaly v celé řadě rodinných
archivů předních šlechtických rodů té doby. Bludovské panství
s Chromčí a Bohutínem a Třemešek zdědil Josef Karel. Šlo
o poslední žerotínské dělení majetku. Jan Ludvík byl také
posledním šlechticem, který měl Bludov jen jako boční sídlo –
pro čtyři zbývající generace šlo o šlechtické sídlo hlavní.
Prameny a literatura:
Balík, S.: Od Markrabiny na Prostřední hora, Brno 2018.
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Hatzfeld (geb. Zierotin), Anna Maria Hortense (Hortensia)
Gräfin von (https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_H/
Hatzfeld_Anna.xml).
Jan Ludvík ze Žerotína
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Ludvík_ze_Žerotína).
Matriky farnosti Velké Losiny.
Polách, D.: Historické toulky Šumperskem, Štíty 2012.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.
Spurný, F. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku, II. díl Severní Morava, Praha 1983.
Stanislav Balík ml.

Okolo Blodova… ož je toť máj – 2021
Mili Blodováci!
Říká se, že stodeny máj, v stodole ráj. No ale po takovym dobno, které bel pré néstudeňéjši od roko 1941, besme si meslim zaslóžile neco tepléšiho. Dočkáme sa? Nebo bodeme e v májo klepat koso? Rozkvitnou střešně e višně, e náš milené Blodov se vyjevi
v bilim róše. Ož to sice néni jak to bývávalo – střešni obévá, novéch se moc nesázi. Gdo
be se take trhal s takovéma drobkama! To jabka nebo hroške přibévajó do suda rychléš.
A jabkovica nebo hruškovica só teke dobré šnaps.
Taky děcka ož vetahly kolobrnde, bicykle a te moderni prkynka s kolečkama. Prohánijó se na nich gde sa dá, jezdijó všema možnyma i nemožnyma cestama, až be
se o ně jeden bál. Děcka se orčitě těšijó, estli se oskotečni vebudovani hřišťa pro te
skejborďáke. Potem bodó všeci spokojeňéši, rodiče klidňéši, na chodnikách a silnicách
bode bezpečňéši.
A na konec s vama podělim o recept na karlátke v rumo z receptářa Petra Lindušky:
Co mosite poshánět: karlátkové kompot némiň patnáct let staré, flašo rumo, flašo slivovice. Co včil s tém: Vezmite velkó miso a do ni veklopte ten staré karlátkové kompot.
Je dobry, dež jož nemá moc šťáve, ale spiš rosolovité sladké hmote, kerá se za to dobo ze
šťáve odělala. Mužete te karlátke e pomačkat, ale dobry je to e dež só cely. Do teho kapnite
pul litra rumo a dobře zamišite. Dež okoštujete, mosi mět rumovó choť s vuňó karlátek.
No a dež je temo tak, tož abe tem karlátkám nebelo smutno, cvrnkite do teho eště pul
litra slivovice – nélip také karlátkové, ale e jabkovica sa snese. Tém se jednak opravi
chuť rumo e zároveň zdrsni choť karlátek. Nádherná kombinaca všetkéch ingredienci!
Vezmite si maló kafejovó žečko a pomalo o televize pojidéte. Rauš be měl přejit do
štvrť hodinke. Velká véhoda je, že dež se pak probodite, je v mise furt dosť všeckyho,
takže se mužete eště dorazit. Navíc se to nezkazi.
Krásny a spokojeny májovy dni Vam všem přejo a přiště se na Vas těši
Váš O.B.
Ímejl: okolobludova@gmail.com
foto: Milan Klimeš, Bludov
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Počítejte s námi.
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 11. 5.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683
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Dne 12 května 2021 uplynulo 6 let od úmrtí mojí
milované manželky, maminky a tety paní

Marie Adamové

S úctou a láskou vzpomíná manžel, synové
František, Vladimír a Karel.

Dne 13. května 2021 by oslavila své
95. narozeniny paní

Aloisie Souralová

Vzpomínají dcery Jana a Zdeňka s rodinami.

Kamenictví Kováč
z Hrabenova
bude každou středu OD 8.20 DO 8.35 přijímat
objednávky na místním hřbitově.
Je možné si objednat výrobu nových pomníků
ze žuly, žulové rámy, sokly, krycí desky,
zhotovení základů, opravy pomníků a rámů,
sekání nápisů a další práce a služby.

-placená inzerce-

Vzpomínka

Schůzku je možno si sjednat i v jiný den
a v jiném čase na telefonním
čísle 605 946 468.
Stačí prozvonit a my zavoláme zpět.
Veškeré kamenické práce
provádíme po celém okolí.

Rok s covidem zamával i s tanečníky. Těší se na akce i nové členy
Rok s covidem zamával s každou součástí našeho života od
pracovního režimu přes rodinu až po veškerý společenský život. Nejvíce však postihl ten, který se provozuje pravidelně
a v hojném kontaktu s ostatními lidmi. Právě takový je i tanec,
zejména, když jde o skupinový jako je country, na který se
zaměřují Pohodáři z Bludova.

Co rok s covidem vzal

Pravidelná setkávání nejsou už rok možná. A jak se říká, všechno
zlé může mít i své světlé stránky. I když je nalézt, může být
v tomto případě velmi obtížné. „Stárneme a lenivíme, i když jsme
se párkrát setkali venku v přírodě a zopakovali si nějaké základní
věci, není to ono. K tancování je potřeba kontakt a ten v současné době není možný. Bude těžké znovu se nastartovat, vlastně
nevím, jak se nám to podaří. Přece jen zapomínáme a stárneme,
přichází i nemoci. Náš věkový průměr je šedesát pět let, nejmladšímu členovi je pětapadesát a nejstarší členové mají sedmdesát,“
říká trochu pesimisticky předsedkyně spolku Pohodáři. Na druhou stranu ale dodává: „Tancování nám samozřejmě chybí, ale
jestli se podaří opět secvičit takovou šíři tanců, nedokáži dnes
říct. Rádi bychom se opět potkali i s ostatními spřátelenými skupinami, s nimiž jsme stále v kontaktu, byť omezeném na telefon
nebo e-mail.“

Country bál i seminář jsou v plánu

Noví členové vítáni!

Pohodáři dlouho nedělali nábor nových členů, vzhledem
k tomu, že už měli sehrané choreografie a nacvičenou téměř stovku tanců. Nyní, když si spolek bude muset opakovat
i základní figury a sestavy, je příležitost se přihlásit. Tancování
country má jedinečný půvab právě v sehranosti celé skupiny. Informace o taneční skupině Pohodáři jsou uvedené na stránkách
obce www.bludov.cz/Spolky-a-organizace/Kulturni-organizace.
Zájemci o country tancování mohou kontaktovat paní Lenku
Bandasovou na tel. čísle 775 625 110 nebo se hlásit e-mailem
pohodaribludov@seznam.cz.

Co pozitivního rok s covidem dal

Nad novou choreografií nyní není možné uvažovat ani ji vytvářet. I když se dá pomoci s vizualizací taneční sestavy, například jednoduše s figurkami ze hry Člověče, nezlob se,
nebo prostřednictvím počítačových programů, pauza byla
v době koronavirové pandemie příliš dlouhá. Jediné, co je
na situaci pozitivní, že si členové dostatečně užívají vnoučat.
„Nezkoušíme, nejezdíme na vystoupení, tak hlídáme vnoučata
a užíváme si to!“ uzavřela za Pohodáře Marie Znojová.
Barbora Haušková
foto: Lubomír Znoj

Z Country bálu 2016.

Za poslední už více než rok nebylo možné ani pořádat tradiční
akce. Na jaře Pohodáři připravovali Country bál, oblíbený především u přespolních. „Místní si často myslí, že na bále se tančí
jen country, ale není to pravda. Tady si může každý najít svůj
styl. Jde především o to pobavit se,“ objasňuje vedoucí taneční skupiny s tím, že Country bál je otevřený nejen příznivcům

country, ale všem, kdo si chtějí jen tak zatancovat a bavit se,
prostě jako na bále. Druhá akce, podzimní Country seminář, je
více specializovaný pro lidi, kteří se chtějí něco nového naučit.
Na třídenní akci pod vedením zkušeného callera se hlásí lidé
i ze vzdálenějších míst České republiky. Akce není vhodná pro
jedince ani nováčky, je potřeba znát základní figury. Ideální je
minimálně taneční pár.
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KOUPALIŠTĚ VLČÍ DŮL – DO NOVÉ SEZONY V NOVÉM KABÁTĚ
Během zimních měsíců došlo ke kompletnímu dokončení
rekonstrukce restaurace ve Vlčím dole. Kromě rekonstrukce restaurace samotné, prošlo obměnou i tzv. hladové okno,
které jsme nepatrně zvětšili, zázemí pro zaměstnance a nový
vstupní prostor pro hotel. Velkou změnou prošly také toalety v restauraci. Původní dámské WC se přidalo k pánskému
a nové WC pro ženy bylo vybudováno komplet nově z části
prostor staré kuchyně. Právě WC ženy jsme s pouhou jednou
toaletou dlouhodobě vnímali jako nevyhovující, a proto se
nová kapacita a velikost prostoru rapidně zvýšila.
Mé poděkování patří zejména Obci Bludov, že v době
,,covidové“ udržela finance pro tuto rozsáhlou a však nutnou
rekonstrukci a společnými silami jsme budovu zase posunuli
o krůček dál. V současné době nám zbývá k rekonstrukci již
,,pouze“ prostřední patro a interiér budovy budeme pak mít

Další změnou je odstranění zastaralých převlékáren,
a zpevnění prostoru pod nimi a okolo. Zde bude dodán nový
prodejní stánek a vybudováno nové posezení.
Veškeré úpravy budou přispěním k lepšímu provozu a věřím, že se osvědčí. Posunutím pódia na jiné místo, než jste
při akcích byli zvyklí, je ku prospěchu, zejména skrz neustále
omezování provozu hřiště pro plážový volejbal, které už tak
nebudou pokrývat desky a bude volně přístupné celé léto.

komplet v novém kabátě. Velké díky si zaslouží také všichni
řemeslníci, kteří se na rekonstrukci podíleli, pod taktovkou
pana Otty Michalčáka z firmy Omreko, která ve výběrovém
řízení zvítězila jako zhotovitel rekonstrukce. Všichni odvedli
skvělou práci!
V dubnu započaly práce také ve venkovních prostorech
okolo koupaliště. Rozběhla se první etapa, již veřejnosti představené studie, úprav venkovních prostor.
V této fázi, se úpravy provedou v tomto rozsahu:
Starý dřevěný kiosek bude demontován a prostory okolo
budou zpevněny dlažbou.
Nově bude v místě kiosku připraven prostor pro mobilní
pódium. Do budoucna uvažujeme o stavbě stálého pódia.
Díky vydlážděnému prostoru před pódiem získáme zpevněný prostor pro taneční parket, popřípadě jiné aktivity (Dětské dny, Pálení čarodějnic apod.) Součástí těchto úprav bude
také přemístění dětského hřiště na zatravněnou plochu a úprava přístupového chodníčku včetně schodiště k bazénu, které
vyměníme za bezbarierový nájezd.

Jelikož se do budoucna uvažuje o oddělení provozu
hotelu a koupaliště samotného, bylo nutností vyměnit venkovní prodejní stánek za větší tak, aby kapacitně stačil provozu v letních dnech. V tuto chvíli nám při letní špičce velmi
pomůže rozdělit návštěvníky kupující si občerstvení na více
úseků a tím zamezíme vznikajícím frontám.
Zemní práce by měly být dokončeny nejpozději během
května. Montáž nového kiosku záleží na firmě, která se
zabývá jeho výrobou. Doufejme, že do prázdnin bude kiosek
na místě.
Ani zde se nevyhnu slovům díků, které patří našemu
obecnímu úřadu, který nemalou částí z rozpočtu pro rok
2021 přispěl ke zvelebování areálu. Zvláštní poděkování pak
patří paní Evě Kösslerové za skvělou spolupráci a koordinaci
prací.
Teď už jen budeme doufat, že situace dovolí, abychom
si sezonu užili bez omezení a v plné parádě.
Pavel Hegedüs
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očkování psů proti

VZTEKLINĚ

ÚTERÝ 11.05.2021

16:30 – 16:50 hod.
16:55 – 17:10 hod.
17:15 – 17:30 hod.
17:35 – 17:45 hod.

na dolním konci u Panenky Marie
v zahradě kulturního domu
na horním konci u lip
u Nealka

Očkování proti vzteklině stojí 200,- Kč, cena kombinace je 400,- Kč.
Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. Vzhledem k poměrně vysokému počtu chovaných psů je
vhodné použít kombinovanou vakcinu i proti dalším infekčním onemocněním psů jako je psinka, infekční zánět
jater, parvoviroza, infekční kašel, ale i leptospiroza.

Doporučujeme psa alespoň 2x ročně odčervit, cena 1 tablety je
35,- Kč na 10 kg váhy psa.
Tablety zabírají na všechny vnitřní červy. Dle potřeby je nutno použít i zevní antiparazitika, neboť blecha je
přenašečem tasemnice psí a potom nestačí psa odčervit, ale je nutno provést i odblešení. Na zevní ošetření se
používají preparáty, které zbavují psa, popř. kočku, nejen blech, ale i klíšťat, což je prevence boreliózy, která je
přenosná nejen na psy, ale i na člověka. Tyto moderní preparáty po jedné aplikaci působí několik týdnů.

MVDr. Petr Šebesta, 28.října 885/29, 789 01 Zábřeh

-placená inzerce-

ŽÁDÁME VÁS O DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ
(2 METROVÉ ROZESTUPY, RESPIRÁTORY)!!!
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Školní družina připravuje
na letní prázdniny příměstský tábor.
Příměstský tábor je alternativou ke klasickým vícedenním
táborům. Nabízíme dětem program na celý den a děti
se večer vrací domů k rodině. Tábor je určen pro děti
z 1.stupně naší základní školy.

Název: Šmoulí svět
Termín:
24.8.2021 – 28.8.2021
Cena : 800,- Kč
Program: celotáborová hra, soutěže venku i v budově,
rukodělné práce, celodenní výlet, vycházky do přírody
a hry v přírodě, sportovní aktivity. Děti dochází na tábor
denně – ráno mezi 7:30 a 8:00 hod., odpoledne odchází
mezi 16:00 a 16:30 hod. V ceně je zahrnut pitný režim
na celý den, oběd, dopolední a odpolední svačinka,
materiál na činnost, cestovné a vstupné na výlet.
Podrobnější informace a přihlášku najdete
na webových stránkách naší školy.
Soňa Nikolovová
vedoucí vychovatelka ŠD
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Po novém CD i nové kroje. Bludověnka se těší na své publikum
Nejenom omezení zkoušek, ale také plánování velkých akcí
a festivalů patří v současné době k velkým rizikům, která musí
podstoupit i hudební skupiny. Bludověnka, která se pravidelně za
normálních okolností schází a zkouší v Kulturním domě v Bludově, chystá již 4. ročník Festivalu dechových hudeb. Oblíbená
přehlídka je plánovaná na 26. června. Přípravy vrcholí a kapela
s napětím sleduje, jak se budou uvolňovat vládní opatření.

Loni nové CD, letos budou kroje

Přestože nelze zkoušet, zůstávají členové kapely v kontaktu.

„V rámci udržení motivace zvažujeme, co nového přichystáme
pro naše fanoušky. V letošním roce kapela pořizuje nové kroje,
protože ty stávající už pomalu dosluhují a nejsou tak reprezentativní, jak by měly být. V novém oblečení nás uvidí naši příznivci
již na festivale dechových hudeb v Bludově,“ uvedl manažer Bludověnky Petr Linhart. „Pro nové kroje jsme hledali místní motivy, ale bohužel jsme nenašli nic, co by vystihovalo zdejší region
a současně se hodilo k naší kapele. Proto nové kroje vychází
z moravsko-hanáckých motivů tak, aby korespondovaly se stylem
hudby, kterou Bludověnka hraje,“ dodal manažer. Kapela každoročně přichází s novinkami. Loni, ke dvacátému výročí svého
působení, Bludověnka natočila a vydala nové CD plné líbivých
melodií z oblasti Moravy a Slovácka. Díky letnímu rozvolnění
vládních opatření ho tak mohla v srpnu představit posluchačům
a v rámci loňského ročníku Festivalu dechových hudeb v Bludově
i pokřtít. Bludověnka také přemýšlí, čím překvapí své fanoušky
v příštím roce. Nápady má, ale zatím si je nechává jako překvapení. Kapelu tvoří bezmála dvě desítky členů. Účinkuje na
přehlídkách, koncertech, městských a obecních slavnostech,
plesech, zábavách a dalších kulturních a společenských akcích.
Zúčastňuje se i prestižních festivalů dechových hudeb a často
vystupovala i v zahraničí. Televizní diváci ji také mohou vidět
na TV Šlágr.

Festival dechových hudeb se blíží

Čtvrtý ročník Festivalu dechových hudeb je naplánován na
26. června v areálu hasičské zbrojnice v Bludově. Návštěvníci se mohou těšit na krojovanou dechovou hudbu Miločanka,
dechovou hudbu Kamarádi ze Slovenska a Bludověnku. Covidový rok omezil kontakty mezi muzikanty a fanoušky, ale
i mezi členy vzájemně. Členové kapely se sjíždí z různých koutů

Moravy, a tak se hudebníci vlastně nyní nevidí a ani nemohou
zkoušet. Na druhou stranu kapela neotálela a dovybavila se
kromě krojů i novou zvukovou technikou. Vedení Bludověnky
si také pochvaluje spolupráci s obcí. „Vážíme si podpory obce
Bludov, která každoročně přispívá jak na materiální vybavení, tak i na festival,“ řekl Petr Linhart. Největším přáním však
všech muzikantů z Bludověnky je, aby se vše vrátilo do normálních kolejí. „Moc se těšíme, až se uvidíme s fanoušky na našich
koncertech, nejen v Bludově,“ vzkázal příznivcům Bludověnky
manažer Petr Linhart.
Barbora Haušková
foto: archiv DH Bludověnka
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