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Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku?
Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem

Podíváme-li se do předvolebních 
materiálů z roku 2002, zjistíme, že některé 
kandidující politické strany si jako bod 
svého programu vytyčily rozdělení majetku, 
jehož polovinu v roce 1998 restituoval Ing. 
Karel Mornstein-Zierotin, syn jedné ze tří 
dcer posledního moravského mužského 
Žerotína – Karla Emanuela. Tzv. ideální 
spoluvlastnictví majetku je pro obě strany 
těžkým břemenem. Především z toho 
důvodu si rada zvolená po volbách v roce 
2002 vytkla za jeden ze svých cílů reálně 
rozdělení tohoto majetku. Volební období 
pomalu končí, je určitě na místě se ptát, 
jak celá věc pokročila. O rozhovor byl 
požádán místostarosta obce Ing. Jaroslav
Balhar.

Proč jednání trvají tak dlouho?
Jednání začala již předchozí rada obce 
v roce 1999, kdy Ing. Mornstein-Zierotin 
získal v restituci ideální polovinu 
původního žerotínského majetku. Nároku 
druhého restituenta nebylo vyhověno, 
a tudíž tato ideální polovina zůstala obci 
Bludov. Jednání trvají relativně dlouho, 
protože se jedná o poměrně rozsáhlý 
a různorodý majetek. Problém je také 
v tom, že obec a Ing. Mornstein-Zierotin 
jsou tzv. „ideálními spoluvlastníky“, kdy
všechen nemovitý majetek je vlastněn 
ideálně, tzn. že např. každá cihla patří
oběma vlastníkům. Z tohoto důvodu 
musejí obě strany řešit spoustu 
kompromisů. Od prvopočátku byl 
velkým, ne-li zásadním problémem, 
požadavek minulého vedení obce na 
věcné břemeno k obřadní síni. Toto se 
nyní podařilo odblokovat oboustranně 
přijatým návrhem - dlouhodobou nájemní 
smlouvou.

Souhlasí s rozdělením majetku 
všechny politické subjekty, nebo je 
v zastupitelstvu „síla“, která s ním 
nesouhlasí?
Je třeba říci, že s rozdělením majetku 
souhlasí všechny politické strany 
a nenašel se žádný subjekt či zastupitel, 
který by rozdělení zásadně odmítal či 
blokoval. Určité spory se vedly o to, jak 
rozdělit majetek a co bude mít každá 
ze stran ve výlučném vlastnictví. To je 
přirozené, protože v zastupitelstvu je 15 
členů, kteří mají různě hluboké znalosti 
o problému a také odlišné názory 
a náměty. Nikdo neočekával, že řešení
bude jednoduché a rychlé.

Jak probíhají jednání na úrovni rady 
a zastupitelstva obce?
Zastupitelstvo se sešlo na třech klíčových 
neveřejných pracovních jednáních, 
kterým vždy předcházela mnohá dílčí 
jednání rady s Ing. Mornstein-Zierotinem. 
Postupovali jsme systematicky od bodů, 
kde jsme cítili nejmenší střety zájmů. Tak 
např. lesní pozemky s porosty se podařilo 
vyřešit hned po prvním pracovním 
zasedání.

Proč vlastně chce obec majetek dělit? 
Jaký je hlavní princip dělby majetku?
Rozdělení tohoto ideálního podílového 
spoluvlastnictví je velmi žádoucí pro 
obě strany. Každá věc by totiž měla 
mít svého jediného pána a tak to je i s 
tímto majetkem. Usnadní se mj. i cesty 
k dotačním titulům od památkářů až po 
fondy rozvoje bydlení či strukturální 
a jiné fondy EU. Dle zkušeností jiných 
subjektů je jeden majitel (nebo-li partner 
pro vyjednávání s těmito „dárci“ peněz) 

efektivnější a úspěšnější.
     Co se týče hlavního principu nebo 
chcete-li klíče k dělení majetku, tak jsou 
vlastně dvě zákonné cesty. Oboustranně 
projevený a akceptovaný zájem k určité 
věci konkrétní stranou nebo znalecké či 
tržní posudky nemovitostí a vytvoření 
tzv. dvou přibližně stejných misek vah. 
V našem případě jsme se shodli na druhé 
cestě.

Co má zůstat podle představy 
zastupitelstva rodině 
Mornstein-Zierotínů a co obci?
Současné zastupitelstvo je po proběhlých 
jednáních jednotné v názoru, aby budova 
zámku s parkem jako kulturní památka 
patřila potomkům Žerotínů, a to společně 
s kočárovnou, panskou zahradou a s částí 
zmíněných lesů. Obci Bludov by patřilo 
všech 9 bytů na Nové, hospodářská 
budova v areálu Bludovské a.s., celé 
zahradnictví, lesopark Gryngle a druhá 
část lesů.
  Tento svůj záměr deklarovalo 
zastupitelstvo hlasováním na veřejném 
zasedání v říjnu 2005, a to všemi 14 hlasy
přítomných zastupitelů. Ing. Mornstein
- Zierotin byl přítomen zasedání 
a poděkoval zastupitelstvu, že se po 
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mnoha letech dospělo k dohodě. Potvrdil 
vizi zpřístupnit část zámku veřejnosti 
po instalaci inventáře, který se z části 
bude vracet z losinských depozitářů 
do Bludova a bude připomínat dobu 
působení Žerotínů v Bludově.

Stihne se majetek rozdělit ještě ve 
funkčním období tohoto zastupitelstva, 
tj. do října/listopadu 2006?
Vždycky jsem byl a zůstávám optimistou, 
a to i v tomto neobvyklém případě. 
Tedy tomu věřím. Nestačí však jen 
věřit, ale i konat. Zastupitelstvo tudíž 
pověřilo radu obce, aby zadala advokátní 
kanceláři zakázku na vypracování 
příslušných smluv a dokladů a doladila je 
s Ing. Mornstein-Zierotinem. 
 Lze říci, že rada obce a zastupitelstvo 
učinilo zásadní a průlomové rozhodnutí. 
Pokud to mohu tak nazvat, není to již 
tak v moci rady či obecních zastupitelů, 
jako v moci právníků. Mohu však ujistit 
občany, že vedení obce tuto zakázku 
sleduje s nejvyšší prioritou hned po 

veledůležité stavební akci „kanalizace a 
ČOV“.
Co zamýšlí obec s budovou na Nové?
Je to budova pro obec velmi cenná. Je zde 
9 bytových jednotek, ale kvalita bydlení 
však již řadu let ani zdaleka neodpovídá 
standardům pro slušné žití. Idea je celkem 
jasná – dle finančních možností obce 
spolu s dotacemi rekonstruovat bytový 
fond. Budova je v poměrně dobrém stavu 
a pokud stavební odborníci doporučí 
možnost půdních vestaveb, tak i zde se 
otvírá prostor pro uspokojení mnoha 
zájemců o nájemní bydlení. Spolu se 
započatou rekonstrukcí západního 
křídla MŠ na 17 menších bytů by to 
byla největší bytová výstavba od doby 
vybudování paneláků v sedmdesátých
letech.

Jak to bude se zámeckým parkem?
Zámecký park spolu se zámkem je jeden 
historický celek a jako takový se musí 
chápat. V návrhu rozdělení, jak jsem 
uvedl, je, že park bude vlastnit 

Ing. Mornstein-Zierotin, ale obec jej bude 
mít bezplatně v dlouhodobém nájmu. 
Tedy i nadále bude volně přístupný 
a průchozí na hřiště a do Grynglete.
 Snad všichni jsme již spoustu let 
nespokojeni se stavem parku, především 
co se týče zajištění určitého řádu. Mám 
na mysli volné pobíhání psů, vyšlapané 
chodníky mimo vymezené cesty, stále 
ničené oplocení, stromy, atd. Pokud se 
podíváme do jiných zámeckých parků, 
s něčím podobným se spíše nesetkáme. 
Věřím, že tuto situaci můžeme řešit 
i v Bludově, přičemž slušným občanům 
respektujícím pravidla nevznikne vůbec 
žádné omezení. Spíše všichni získáme 
krásný prostor, kterým se může Bludov 
pochlubit svým návštěvníkům a přinést 
tak žádaný příliv hostů. Komplex 
veřejně přístupné budovy zámku, parku, 
zahradnictví, hřiště a lesoparku Gryngle 
bude zcela jistě přitažlivým místem pro 
občany místní i přespolní.

Děkuji za rozhovor. 

   První historicky doložený předek rodiny 
současných obyvatel bludovského 
zámku se jmenoval Blud starší, žil 
na přelomu dvanáctého a třináctého 
století a podle dohadů  právě on založil 
vesnici, která dodnes nese jeho jméno 
– Bludov. Od něj odvozovali svůj původ 
Žerotínové, kteří byli s dějinami Bludova 
neodmyslitelně svázáni, ba propleteni. 
Několikrát jej prodali a nazpět koupili, 
naposledy v roce 1710. Od roku 1802 
se stal jejich jediným – a posledním 
rodovým sídlem. Paradoxem dějin se 
stalo, že z Bludova vzešli, rozvětvili se 
po celých Čechách a Moravě, jednotlivé 
odnože vymíraly, až zbyla poslední 
– losinsko-vízmberská, neboli bludovská. 

Ta zakotvila opět v Bludově a právě na 
místním zámku se historie moravských 
Žerotínů v mužské linii v roce 1934 smrtí 
Karla Emanuela ze Žerotína uzavřela. 
Zámek spolu s velkostatkem přešel do 
rukou dvou ze tří dcer, které o něj byly 
připraveny po roce 1945 konfiskací na 
podkladě Benešových dekretů. Již tehdy 
se začaly soudit, snahy ovšem přerušil 
komunistický puč v únoru 1948. Po roce 
1989 se podařilo synovi jedné z nich 
– Heleny – dokázat, že na jeho matku 
se neměly Benešovy dekrety vztahovat. 
Restituoval tak její ideální polovinu 
majetku, druhá polovina zůstala v držení 
obce. Nastala složitá situace vzájemného 
spolužití, o jejíž vyřešení obě strany již 

delší dobu usilují. Jelikož se toto téma 
týká celé obce, položili jsme několik 
otázek nejen místostarostovi, ale i rodině 
Ing. Karla Mornstein-Zierotina.

Jaká je Vaše představa o rozdělení 
společného majetku?
Po dlouhých jednáních a vzájemných 
ústupcích byl zastupitelstvu obce 
předložen návrh na rozdělení společného 
majetku, který byl jednomyslně přijat.

Myslíte, že se stihne majetek rozdělit 
ještě ve funkčním období tohoto 
zastupitelstva, tj. do října/listopadu 2006?
Ano, z naší strany tomu nic nebrání.

Jak to vypadá se sporem, který vedete o 
bývalé bludovské zámecké vybavení, tzv. 
mobiliář?
Spor jsme dovedli do zdárného konce, 
před pár dny jsme vyhráli i u Nejvyššího 
soudu.

Jaké záměry máte se zámkem?
V dlouhodobém výhledu hodláme zřídit 
veřejnosti přístupnou expozici věnovanou 
Karlu staršímu ze Žerotína a bludovským 
Žerotínům.

A co koncerty a svatby - budou se moci 
dále konat na zámku? A za jakých 
podmínek?
Koncerty a podobné společenské události 
na zámek samozřejmě patří, a proto je 
vítáme. Co se týká svateb, také zůstanou, 
s obcí probíhá jednání, za jakých 
podmínek.

O rozdělení majetku s rodinou Ing. Karla Mornstein-Zierotina
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Podporuje naše obec sport, mládež, kulturu a životní prostředí?

Vážení občané
V souvislosti s přípravou kalendáře pro r. 2007 dovoluji si vás, kteří vlastníte staré fotografie Bludova či bludovských událostí 
do roku 1948, požádat o jejich zapůjčení. Věřím, že kalendář s těmito historickými fotografiemi bude milým ohlédnutím za naší 
minulostí a že si tak připomene známá místa, která již dnes vypadají zcela jinak.

Předem velmi děkuji. Ing. Jaroslav Balhar, místostarosta

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 16. března 
2006 rozdělení rekordní sumy podpůrných programů mezi 
nejrůznější spolky či fyzické osoby. Rozdělilo více než půl 
milionu korun - celkem 517 000 Kč. Rozdělení podle oblastí 
ukazuje následující tabulka:

Sportovní a tělovýchovné organizace 230 000 Kč
Dětské a mládežnické nesportovní 
organizace 100 000 Kč

Ostatní zájmové organizace 92 000 Kč
Mladí hasiči 50 000 Kč
Životní prostředí 30 000 Kč
Památková zóna 10 000 Kč
Sociální věci 5 000 Kč
Celkem 517 000 Kč

 Naše obec dokazuje, že si váží aktivity všech, kteří pracují 
v nejrůznějších spolcích a občanských sdruženích – dokazuje 
to tím, že rok od roku dává na podpůrné programy více. Po 
roce 2002 došlo k mírné korekci směřování těchto programů 
– obec již až na výjimky nepřispívá na soukromý majetek: na 
ploty, zídky, architektonicky cenné vchody apod. Svou podporu 
soustředila právě na sport a mládež. Obecní představitelé se 
domnívají, že právě tato investice má smysl, protože může 
zabránit mnohým budoucím negativním jevům.
 Spolu s touto mírnou úpravou zacílení dochází také 
k neustálému navyšování celkových peněz, které se takto 
rozdělují. V následující tabulce a grafu je pěkně vidět, že 
v letošním roce došlo v porovnání s rokem 2000 k nárůstu 
peněz na podpůrné programy o 66 %. Z tabulky je také 
patrné, že v posledních dvou letech – 2004 a 2005 – dochází 
k vyčerpání téměř plné výše přidělených peněz. Jednotlivé 
spolky se již asi naučily s těmito penězi hospodařit, své určitě 
hraje i přísné posuzování jednotlivých projektů, k němuž 
dochází při jednání v jednotlivých komisích ještě před tím, 
než o nich jedná zastupitelstvo, stejně jako přísné podmínky 
především v podobě výroční zprávy.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
rozpočet podpůrných programů 310 000 300 000 320 000 404 000 430 000 482 000 517 000
skutečně čerpáno 193 242 329 280 235 222 314 845 402 010 479 477 ???

 V letošním roce (2006) došlo u přidělování k dalšímu 
zpřísnění, které ovšem – jak jsem přesvědčen – má své hluboké 
opodstatnění. U řady podpořených projektů (kde to potenciálně 
hrozilo) byla zakotvena podmínka, že peníze nebude možné 
vyčerpat na občerstvení. Zastupitelstvo obce podpořilo názor, že 
z obecních peněz by neměly být podporovány nejrůznější hostiny 
apod., ale spíše skutečně provozní záležitosti jednotlivých spolků. 
Chce-li někdo v rámci své akce pozvané hosty a účastníky 
patřičně pohostit, nikdo mu samozřejmě nebrání, ale musí si 
na to sehnat prostředky odjinud – od sponzorů, z účastnických 
poplatků apod.
 Na otázku z nadpisu lze jednoznačně odpovědět – ano! A je 
tomu tak dobře. Ačkoli i zde musíme být opatrní, naše spolky 
si totiž nesmí zvyknout na „automatickou“ podporu ze strany 
obce. Nesmí se z nich stát „narkomani“ závislí na podpůrných 
programech, kteří by bez podpory z obce nepřežili. Přece jenom, 
jsou to občanská sdružení, nezávislá na státu, obci či někom 
jiném a takovými by měla zůstat i do budoucna. Věřím, že 
pro všechny naše spolky obcí podporované – hasiče, sokoly 
všeho sportovního druhu, chovatele, skauty, táborníky, pionýry, 
zahrádkáře a další – je obecní podpora vítaným zdrojem 
umožňujícím nikoli holou existenci, ale spíše komfortnější žití. 
A díky jim za to, že tuto podporu obci bohatě vracejí.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Jaký by měl být podle Vás provoz 
v zámeckém parku a Gryngleti?
Chceme aby zámecký park sloužil svému 
původnímu účelu a byl klidním místem 
pro odpočinek a relaxaci pro každého.

A jaké další plány máte do budoucna?
V nejbližší budoucnosti se chystáme na 
obhlídku lesa, zkontrolovat, jaké škody 
dlouhá zima napáchala. 
A plány do daleké budoucnosti? 

Řádně se starat o rodový majetek, žít 
v klidu a těšit se z věcí příštích.

Děkuji za rozhovor. Rozhovory vedl 
PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V dubnu 2006  oslaví :
Vojteková  Mária           Dr.Březiny 70 
Olejníková Anežka            Lázeňská 70 
Vlhová  Olga                     Lázeňská 70
Tunysová Vlasta                Vitonínská   75
Kulhajová  Helena                 Komenského  75
Ceh Alois                               Jana Žižky 80
Čulík František                     Jana Žižky  81
Kotraš  Oldřich                 Slepá  81
Stančíková Božena               Lázeňská 82
Hrochová Ludmila                Tř.A.Kašpara 82
Janíček Zdeněk        Lázeňská 82
Kozáková Františka            Nová Dědina 83
Směšný Josef         Jana Žižky 86
Březinová Božena         Řed.Fr.Lehára 87
Štodtová  Františka        Lázeňská 92
Kordasová Elfrieda           Lázeňská  94

Marně naše oči tě hledají, marně po lících slzy stékají.
V bouřlivém večeru usnul slunný den, my na tebe, 

tatínku, nikdy nezapomeneme.

3. dubna vzpomeneme 6. výročí úmrtí našeho drahého manžela, 

tatínka, dědečka pana  Josefa Brzobohatého
S láskou vzpomínají manželka, syn s rodinou, maminka.

Dne 21. dubna 2006 vzpomeneme 15. smutné
výročí, co nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan

Emil Kulhaj
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku. Manželka, dcera
a syn s rodinami.

na duben 2006
Pá       7.4. 14.00 Setkání klubů důchodců
So  8.4. 17.00 Vernisáž výstavy obrazů
   Výstava potrvá do 27. 4.
Ne   9.4. 17.00 Divadelní představení 
Út      11.4. 18.00 Cestopisná přednáška 
Pá      21.4. 17.30 Zájezd do Olomouce-opereta
Po      24.4. 10.00 Pohádka ZAHRADA pro ZŠ
Út       25.4. 18.00 Cestopisná přednáška
Pá  28.4. 17.00 Koncert KPH - zámek
Pá 28. a So 29.4. Den zdraví
So      29.4. 15.00 Slet čarodějnic - Vlčí důl
So  29.4.   6.00 Zájezd do Polska

Srdečně děkujeme všem, kteří se přišli 
2. března 2006 rozloučit s naší drahou
maminkou, paní

Růženou Snášelovou
Za vřelá slova útěchy a květinové dary děkují
dcery Zuzana a Markéta s rodinami a manžel 
Jan. Touto cestou chceme poděkovat paní 
doktorce MUDr. Klofáčové a kolektivu 
zahradnictví v Bludově za květinovou 
výzdobu.

POZVÁNKA

duben 2006
PRODEJE  v kulturním domě

Pondělí 3. 4., 
Úterý a Středa 11. a 12. 4. - levný textil,
Úterý 19. 4., Pátek 28. 4.

Dne 28. dubna uplyne jeden rok od úmrtí

pana Jana Adámka
S láskou vzpomínají manželka a dcera. 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem,
kdo ho znali a měli rádi.

výstup na nejvyšší horu Evropy 
a Rakouska
1  Mt. Blanc – Francie, 4810 m.n.m.
2  Grosslockner- Rakousko, 
    3787 m.n.m.

Kulturní dům Bludov Vás zve 

v úterý 25. dubna 2006 v 18:00 hodin na

cestopisnou přednášku

s diapozitivy s Vladimírem Šimkem 

- vstup volný -

Bludovští chovatelé přejí paní Marii Mackové 
k jejím 60. narozeninám, 

které oslaví dne 14. dubna 2006. 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a chovatelských úspěchů. 
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Kulturní dům Bludov Vás zve 

cestopisnou přednášku

cestování po Bangladéši v diapozitivech 
 s Ivou Baslarovou

V úterý 11. dubna 2006 
v 18.00 hodin

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov Vás zve na

DEN ZDRAVÍ
„Člověk neumírá stářím, ale zanešením“ 

Učme se co nejvíce způsobů, jak tělu pomáhat. 
Dejme tělu šanci vyčistit se.

ZA TAJEMSTVÍM ZDRAVÍ
Pavel Šíma, 

který pomáhá lidem svou metodou 
přírodního čištění těla

Bude tu pro vás v pátek 28. dubna 2006
 od 14:00 hod. a v sobotu 29. dubna 2006     

od 8:00 pro kontroly 
Pro ostatní zájemce pouze informace o metodě přírodního čištění, 

popř. možnost  objednat se a zakoupit  knihu p. Šímy.

Chybějící byliny můžete objednávat u sl. Marcely Jahnové 
ve Zdravé výživě, Šumperk – Starobranská 2 /naproti SPORTU/

Skupina historického šermu PÁNI Z BLUDOVA,
Vlčí důl Bludov, Kulturní dům Bludov

Vás zvou na

VIII. slet čarodějnic
Program:
- Soutěž o nejkrásnější čarodějnici
- Vystoupení sokolníků z Opavy  
- Šermířské vystoupení
- Upálení čarodějnic
- Soutěže a hry pro děti I DOSPĚLÉ
- Velký táborák
- Občerstvení

Sobota 29. dubna 2006 
v 15:00 hodin v areálu Vlčího dolu

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov 
Vás zve na tradiční

Žákovskou akademii
Středa 3. května 2006

v 17.00 hodin
Kulturní dům Bludov

Vystoupí žáci hudebních kurzů při
Kulturním domě Bludov 

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov vás zve na

Recitál 
PAVLA 

NOVÁKA
Pátek 5. května  2006 v 18:00 hodin

Kulturní dům Bludov
vstupné 40,- Kč

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče do

ZOO Ostrava
a Tatra muzeum Kopřivnice 

Sobota 6. května 2006
odjezd v 6:30 hod. od kulturního domu

děti a důchodci 300,- Kč
dospělí 350,- Kč

Přihlášky v KD Bludov. 
Možno přihlásit i děti samostatně 
(dozor zajištěn), mohou se přihlásit 
i pouze dospělí.

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezdy do Polska

KLODZKO
Sobota 29. 4. 2006

Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin
Úterý 16. 5. 2006

Odjezd od KD Bludov v 6:30 hodin 

Cena 130,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov.

Kruh přátel hudby Bludov 
Vás zve na koncert

SMETANOVO TRIO
Pátek 28. dubna 2006 v 17:00 hodin

 Zámek Bludov
Program: Z.Fibich, B.Martinů, A.Dvořák

Vstupné  30.- Kč



Hospodářský spolek pro Bludov a okolí
Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 19. století – XIII. pokračování
 Dalším ze spolků „ustaveném“ 
v Bludově na konci 19. století byl 
„Český hospodářský spolek pro Bludov 
a okolí“ založený našimi předky v r. 
1897. V následujícím roce se jeho 
působnost rozšířila na všechny české 
obce tehdejšího šumperského okresu. 
Postupně se jeho členy stali občané 
(převážně rolníci a učitelé) z Bludova, 
Bohutína, Bartoňova, Bušína, Dolních 
Studének, Českého Bohdíkova, Hartíkova, 
Hrabenova, Chromče, Hostic, Janoušova, 
Jakubovic, Komňátky, Lhoty Štědrákové, 
Radomilova a Vyšehoří. Počet členů se 
pohyboval v průměru okolo 140, nejvíce 
členů měl v roce 1926 – 180. Nejméně 
105 – bylo v roce 1932. Stanovy spolku 
se bohužel nezachovaly, zachovala se však 
„kniha protokolů ze zasedání výboru a 
valných hromad spolku“ vedena od r. 1911 
do r. 1937. V této knize jsou zachována 
jména funkcionářů spolku a můžeme 
v hrubých rysech sledovat činnost, kterou 
spolek pro naplnění cílů vykonal. Každá 
obec byla ve výboru spolku zastoupena 
jedním členem, kterého volili členové 
z té které obce. V obci, kde volba nebyla 
možná (kupř. pro malý počet členů), byl 
do výboru člen kooptován. Příkladem je 
Ferdinand Šnajdr, ředitel školy v Dolních 
Studénkách. Výbor volil ze svého středu 

předsedu, místopředsedu, jednatele, 
pokladníka, revizora účtů a delegáta k 
jednání v Ústředním svazu v Brně, později 
i v zemědělské komoře v Olomouci. 
Bludovský spolek zastupoval po dlouhou 
dobu Petr Plod. Dlouholetým předsedou 
byl Josef Jáně, starosta v Bohutíně – od 
roku 1904 do roku 1923. Jeho předchůdce 
ve funkci předsedy (pokud nějací byli) 
neznáme. Jednatelem byl rolník Petr Plod 
z Bludova – pravděpodobně však až od 
roku 1911. Po valné hromadě konané 21. 
3. 1911 ve tři hodiny odpoledne v hostinci 
na zastávce v Chromči započal psát 
„Knihu protokolů“. Jednatel Petr Plod se 
stal předsedou v r. 1927. Předsednictví 
se však v roce 1931 vzdal a stal se 
místopředsedou. Proč funkci předsedy 
opustil, nevíme. Důvodem mohlo být 
třebas i to, že byl 27. září 1931 za stranu 
agrární zvolen bludovským starostou. 
Po Petru Plodovi byl předsedou zvolen 
8. března 1932 Antonín Osladil, rolník 
z Radomilova. Do funkce jednatele byl 
po Petru Plodovi v roce 1927 zvolen Josef 
Indra, rolník a hostinský z Bohutína. Tento 
je spolu s Antonínem Osladilem podepsán 
na posledním dochovaném protokolu ve 
zmíněné knize 2. února 1937. O spolkovou 
pokladnu a spolkový účet vedený od 
března 1911 Reiffeisenkou v Bludově 
postupně pečovalo několik pokladníků 
– Richard Janků z Janoušova, Štěpán 
Konečný z Bludova, Zdeněk Pospíšil 
z Chromče. Krátkou dobu i Rudolf 
Kordas, učitel ve výslužbě z Bludova.

Činnost
Činnost Hospodářského spolku můžeme 
rozdělit na několik okruhů, které se 
mnohdy prolínaly, mnohdy však byly 
zcela odlišné od aktivit předešlých. Snad 
hlavním posláním spolku bylo zlepšení 
vzdělanosti a rozšíření nových poznatků, 
a to nejen mezi členy spolku, ale i mezi 
ostatní občany. Stěžejními obory bylo 
zemědělství, chovatelství a ovocnářství. 
Kromě šíření osvěty pomáhal spolek 
– hlavně prostřednictvím svého ústředí 
v Brně při získávání subvencí (v dnešním 
názvosloví – dotací) na nejrůznější 
činnosti, které jeho členové provozovali. 
Pravidelným každoročně se opakujícím 
„rituálem“ bylo rozdělování průmyslových 
hnojiv (které již tehdy zemědělství začalo 

používat), osiv (nově zaváděných odrůd 
pšenice a ovsa) a sadby brambor. Zápisy 
v Knize protokolů jsou strohé, mnohdy 
se odvolávají na tehdy obecně známé, ale 
dnes již zcela zapomenuté skutečnosti. 
Některé události jsou opomenuty úplně. 
Nejstarší dochovanou zprávou o aktivitě 
Hospodářského spolku pro Bludov a okolí 
je sdělení v Moravském Severu z 24. 
října 1902 (II. Ročník č. 23). Uvedeného 
dne Moravský Sever referuje o výstavě 
ovoce, která se konala 19. – 21. října 
1902 v budově gymnázia v Zábřeze. 
Na uspořádání výstavy se podílely 
hospodářské spolky okresu šilperského 
(dnes Štíty), šumperského a zábřežského. 
Výstavy se zúčastnilo 82 obcí se 482 
vystavovateli. Vystaveno bylo 1286 
kolekcí ovoce. Autor článku hodnotí 
výstavu takto: „… doznati však možno, 
že výstava tato, ač první v naší krajině, 
pokládá se všeobecně za velmi zdařilou. 
Nejvíce bylo zastoupeno Zábřežsko, 
významnou kolekci zaslal bludovský 
Žerotínův velkostatek …“ Po první 
ovocnářské výstavě následovala první 
výstava dobytka. Pořádat ji bylo možno 
proto, že český odbor zemědělské rady 
udělil pořadatelům subvenci 500 korun 
rakouské měny na její uspořádání. Konala 
se 25. srpna 1903 v Postřelmově v areálu 
lihovaru. Bylo zde možno zhlédnout 
hovězí a vepřový dobytek, drůbež a 
zemědělské stroje. Výstavu navštívilo 600 
osob. Pořádali ji stejní pořadatelé jako 
ovocnářskou výstavu v Zábřeze. V příštím 
roce ve dnech 2. – 4. října 1904 se konala 
ovocnářská výstava tentokrát v Horní 
Rudě. Motiv výstavy byl i podle dnešního 
hodnocení značně progresivní. „Výstava 
tato má býti přehlídkou pěstovaných 
tu odrůd ovoce a má býti podkladem 
k stanovení ovocného sortimentu pro 
nejsevernější Moravu. Vystavovati se 
budou krom všech druhů ovoce, dobře 
pěstované ovocné stromky, zahradnické 
přístroje a nářadí všeho druhu.“ (Doslovná 
citace z Moravského Severu r. IV, č. 
38 z 16. září 1904). Součástí výstavy 
byla přednáška z ovocnictví, která 
zaujala mnoho posluchačů. Ocenění 
vystavovatelé byli odměněni diplomy a 
peněžitými odměnami. „Akce ukázala, 
že i ovocnářství (ovocnictví) může být 
kraji tomuto zdrojem příjmů“ (opět Mor. 

Petr Plod
starosta obce 1931 – 1937
předseda Hospodářského spolku 
1927 – 1931
jednatel Hospodářského spolku 
1911 – 1927

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI
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Sever). Přestože všechny tři výstavy byly 
hodnoceny velmi příznivě, vystavovatelská 
činnost na několik desetiletí skončila. 
 V Knize protokolů Hospodářského 
spolku lze nalézt informaci o připravované 
výstavě zemědělských plodin na 28.-30. 
září 1934 do Bludova. Schůze, na které se 
výstava připravovala, se konala 8. července 
1934. Jak výstava proběhla, kolik bylo 
vystavovatelů, co se vystavovalo a kolik 
měla návštěvníků se neuvádí ani v zápise 
z další schůze spolku ani v dobovém 
tisku. Zřejmě však byla úspěšná, protože 
na rok 1935 připravil Hospodářský spolek 
další výstavu, tentokrát dobytka v Dolních 
Studénkách. Bylo však od ní upuštěno 
a byla odložena na r. 1936. Důvod byl 
velmi rozumný. Ve stejném termínu hodlal 
uspořádat podobnou výstavu Hospodářský 
spolek okresu Zábřeh v Postřelmově. 
Návštěvnost by se rozmělnila a nad 
výdělkem by zaplakaly oba spolky. Velkou 
reklamou byla avizovaná krajinská výstava 
uspořádaná ve dnech 20.-28. září 1936 
v lázních Bludov. Podílely se na ní spolky 
okresu Šumperk, Zábřeh a Šilperk. Na 
svou dobu to byla grandiózní akce. Bylo 
sem soustředěno několik samostatných 
výstav a sice: „přehlídka dobytka 
hovězího, chovného a vepřového, výstava 
drůbeže a drobného zvířectva (zřejmě 
králíků), výstava ovoce, výstava obilnin, 
brambor, zeleniny a konzervovaného 
ovoce, výstava včelařská, výstava a 
předvádění psů, výstava statistická. Dále 
výstava živnostensko – průmyslová. 
Zvláštní oddělení bylo zastoupeno: 
Ústředním svazem českých hospodářských 
společenstev, Středomoravské elektrárny, 
Šlechtitelská stanice Židlochovice, Alfa 
Separátor, Ústředí moravskoslezských 
obcí, měst a okresů, Hospodářská škola 
zábřežská a šilperská. V rámci této 
výstavy uspořádala Národní Jednota 
předvedení práce severomoravského 
hraničáře spolku s výstavou turistickou. 
Zvláštností obdivovanou téměř všemi 
návštěvníky bylo zařízení celého 
kuřáckého pokoje vyrobené z parohů. 
Z obrovských jeleních parohů byly stoly, 
židle a psací stůl. Tuto zvláštnost zapůjčil 
MUDr. Kouřil ze Zábřeha. Čistý zisk 
z této akce činil 2 000 Kč a byl rozdělen 
mezi zúčastněné Hospodářské spolky 
takto: 50 % Hospodářský spolek okresu 
šumperského, 30 % Hospodářský spolek 
na Zábřežsku, 20 % Hospodářský spolek 
ze Šilperka. 
 Právě letos si připomeneme kulaté 
výročí této úspěšné akce. Toto jubileum 
může být inspirací pro členy českého 
zahrádkářského svazu, Českého svazu 
chovatelů, Českého svazu včelařů, 
Bludovské a. s., možná i Obecních lesů 

Bludov s. r. o. Vzpomenuté zájmové 
organizace Národní fronty – dnes 
občanské sdružení de facto pokračují 
v činnostech, které kdysi svým členům 
zprostředkovával Hospodářský spolek pro 
Bludov a okolí. Bludovská a. s. hospodaří 
na polích bývalých členů spolku. 
Společnost Obecní lesy Bludov s. r. o. 
provozuje bývalé zámecké zahradnictví. 
Určitě by se našli i ochotní sponzoři, 
kteří by uspořádání podobné „atrakce“ 
pro Bludov a okolí po sedmdesáti letech 
podpořili.

Vzdělávání
Snaha o přibližování nových poznatků 
a jejich využití v praxi byla jedním 
z důvodů k pořádání přednášek a kurzů. 
Snad největší zájem byl mezi občany o 
účast na pořádaných kurzech. Kurzy byly 
vždy dopředu avizovány Moravským 
Severem. Podle uveřejněných zpráv je 
možno usoudit, že uskutečnění kurzu 
nebylo jednoduché. Konkrétní obtíže a 
překážky nejsou blíže zmíněny. Snad 
největší organizační problémy byly 
s uspořádáním hospodyňského kurzu pro 
ženy. V kurzu se vyučovalo všechno, 
co každá řádná hospodyně měla umět a 
vědět (opět citace z Mor. Severu z 19. 12. 
1902). Kurz trval 10 týdnů a byl zahájen 
19. ledna 1903, ukončen 1. dubna 1903. 
Na jeho závěr byla uspořádána výstava 
ručních prací a kuchařských výrobků. 
Donátorem (sponzorem) této akce byla 
zemědělská rada v Olomouci. Ve dnech 9.-
14. března 1912 se konal ovocnářský kurz 
v Horní Rudě. Na tomto kurzu přednášel a 
praktické pokusy z ovocnářství předváděl 
inspektor František Suchý z Brna, který 
přednášel i na dalších kurzech a byl členem 
soudcovského sboru (dnes bychom řekli 
posuzovatelem či hodnotitelem) na všech 
spolkem pořádaných výstavách včetně 
výstavy v r. 1936 v lázních Bludov. Zájem 
o štěpování ovocných stromů byl velký 
a „účinek kurzu zajisté brzy se objeví, 
neboť nadšení a zájem byl neobyčejný“ 
(Mor. Sever 27. 3. 1903). Ani v době mezi 
světovými válkami nebylo organizování 
ovocnářských kurzů opomenuto. 3.-4. 
února 1927 proběhl v Dolních Studénkách 
dobytko - pícninářsko - ovocnářský    kurz. 
První den se zúčastnilo 60 osob a druhý den 
72 osob. Kromě inspektora Fr. Suchého 
přednášel inspektor Ondráček o pěstování 
obilnin a o nejnovějších systémech 
v lukařství a o tom, ve které půdě se 
osvědčují ty které traviny. Zemědělský 
rada p. Hrbáček popsal různé nemoci 
při chovu dobytka a poradil, jak omezit 
neplodnost dobytka a doporučil některé 
druhy dobytka chovat. Od roku 1934 se 
pořádal pravidelně každoročně alespoň 

Petr Zatloukal
starosta obce 1937 - 1939
první ředitel mlékárny, člen výboru 
Hospodářského spolku 1931 - 1938

Zdeněk Pospíšil
zakladatel lázní Bludov
pokladník Hospodářského spolku

jeden kurz s tématikou, o kterou členové 
projevili zájem. 24. února 1934 se konal 
kurz zabývající se chovem vepřového 
dobytka. Dle hodnocení předsedy spolku 
Antonína Osladila byla účast malá. 
Následoval kurz ovocnářský 27. 3. 1935 
v Bohutíně – hodně navštívený. Poslední 
kurz před vypuknutím druhé světové 
války se konal v prvním pololetí r. 1936 
(přesné datum se nedochovalo) v Rudě 
nad Moravou.
Ovocnářství
Podle statistiky z r. 1906 bylo v Bludově 
2 106 jabloní, 1 367 hrušek, 3 694 třešní a 
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Některé zásady při domácím chovu králíků 

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

višní, 6 010 švestek a slivoní, 225 ořechů 
a 58 meruněk. Celkem 13 460 ovocných 
stromů. V roce 1928 bylo v Bludově 
napočítáno již 36 000 kusů ovocných 
stromů a keřů. Z toho však v kruté zimě 
1928/1929, kdy mrazy dlouhodobě 
dosahovaly až -30°C (největší zima byla 
v noci na 11. února 1929 až -34°C) bylo 
14 000 stromů mrazy zničeno, další 
uschly v následujících letech. Škoda 
v Bludově se odhadovala na 1 milion 
korun. Zřejmě největší škodu utrpěla 
bludovská fara, které ze 70 jabloní 
uschlo 40, ze 17 hrušek uschlo 5, z 58 
třešní uschlo 30, ze 130 švestek uschlo 
100. Uschly (zmrzly) všechny ořechy 
a meruňky. Na silnici k Chromči (i tato 
alej patřila faře) byly vykáceny veškeré 
stromy (jabloně, švestky, třešně) a znovu 
vysazeny. Ze zachovaných jabloní mrazy 
přečkaly hlavně odrůdy tabulové a kožené 
(Boskopské). Přesto v roce 1934 rostlo 
v Bludově 26 281 ovocných stromů 
– z toho 8 036 třešní, 6 536 jabloní, 
5 661 švestek a slivoní, 2 159 hrušek a 
3 889 stromů blíže nespecifikovaných 

(snad ořešáků, meruněk, možná i keřů 
rybízů a angreštů. Většina z nich byla 
„zlikvidována“ při kolektivizaci vesnice 
v sedmdesátých letech minulého století. 
Snad největší zásluhu měl na rozvoji 
bludovského ovocnářství zámecký 
zahradník (později zámecký důchodní) 
Jan Marek. V zahradnictví bludovského 
Žerotínova velkostatku vyšlechtil 
tzv. červenou Markovu renetu, žlutou 
Sudetskou renetu a drobnější žíhanou 
Bludovskou renetu. Byl pokračovatelem 
zámeckého zahradníka Karla Pohla, který 
byl údajně jedním z nejuznávanějších 
zahradnických odborníků v tehdejší 
rakousko-uherské monarchii, byl nositelem 
celé řady ocenění a vyznamenání. 
Mimochodem je i jedním z tvůrců 
překrásných olomouckých parků. Za své 
šedesátileté služby u hraběte ze Žerotína 
(do r. 1898) se zasloužil o zvelebení 
bludovského parku, ve kterém vysázel 
celou řadu cizokrajných dřevin. Podpora 
ovocnářství pokračovala i prostřednictvím 
Hospodářského spolku pro Bludov a 
okolí. 14. března 1936 bylo rozděleno do 

15 obcí, které byly v tom roce ve spolku 
sdruženy: 400 jabloní (z toho do Bludova 
45), 200 hrušek (do Bludova 30), 400 
třešní (do Bludova 60), 200 švestek (do 
Bludova 50). Stromky byly rozděleny 42 
členům, z toho devíti bludovským. 
 Členové spolku projevili mimořádný 
zájem o vytvoření Družstva pro 
zpeněžování ovoce. Inspirací se snažili 
získat v již existujících družstvech 
v Kostelci a v Plzni. Žádné rozumy a 
podněty však od nikoho nezískali a záměr 
odložili na „dobu vhodnější a příznivější“. 
Družstvo nevzniklo přesto, že se na jeho 
vzniku spolupodílela zemědělská rada 
v Brně a ovocnářský spolek v Olomouci. 
Zdařilo se však postavení obilného 
skladu v Rudě na Moravou. Obilný 
sklad postavilo Hospodářské družstvo 
ze Zábřeha z iniciativy Hospodářských 
spolků okresů šumperského (Bludov a 
okolí) a zábřežského. Vykupovat se zde 
začalo po sklizni 1936.

Stanislav Balík st.
leden 2006

Pokračování příště

 Brzy tomu bude 10 let, co jsme 
v Bludovanu upozornili na význam 
mléčných výrobků pro zdraví lidí. Bylo to 
tehdy v souvislosti až se zesměšňováním 
významu mléka krav v našich médiích, 
při šíření polopravd až „nesmyslů“ 
některými našimi odborníky na výživu 
lidí. Zhruba po roce 2000 se však toto 
„mediální pomýlení“ začínalo v ČR 
napravovat, což zřejmě  oceňují ti, kteří se 
tak včas vyhnuli onemocnění osteoporózou 
a dalším civilizačním chorobám. V této 
souvislosti je třeba připomenout, že i 
v Bludově došlo k příznivé změně. Na 
farmě Chromeč bylo vybudováno moderní 
velkokapacitní ustájení krav s dojírnou, 
kde lze produkovat kravské mléko za 
výborných zoohygienických podmínek. 
Je třeba dodat, že v krmné dávce krav 
(jako v jediném chovu v našem regionu) 
je uplatňováno pivovarské mláto (mj. i 
bohatý zdroj vitamínů skupiny B), takže i 
biologická hodnota mléka je nepochybně 
bez nějakého přehánění vynikající…
    Ke zmíněným chorobám avšak již 
z jiného pohledu patří i „cukrovka“ 
(diabetes), která podobně jako i v jiných 
civilizovaných zemích, rovněž i  v ČR 
je na vzestupu. Lidem postiženým 
cukrovkou  bývá doporučována dieta, 

kdy z masných výrobků by měli jíst  jen 
„bílé maso“ (méně tuku, cholesterolu…). 
Kromě masa drůbežího se jedná zejména o 
maso králičí, jehož produkce v domácích 
„drobnochovech“ se v ČR bohužel 
stále snižuje. Takto to vidím i v našem 
regionu, s odstupem cca pěti let. Jedním 
z důvodů je mor králíků, onemocnění 
decimující chovy králíků. Chovatelé 
potom i vzhledem k vyšším nákladům na 
vakcinaci (očkování) proti moru, ruší své 
králíkárny. Je pro ně levnější a pohodlnější  
nakoupit mnohdy i „levné“ (záruční 
lhůtou procházející…) maso drůbeží 
v supermarketu. Produkce králičího 
masa je skutečně pracná - nákladná, 
zejména  však když je zanedbáváno 
správné ustájení, plemenitba, technologie 
a krmení králíků.    
  Při dodržování příslušných zásad  
však králík má vynikající reprodukční 
schopnosti. Je tomu tak díky krátké 
době gravidity (31 dní),  takže od jedné 
samice může být vyprodukováno až  
80 kg  králičího masa za rok. Králík 
je býložravec, s vyvinutým tlustým 
a zejména potom slepým střevem. 
Živiny nestrávené v tenkém střevě jsou 
mikroorganismy slepého střeva ještě 
dále tráveny. V určitých intervalech je 

obsah tlustého střeva v podobě „měkkých 
výkalů“ vypuzován ven a králík je 
požírá (koprofágie), přičemž takto může 
získávat 15 až 38% z celkového příjmu 
bílkovin. Tímto způsobem králík jako 
jediné ze zvířat určených pro produkci 
masa,  získává i větší množství vitamínů 
skupiny B (včetně vit.B3- niacinu) 
přirozenou cestou. Dalším  důležitějším 
z nich je vitamín B12, kterého králičí 
maso obsahuje asi 3-4 krát více než 
ostatní druhy masa. Podobně vyniká i 
obsahem selenu a zřejmě i dalšími zatím 
„neidentifikovanými bioaktory“. Takže 
maso králíka patří zejména do jídelníčku 
starších lidí, protože svým složením  se 
preventivně uplatňuje zejména;  při 
poruchách metabolismu sacharidů 
(cukrovka, srdečně-cévní onemocnění…), 
při poruchách nervového systému a 
krvetvorby.
      I když králík hůře snáší teplé než 
chladné počasí, tak je zajímavé, že 
největším producentem králičího masa 
na světě jsou státy se subtropickým 
podnebím. Je to Itálie, Španělsko, Francie 
a Egypt; přičemž spotřeba králičího masa 
v Itálii dosahuje téměř 6 kg na osobu a 
rok. Ještě poněkud větším producentem 
je Čína, což však vzhledem k počtu 
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obyvatelstva nelze srovnávat.  
      V zájmu chovatelů vyhnout se 
hrubým chybám při chovu králíků 
považuji za vhodné upozornit na  
následující zásady, z nichž mnohé jak 
v praxi shledávám, nebývají respektovány. 

1. Plemena a křížení brojlerových 
 králíků.
A/  Mezi masná a rychle rostoucí plemena 
 patří například králík; Kalifornský,  
 Novozélandský bílý - jatečná 
 výtěžnost je až 65%. Výborně 
 zhodnocují jádro, v dospělosti 
 váží 4-5 kg. Dále potom to je králík 
 Burgundský, Nitranský, Kuní hnědý 
 velký, Velký světlý stříbřitý, Český 
 albín, Činčila velká, Vídeňský
 - s podobnými vlastnostmi.
B/  Příklady vhodného křížení, kdy
  se kombinují dobré plemenné 
 vlastnosti, je možné ukázat následovně; 
 nejčastěji je doporučováno křížení 
 králíka Kalifornského (samec) 
 a Novozélandského  bílého (samice); 
 dále potom Novozélandský bílý 
 (samec) a Velký světlý stříbřitý 
 (samice);  Kalifornský (samec) 
 a  Český albín (samice);  Velký 
 světlý stříbřitý (samec) a  Činčila 
 velká (samice).
 Vhodná jsou i další plemena-samci;
   Moravský obr, Vídeňský bílý- modrý 
 a některá menší plemena křížená 
 se samicemi středních plemen.
 Ke křížení používáme pouze masná 
 plemena a tyto křížence vykrmujeme 
 a dále už  nekřížíme.
C/  Ke křížení se používají pouze nejlepší  
 králíci;  zdraví, vyvinutí,  zdravá kůže 
 a srst (hladká, lesklá, přiléhavá),  
 samice s 8-10 bradavkami. 
 Střední plemena se připouštějí po 
 8. měsíci, velká po 9. měsíci stáří. 
 Samice se nechávají v plemenitbě 
 3-4 roky, samci 6-7 let. Poměr samců  
 k samicím by měl být 1:5 – 1:10, 
 podle stáří samce. 

2. Vlastní připouštění a průběh 
 březosti (gravidity).
A/  Nejzdravější a nejodolnější potomstvo 
 bývá ze zimních vrhů. Ve vnitřních 
 králíkárnách připouštíme v lednu 
 a ve venkovních v únoru.  Králice 
 by měla mít 4-5 vrhů do roka (25-30 
 mláďat). I u zdravých samic je během 
 roku přestávka plodnosti (4-8 týdnů). 
 Vždy připouštíme samici k samcovi!
  Když samec není aktivní, vyměníme 
 ho. Většinou  dojde k oplodnění. 
 Pro kontrolu zkoušíme samce připustit 
 i druhý den. Pokud  samici „připustí“, 
 provedeme za 5-7 dní kontrolu

 plodnosti. Samici dáme  znovu 
 k samci, pokud ho odmítne, 
 je samice březí (gravidní).
B/  Březost obvykle trvá  31 dní. Pokud 
 je březost falešná; tak za 10 – 15 dní 
 po připuštění si samice trhá chlupy 
 a staví hnízdo.  Při normální březosti si 
 vytrhává chlupy z břicha z okolí 
 bradavek a staví hnízdo až v  období 
 2-3 dny před porodem. Hned po 
 zjištění březosti je třeba vyčistit a 
 dezinfikovat kotec. Toto již nelze dělat 
 ve vysokém stádiu březosti – jinak
  může následovat potrat, nebo požírání  
 mláďat! Pokud jsou rodiče překrmení,
 špatně se páří a samice nezabřeznou. 
 Potom je vhodné snížit krmnou dávku
   na polovinu  a podávat  nať z celeru
 ( vit. E…).

3 Porod a poporodní péče.
A/  Na porod musí být klid, nezasahovat 
 do porodu, tmavé prostředí, dostatek 
 vody, sena, slámy, krmení. Porod 
 většinou probíhá v noci. Nejpozději do 
 3 dnů po porodu zkontrolujeme 
 hnízdo, odlákáme samici (např. 
 předložením mrkve…), odstraníme 
 mrtvá a slabá mláďata a necháme 
 jich jen podle počtu bradavek. Ostatní 
 mláďata můžeme dát jiným samicím, 
 které jich mají méně (avšak jen do 
 3 dnů od porodu)! Z tohoto důvodu 
 je vhodné připouštět všechny 
 samice v jednom termínu. Uhynou-li
  všechna mláďata, hned  „druhý 
 den“ zapustíme samici znovu, snížíme 
 množství šťavnatých krmiv a jádra, 
 aby se jí netvořilo mléko. Samice za 
 této situace je po porodu náchylnější 
 (asi dva týdny) k poruchám 
 trávení, takže snadno může dojít 
 k nadmutí  a úhynu. Takže nepodáváme
  nadýmavá krmiva, jako je hodně 
 „mladé“ trávy a  jetelovin, chleba… 
 to vše je nadýmavé. Tvorbu mléka 
 zlepšuje podávání vlažné vody nebo 
 mléka,  odvar ze lněného semínka s 
 ovesnými vločkami, syrová mrkev…. 
B/  Odstav mláďat se provádí v  6.-8. 
 týdnu, nejpozději v 9. týdnu jejich 
 stáří je odstavujeme od samice! 
 Důležité je, aby mláďata zůstala ve 
 svém známém kotci a neprožívala  
 další stres. Pokud není vrh vyrovnaný, 
 nejdříve odstavujeme větší mláďata. 
 Nejlépe nejdříve samečky a potom 
 samičky.  Jeden týden před odstavem 
 mláďat samici znovu „připustíme“ 
 – nejsnadněji tak zabřezne. Po odstavu 
 samici omezíme šťavnatá krmiva 
 a  dáme jí dostatek sena a větvičky 
 na ohryz. Pak postupně přejdeme 
 na normální krmení. Ve společném 

 kotci necháme mláďata ještě 14 
 dní a pak je roztřídíme podle pohlaví.

4 Ustájení. 
A/  Je třeba zajistit takové, aby byl 
 dostatek světla, vzduchu, prostoru,
 sucho, bez průvanu. Hloubka 
 králíkárny má  být maximálně  80 
 cm,  je tak snadnější chytání zvířat. 
 Výška králíkárny; střední plemena 
 50 cm, velká plemena 60cm. Šířka  
 králíkárny minimálně 50 cm; dvířka 
 mají být přes celou šířku kotce. 
 Podlaha  je nejlépe sklopená 
 dozadu tak, aby přesahovala 
 zadní okraj  kotce a navazovala 
 na okap, kudy odtéká moč  do jímky. 
B/  Králíci lépe snášejí suchou zimu, 
 než vlhká vedra. Vnitřní králíkárny  
 by měly mít okna na jih nebo 
 jihovýchod.  Do dveří a oken je vhodné 
 dát sítě proti hmyzu,  okny větrat tak, 
 aby nebyl průvan. Venkovní  
 králíkárny je vhodné postavit  
 průčelím k  východu nebo 
 jihovýchodu -  jinak je  králíkům buď 
 zima (vlhko), nebo příliš teplo 
 (slunce). Podlaha má být nepropustná 
 (betonová) umožňující odtok vody
  – při mytí klecí. Zvířata se před 
 čištěním klecí přemístí do jiného 
 kotce. Po mechanické očistě se 
 podlaha - stěny kotce „postříkají“ 
 zahradnickým postřikovačem, co
  možná nejteplejším  2-3% roztokem
  chloraminu a zařízení se nechá  
 oschnout. Je vhodné mít jeden 
 nebo dva izolační kotce odděleně 
 od ostatních, na umístění nových 
 (nakoupených) nebo nemocných
  zvířat.  
C/  Pro zjednodušení krmení jsou vhodná 
 krmítka – se zásobníkem, jesle na 
 seno a napáječky  (kapátkové) - vše 
 plnitelné zvenčí. Pod jesle je vhodné 
 dát misku na padající zdrolky, zejména 
 z vojtěškového sena. Venkovní 
 králíkárny by měly mít podlahu 
 min. 15 cm nad zemí  a tuto mezeru 
 zakrýt prkny, plechem… Mezera 
 může být i větší a využít ji jako 
 úložiště pomůcek. Pod střechou je 
 vhodné mít prostor na zásobu 
 sena, dalších krmiv a pomůcek. Tento 
 „mezisklad“  by rovněž měl 
 být zabezpečen proti myším…, 
 nejlépe hustým pletivem.
D/  Ke zdárnému odchovu mláďat  
 prospívají venkovní výběhy. Zřizují 
 se na suchém místě  s rozdělením na 
 několik částí, s jeslemi na seno a 
 pitnou vodou. Vhodné jsou přenosné 
 výběhy – sestavitelné, můžeme je 
 používat k pastvě – pozor však na 



Bludovan 10

Bludovan 3/2006

 Letos bludovští chovatelé oslaví 50 let organizovaného 
chovatelství v Bludově. Před padesáti lety byli bludovští 
chovatelé v organizaci Šumperk a tak se rozhodli založit svoji 
základní organizaci Českého svazu chovatelů v Bludově. 
Zakládající člen byl Jiří Klimeš. Potom se přidávali ostatní, Josef 
Zamykal st., František Snášel, Emil Kulhaj, Josef Hnát, Josef 
Pospíšil, Marie Klímková, Anna Klimešová Marie Kvapilová 
a jiní. Někteří jmenovaní již bohužel nejsou mezi námi. 
 Pořádaly se výstavy v šedesátých letech v zámeckém parku a 
později na farské zahradě. Před dvaceti lety byl ustaven kroužek 
mladých chovatelů, který vedl přítel Josef Hnát a později Jan 
Kacar st., který vede kroužek již 20 let. 
 Nemáme se za co stydět, několikrát dosáhli na stupně 
vítězů v nejvyšší republikové soutěži mladých chovatelů naši 
bludovští mladí chovatelé. Jeden z těchto vítězů je státním 
posuzovatelem vodní a hrabavé drůbeže. S velkým úspěchem 
jsme vystavovali na XXVII. výstavě v roce 2004 v Praze-
Letňanech. Loni jsme pořádali dvě výstavy a velikým úspěchem 
skončila I. Podpradědská meziokresní výstava loni v září, kde 
bylo vystaveno na 550 zvířat, kde bludovští chovatelé nemalou 
měrou přispěli k vítězství okresu Šumperk.
 3. března 2006 se konala v salonku ZD Bludovská a.s. 
Okresní konference Českého svazu chovatelů Šumperk, kde na 
návrh Okresní organizace Ústřední výbor ČSCH Praha udělil 
naší základní organizaci za příkladnou práci v chovatelství 
a výchově mládeže Čestnou vlajku, která je nejvyšším 
vyznamenáním pro základní organizace. Čestnou vlajku z rukou 
prvního místopředsedy ČSCH Ing. Vladimíra Hulmana přebíral 
předseda základn organizace přítel Josef Zamykal ml. V okresní 
soutěži nejlépe hodnocených králíků 2006 se umístil na prvním 

místě přítel Jan Kacar s 215,5 body za králíky Bílopesíkaté modré.
 Josef Zamykal jako nejstarší člen, který byl u vzniku základní 
organizace, byl vyznamenán za zásluhy o chovatelství zlatým 
odznakem chovatelů. Všichni členové základní organizace mu 
blahopřejí s přáním pevního zdraví. V naší organizaci pracuje 31 
členů z toho 9 mladých chovatelů, které vychováváme k lásce ke 
zvířatům, protože jaký vztah má člověk ke zvířatům, takový vztah 
má i k lidem.
 Na závěr bych chtěl popřát všem bludovským chovatelům 
k tomuto padesátiletému výročí hodně zdraví a do dalších let 
hodně chovatelských úspěchů.  

Jan Kacar, jednatel ZO ČSCH Bludov.

Padesát let základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Bludově
Udržování pozemku a příjezdové komunikace v zahrádkářské kolonii “Vlčí důl”

 ZO ČZS v Bludově se touto cestou obrací na všechny uživatele 
pozemků v zahrádkářské osadě “Vlčí důl” s naléhavou žádostí 
- upozorněním - na řádné obhospodařování užívaných pozemků.
 Mrzí nás, že v zahrádkářské osadě “Vlčí důl” již delší dobu 
jsou pozemky, na kterých v průběhu vegetace není prováděno ani 
nejzákladnější ošetření porostu. Přerostlé, zejména plevelné 
rostliny, nikým neošetřovány a nekoseny v době květu ohrožují 
a zaplavují pylem veškeré porosty. Ohrožují tak nejen naše rodinné 
příslušníky - náchylné na nejrůznější alergie, ale dokonce vážně 
ohrožují i zravotně postižené návštěvníky a rekreanty v prostoru 
koupaliště. Po vyzrání plevelných rostlin jsou semena rozšiřována 
do širokého okolí a zaplevelují tak nežádoucím způsobem 
i okolní s velkým úsilím obhospodařované prostory. 
Příjezdová komunikace musí být k dispozici i pro ostatní 
uživatele pozemku. To je základní podmínkou spokojenosti 
všech  zahrádkářů  a  jejich  rodinných  příslušníků.  

Žel - často musíme vše udržovat a obhospodařovat sami 
- a společně. Nikdo to za nás neudělá.
 Je nám opravdu líto, ale neudržování pozemků v přijatelném 
stavu, nepečování o vlastní či pronajaté pozemky péčí řádného 
hospodáře, zaplevelování pozemků nežádoucími rostlinami 
a prostor nežádoucím pylem je porušováním péče o pozemky 
a ohrožováním ostatních uživatelů.
 Výbor ZO ČZS tímto upozorněním chce přispět k nastolení 
řádných sousedských vztahů v zájmovém prostoru. Pokud touto 
cestou nedosáhneme zkvalitnění, potom budeme nuceni se obrátit 
na Obecní úřad v Bludově s žádostí o projednání záležitosti úřední 
cestou.
 Věříme, že každý majitel či uživatel pozemků přispěje ke 
zkvalitnění životního prostředí v dané lokalitě.

Za výbor ZO předseda Jitka Sokolová.

 hrbolatý terén, aby králíci nepodlezli. 
 Je třeba je chránit  přístřeškem 
 proti větru, dešti, slunci.  Výkaly 
 je třeba shrabávat a odklízet, terén 
 po spasení asanovat „vyvápněním“. 
5 Výživa a krmení.
  Plnohodnotné krmení chovných 
 králíků  i vykrmovaných  mláďat  je 

 dalším základem úspěchu. Mláďata by
  měla ve věku 4 měsíců dosahovat 
 asi  40- ti násobek porodní hmotnosti. 
 Podrobněji  jsem popsal „Krmení 
 brojlerových králíků podle norem“ 
 v odborném časopise „Náš chov“ 
 (Praha), číslo 6/1999; str.36-39. 
 Tento článek byl na žádost chovatelů 

 v roce 2003 postupně „přetištěn“ 
 do čtyř vydání časopisu „Chovatel“- 
 březen, duben, květen, červen 2003. 
 Pokud bude ze strany chovatelů 
 králíků zájem o „převedení“
 příslušného textu i do „Bludovanu“,
  rád tak učiním.
                         MVDr.Josef Hlásný,CSc. 
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“Mladí” chovatelé, poznáte se?
První tři z těch, kteří se sami na fotografii poznají a zatelefonují
do KD 583 238 177, získají od ZO ČSCH cenu 50,-Kč.

Farní knihovna nabízí
Katechismus katolické církve 

Každý okamžik je dar: Lubichová Chiara

úvahy a žití přítomnosti

Až k prolití krve: Svatošová Marie

životopis P. Ladislava Kubíčka
Den, kdy zemřel Kristus:
Bishop Jim

Farní knihovna je otevřená každý čtvrtek 
17:30 - 19:00 hod.                                                         J.M.

Výuka tanců standardních, 
latinskoamerických, country, 
ale i moderních a etnických

6 lekcí, cena 250.- Kč,  duben 
– květen 2006 /středy od 20.00 
do 22.00 hodin/, přihlášky 
tanečních  párů i jednotlivců 
– v KD co nejdříve

Vede p. Michal Jurásek, 
absolvent TK

V případě, že se přihlásí dostatečný počet zájemců, 
bude kurz zahájen ve středu 
19. 4. 2006 ve 20.00 hodin.

Kulturní dům Bludov připravuje

Kurz jógy – 8 lekcí, cena 200.- Kč/.

Zahájení v pátek 12. května 2006 v 17:00 hodin. 

Další termíny – pátek 18. května, 
a pak dalších 8 čtvrtků vždy 

od 17 do 18:30 hodin. 
/25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6/. 

Přihlášky do 30. 4. 2006

Uskuteční se v případě dostatečného 
počtu zájemců.

Firma STAVOMAL
oznamuje prodej

stavebního materiálu 
a ekologických barev

od 1. 4. 2006

OTEVŘENO:
Po-Pá 8:00 - 16:30 hod.

So  8:00 - 11:00 hod.

(prodejna umístěna v Bludově Špalkova ulice 
v areálu Agrega a.s., naproti Bludovské a.s.)

Poděkování
Jménem členů ZO Českého svazu ochránců přírody a všech 
dalších milovníků přírody děkuji za vstřícné a rychlé jednání 
Rady obce v případě příspěvku na zimní přikrmování ptactva. 

Ještě jednou dík! 
 S pozdravem „Za Bludov a přírodu krásnější…“

Milan Klimeš, předseda ZO ČSOP Bludov

-placená inzerce-

-p
la

ce
ná

 in
ze

rc
e-



Bludovan 12

Bludovan 3/2006

Touto cestou děkují 
ženy z Penzionu pro 
důchodce v Bludově 

zástupcům místní 
organizace ČSSD.

V předvečer 
Mezinárodního dne 

žen nás velmi potěšili 
kytičkou a sladkým 

dárkem.

My jim moc děkujeme a 
přejeme jim velký počet 

příznivců a hlasů při 
letošních parlamentních 

volbách.

Obyvatelky Penzionu 
a personál.

PODĚKOVÁNÍ

Prodám 

družstevní 

byt 3 + 1 

v Bludově. 

Telefon: 

604 700 178

Zápis děti do MŠ Bludov
Ředitelka Mateřské školy Bludov, příspěvkové 
organizace, vyhlašuje zápis dětí na školní rok 

2006/2007. Zápis se bude konat v 

úterý 11. dubna 
a ve středu 12. dubna 2006 

od 8:00 - 15:30 hodin v MŠ Bludov. 
Zváni jsou rodiče s dětmi, které ještě nezačaly 

mateřskou školu navštěvovat, případně 
docházku přerušily. V tyto dny budou tradičně 
otevřeny dveře pro všechny občany spojené s 

velikonoční výstavkou výrobků dětí. Všichni jste 
srdečně zváni.

Miroslava Kulhajová.

Sběr papíru a železa
Pionýrská skupina Bludov pořádá 

v pátek 7. dubna 2006 

sběr papíru v zahradě za kulturním domem v době 

od 15 do 17:30 hod. 
Odevzdávejte pouze svázaný papír. Textil se 

nevybírá. V sobotu 8. dubna 2006 bude proveden 
od 8 hodin sběr železného šrotu. Nachystejte 
železo před dům do 8 hodin. Můžete využít 

i kontejnery, které budou přistaveny pod kostelem, 
v hasičském areálu a před obchodem u Nealka  

/do 15 hodin/. 

-placená inzerce-
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 V letošním roce oslaví Komorní pěvecký sbor Canzonetta 
Bludov významné výročí – 15 let od svého založení. Dovoluji 
si nejen Vás, čtenáře tohoto měsíčníku, ale i všechny občany 
Bludova krátce seznámit s jeho historií.
 Začátkem roku 1991 jsme se parta osmi nadšenců pro 
sborový zpěv ( 7 žen a 1 muž) začali scházet se záměrem 
nastudovat několik skladeb, kterými bychom obohatili 
především sváteční bohoslužby v bludovském kostele. 
Pravidelné zkoušky přinesly první ovoce. Dostali jsme pozvání 
zazpívat 11. května 1991 při svěcení zvonu v kostele v Nových 
Losinách. I když jsme měli trému, vše dopadlo velice dobře. 
A tento úspěch způsobil, že v Bludově vznikl pěvecký sbor. 
Zatím bez názvu, ale s jasnou představou repertoáru. Začali 
jsme se stále více věnovat barokní duchovní hudbě. Při 
nácviku jedné zpěvné, veselé italské skladby mě zaujal název. 
Canzonetta, v českém překladu „písnička“. A protože hudba a 
písně rozjasňují tváře, pomáhají zapomenout na bolest a pohladí 
na duši, už jsme všichni věděli, jak se budeme jmenovat. Také 
zájemců o sborový zpěv přibývalo a počet členů se zvyšoval.
 Postupně jsme začali pořádat i koncerty pro veřejnost 
nejen v Bludově, ale i v jiných obcích či městech regionu. 
Začala přicházet pozvání na přehlídky a festivaly, kterých se 
Canzonetta úspěšně zúčastňovala (např. Harantovské slavnosti 
na hradě Pecka, Walentův podzim v Bělotíně, Mezinárodní 
festival duchovní hudby v Šumperku, Mezinárodní festival 
v Osečné u Liberce, mezinárodní festival Iuventus mundi cantat 
v Olomouci, odkud si přivezla stříbrnou medaili). Od r. 2000 
uspořádal v Bludově sbor 6 ročníků Hudebního festivalu, který 
byl pojmenován po bludovském varhaníkovi a kapelníkovi 
Františku Pavlů.
 Canzonetta založila dnes již mnohaletou tradici adventních 
koncertů, zpívání koled u stromu na nádvoří zámku, v areálu 
bludovských lázní i vánočních koncertů. Výtěžek je věnován 
na charitativní účely, v posledních letech Dětskému domovu 
v Šumperku.( Celkem jsme odeslali více jak 40.000,-Kč). Svým 
zpěvem doprovází i sváteční liturgické obřady. Nastudovali jsme 
několik vánočních mší (nejznámější „Hej, mistře“ J.J. Ryby), 
pastorel i jiných skladeb s doprovodem orchestru, který tvořili 
nejen členové dechového souboru Bludověnka, ale také další 
místní hudebníci.
 Tuto mozaiku naší činnosti však tvoří i úplné střípky 
(vernisáže, uctění památky u pomníku Adolfa Kašpara, 
u Pomníku padlých, setkání jubilantů, sváteční bohoslužby 
u Kostelíčka.
 15 let je dlouhá doba, která s sebou nese mnoho naučených 
skladeb, ale také mnoho jmen. Za toto období se ve sboru 

vystřídalo víc jak 60 zpěváků, ze zakládajících jsme zůstaly 
pouze Zdena Straková, Lenka Černá a já. Velkou ztrátu jsme 
pocítili v loňském roce, kdy náhle zemřel sólista Canzonetty, ale 
také jediný mužský zakládající člen Ladislav Blecha. V současné 
době tvoří sbor 14 členů (5 sopránů, 5 altů, 2 tenoři, 2 basy).
 Kdybychom však neměli podporu sponzorů, asi bych 
tento článek nepsala. Jako amatérské těleso nemáme žádný 
stálý finanční příjem a dobrovolné vstupné pohltí doprava na 
vystoupení.
 Děkuji tedy všem, kteří nás jakkoliv podporují, především 
Obecnímu úřadu Bludov, který nám poskytuje občasný finanční 
příspěvek a také do letošního roku zajišťoval prostory pro 
zkoušky. Také Bludovská a.s. a Hotel Vlčí důl Bludov pomůže, 
když to nejvíc potřebujeme. Velké poděkování patří ThDr. 
Hynku Wiesnerovi, duchovnímu správci bludovské farnosti. 
Díky němu můžeme pořádat koncerty duchovní hudby tam, kde 
zní nejlépe. Poté, co jsme museli uvolnit zkouškové prostory 
v mateřské škole kvůli rekonstrukci, podal nám pomocnou ruku 
a máme zkušební místnost. 
 Pěvecký sbor Canzonetta je úspěšný také díky pochopení a 
toleranci rodinných příslušníků, ale i samotní členové zaslouží 
ocenění, ať již přespolní, kteří váží cestu na zkoušku i několik 
desítek kilometrů, nebo naše členky, které v předvánočním 
shonu musí stíhat domácnost a 2x týdně nácvik skladeb. 
 Ale poděkovat se patří také vám, posluchačům, kteří 
navštěvujete naše koncerty a tím dokazujete, že se máme pro 
koho snažit.

P.S. Posluchačem může být každý. Bude pro nás potěšující, když 
přijdete oslavit naše 15. výročí v co nejhojnějším počtu.
 

zakladatelka a vedoucí pěveckého sboru Canzonetta Bludov
     Irena Sedláčková

Jubilejní koncert k 15. výročí založení sboru se uskuteční
v neděli 30. dubna 2006 v 16 hodin v kostele sv. Jiří 
v Bludově. Jako host vystoupí pěvecký sbor Canzonetta,  
Osečná u Liberce.

15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PĚVECKÉHO SBORU

Pozvánka
1991 – 2006

15 let pěveckého sboru
CANZONETTA Bludov

Srdečně Vás zveme na náš

JUBILEJNÍ KONCERT,

který se uskuteční
v neděli 30. dubna 2006 v 16 hodin

v kostele sv. Jiří v Bludově.

Jako host vystoupí
pěvecký sbor Canzonetta, Osečná u Liberce

Dne 23. dubna 2006 uplyne rok, kdy 
náhle zemřel náš bratr
pan Ladislav Blecha.

Brácho, nikdy nezapomeneme.
Sestry Irena a Lenka

Vzpomínka
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Malířka Věra KUBÍK - Kdolská 
se narodila v  r. 1946 v Olomouci a do svých 
18 let žila v Bludově. Již na tehdejší ZDŠ projevovala 
zájem o kreslení a modelování. Po studiu na výtvarných 
školách v Bruntále a v Olomouci, kde si osvojila řadu výtvarných 
technik, našla uplatnění ve známém pražském podniku Umělecká 
řemesla. V tamní sklářské dílně se věnovala malbě, sklomalbě a 
mozaice. Realizovala řadu výtvarných návrhů známých umělců 
/prof.  Karel Svolinský a prof. Cyril Bouda/. Podílela se na 
rekonstrukci uměleckých děl a památkových objektů v celé 
republice.
 Postupně se věnovala vlastní malířské tvorbě. Od počátku byla 
ovlivněna realistickými tendencemi v tradici českého výtvarného 
umění, i když se poučovala i z tvorby starších, hl. holandských 
autorů. Těžištěm malby se stalo zobrazení české krajiny. Její 
výstavy obsahovaly i náměty květin, portrétů a zátiší.
 V posledních letech se její pozornost zaměřuje na zobrazení 
krajiny Šumavy, která je pro ni nevyčerpatelným zdrojem námětů. 

Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů 
Věry Kubík - Kdolské

vernisáž se uskuteční v sobotu 
8. dubna 2006 v 17:00 hodin

v Kulturním domě Bludov
Úvodní slovo přednese Ing. Pavel Ston, vystoupí sbor 

CANZONETTA Bludov.
Prodejní výstava potrvá 

do 27. dubna 2006  a je přístupná denně 
od 14:00 do 17:00 hodin,

v pondělí 10. dubna a 24. dubna 
od 8:00 do 17:00 hodin.

Zpracovává je s romantickým nádechem, v sytých svěžích barvách, 
se zdůrazněním nálad ročního období a světelných proměn daného 
okamžiku. Část tvorby je věnována také pražským námětům.
 Věra Kubík - Kdolská patří k autorům s častými výstavními 
aktivitami, s její tvorbou se setkávají zájemci nejen v České 
republice, ale i v zahraničí /v galeriích USA, Švýcarska, Německa.../ 
 Nyní  budeme mít i my možnost si prohlédnout, popř. zakoupit, 
část z její tvorby.

-jdi-

 Do minulého čísla Bludovanu přijala redakce „na poslední chvíli“ 4 příspěvky, které neprošly jazykovou kontrolou. Jeden 
z nich obsahoval závažné gramatické i stylistické chyby (Kdo se ujme zimního přikrmování ptáků v příštích letech?).
Omlouváme se tímto Mgr. A. Bauerové za vzniklé nepříjemnosti.
 Upozorňujeme občany, že uzávěrka všech příspěvků je vždy do 20. každého měsíce. Příspěvky dodané po termínu 
a otisklé proto příště označíme „Neprošlo jazykovou kontrolou“.

Redakční rada Bludovanu.

Omluva.

COUNTRY VEČER
SE SKUPINOU F.O.K.

Družstevní restaurace Bludov
Vás srdečně zve na

DNE 16. dubna (neděle) V 19:00 hodin
Po celý večer nabízíme mnoho dobrot z domácí kuchyně

(například pečené sele a jiné pochutiny).

VSTUP ZDARMA

Po půlnoci pomlázka.
Těší se na Vás zaměstnanci restaurace.

Dovolujeme si Vám nabídnout k 

prodeji knihu s názvem 

„Idioti na plavbě kolem světa
„

 od autora Ivana Orla, která 

popisuje 4-letou stavbu repliky 

dřevěné plachetnice VICTORIA 

a 5-letou plavbu kolem světa. 

Kniha je doplněna 280 barevnými 

fotografiemi a 170 ilustracemi.   

Kniha je v prodeji 

v informačním centru KD 

v Bludově 

za akční cenu 349,- Kč. 



Již potřetí uspořádalo naše skautské středisko Františka Pecháčka 
veřejnou přednášku na téma blízké komunistické minulosti 
našeho národa. Přednáškami, které se konají vždy poblíž 
smutného výročí tzv. Vítězného února 1948, se snažíme uchovat 
historické povědomí v naší společnosti.
 Dne 25. února 2006 se sešli členové našeho střediska v 16:
00 u kulturního domu. Byli jsme zvědavi, o čem bude pracovník 
Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který 
je zřízen Ministerstvem vnitra ČR, hovořit. Před rokem se 
přednáška týkala ostrahy hranic a pohraničních ozbrojených 
složek v Československu. Byly nám promítnuty různé historické 
videozáznamy nastiňující tehdejší situaci.
Tentokrát jsme žádný videozáznam neshlédli, ale přednáška 
určitě neztratila na zajímavosti. František Bartík, hlavní aktér této 
přednášky, byl ochoten k nám přijet a uskutečnit tuto přednášku, 
za to mu velice děkujeme.
 Pan Bartík se specializuje především na pracovní tábory a 
uranové doly v Československu. Hlavně nám vysvětlil, co to 
vlastně pracovní tábory a uranové doly byly a jaký byl mezi nimi 
rozdíl. Dozvěděli jsme se, jak se sem mohli lidé (z velké části 
nevinní) dostat - mnohdy to bylo kvůli absurdním důvodům. 
Jak strašné podmínky zde museli lidé snášet a nakonec nám 
byly vylíčeny i některé útěky. Také měl připraveno několik 
případů lidí s kuriózními osudy, které nás občas i pobavily i 
když ve skutečnosti určitě nebyly směšné. Naopak, informace 
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Velikonoční skautské kuřátko – děti pomáhají dětem
Od 3. dubna až do Velikonočního pondělí 
poběží v desítkách měst republiky sbírková 
akce Velikonoční skautské kuřátko. Do 
výroby vatových kuřátek, milé dekorace na 
sváteční stůl, se zapojily děti ze skautských 
oddílů z celé ČR. Budou je kolemjdoucím 
rozdávat za příspěvek do kasiček sbírky 
Pomozte dětem! Loni skauti touto cestou 
vybrali přes půl milionu korun, které 
posloužily dětem v nouzi, za uplynulé 
čtyři ročníky sbírky již skauti vybrali víc 
než jeden a čtvrt milionu korun. Výtěžek 
a podrobnosti o průběhu letošní skautské 
sbírky budou zveřejněny o velikonočním 
pondělí v denním studiu „Pomozte 
dětem!“ na ČT1.
Také naše bludovské skautské středisko 
nezůstane pozadu (do sbírky se zapojujeme 
druhým rokem), protože chceme dokázat, 
že si o pomáhání jen nepovídáme, ale také 

ho uskutečňujeme. Světlušky (holky od 
1.do 5.třídy) na schůzkách i doma pečlivě 
vyráběly kuřátka (za pomocí skořápek od 
vajíček, vaty, lepidla, nůžek a barevného 
papíru), které celé naše středisko bude 
prodávat v Bludově a vytěžené peníze 
budou poslány potřebným dětem.
Kde nás můžete zastihnout?
- v úterý 11. dubna na bludovské 

škole (děti budou moci přispívat o 
přestávkách mezi vyučováním)

- ve čtvrtek 13. dubna (Zelený čtvrtek) 
– v Bludově, během celého dne, 
především v okolí frekventovaných 
míst (vedle obchodů...)

Jak nás poznáte?
- budeme mít skautský kroj, 

zapečetěnou pokladničku a spoustu 
veselých kuřátek na prodej

Už se na vás těšíme a přejeme radostné 
prožití Velikonoc, které můžete díky 
sbírce odstartovat tím, že uděláte radost 
nějakému dítěti, které ji potřebuje.

Za skautské středisko Františka 
Pecháčka Bludov 

Petra Novotná vedoucí dívčího oddílu 
Strážkyně přátelství

Přednáška Koncentrační tábory – uranové doly

 Již v dobách před sametovou revolucí jsem se vždy rád 
svým známým chlubil tím, že naše malá středisková obec 
žije bohatým kulturním životem. Když jsem jim jmenoval 
umělce především z oblasti komorní vážné hudby, kteří k 
nám jezdí koncertovat, jen tiše záviděli. Toto díky obětavosti 
několika jedinců platí dodneška. Bohužel se změnilo něco, co 
mě nenapadlo ani v tom nejhorším snu. Máme (a tím myslím 
nás občany Bludova) koncertní síň, kterou nám závidí každý 
umělec, který měl možnost zde vystupovat. A jak vypadá 
současnost?
 Legendární písničkář zpívá místo v  této koncertní síni 
v místnosti, kde ze zdi ční skoby bez obrazů, kde  werzalitový 
strop odráží každý tón dvakrát a o doprovod se starají 
předřadníky zářivkových světel.
 Skutečně nevím, co je příčinou tohoto stavu a proč jeden 
spoluvlastník brání v užívání druhému spoluvlastníkovi, Ale 
pokud je tomu tak, vzdejme se takového druhu spoluvlastnictví 
a nemalé finanční prostředky, které nás všechny toto 
spoluvlastnictví určitě stojí, věnujme na opravu vlastního 
majetku. 
 Věřím, že se brzy zase budeme chlubit tím, že máme 
krásnou koncertní síň. Ing. Milan Klimeš

Svět na ruby
Motto: „Možná, že to vše pravda není, snad je to jenom zlý sen,
čekám na nové probuzení, čekám na nový den“           V +W

které jsme se dozvěděli, nám více nastínily situaci v tehdejším 
Československu. Jak byl  život mnoha obyvatel těžký a krutý. 
Téměř dvouhodinová vyčerpávající přednáška skončila za 
potlesku posluchačů kolem osmnácté hodiny. 
 Po přednášce nám byly nabídnuty k rozebrání materiály 
vydané Úřadem  dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu, 
které obsahovaly mnoho zpracovaných zajímavých faktů.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na podobnou přednášku, která  
se s největší pravděpodobností bude konat i příští rok. Nebojte se 
přijít, budeme potěšeni z vaší účasti.

Radomír Straka – Tichos
Filip Horký – Samo

skauti 2. oddílu Bludovit



 Bydlet v Bludově a nebýt na Portě to je teda smůla.Proč 
smůla? Protože člověk se cítí, jako by byl někde úplně jinde než 
v té naší zapadlé vesnici, kde nic není.
 Tedy nic není, podle toho, co říkají Ti, co si neumí užít toho, 
co se nám tu nabízí.A když se tak zamyslím, tak toho během 
roku není málo.Je fakt, že jsou místa, kde to, jak se říká, víc žije, 
ale přece jenom, pokud si člověk dokáže některý víkend udělat 
vlastní program, tak je pořád nějaká ta „akce“.

Oblastní kolo Trampské PORTY

 Není možné, aby byl člověk jaksi v pohodě, když se ani 
nezajímá, co by se dalo zorganizovat, a raději sedí doma a 
čučí do počítače nebo do bedny.Takže všem, co letos nebyli 
a nezapojili se do pořádání, můžu doporučit: přijďte, seznamte 
se s novými lidmi a budete nadšení a natěšení i na další rok, 
stejně jako já na ten příští.Tento fakt stál za to. Přijela spousta 
super lidí, kteří měli chuť si zazpívat a pobavit se. Skupin 
bylo oproti loňskému roku zase víc a tak se program protáhl. 
Po vyhlášení nejlepších se ještě sedělo a zpívalo a staré dobré 
trampské písně nám daly pocit, že Mohelnický dostavník 
si můžeme udělat i u nás. Kvalita byla opravdu vysoká. 
Novátorsky některé kapely hrály skotské a keltské písně 
a i když se sál roztleskal společně s kapelou jen jednou, stálo to 
za to.Taky průvodce a konferenciér Sendy Nosek celou Portu 
dokázal vyplňovat užitečnými i vtipnými informacemi mezi 
jednotlivými skupinami. Každá skupina měla sice jen možnost 
zahrát tři skladby, ale i když něco z času zabralo ještě ladění, 
tak se prakticky hrálo do večera pořád. Většina skupin byli 
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staří známí.Tradiční zahájení vzdáním holdu vlajce vestoje 
a společným zpěvem se celá Porta zahájila. Značné procento 
lidí mělo svého favorita již předem vybraného, a tak se žetony 
určující oblíbenost u některých skupin kupily, i když skupina 
ještě nevystupovala.
 Na prvním místě se určitě zaslouženě umístila kapela 
“Šutrs“, druzí byli hráči skupiny „ Špunt “ a v těsném závěsu na 
třetím místě nepupkatí „Pupkáči“. Jako každoročně se udělovala 
cena diváků a poroty. Nejstarším účinkujícím byl pán , kterému 
je 84 roků, což by mu nikdo nehádal.Také skupina Vejbloudi 
ze Šternberka vypadala spíš, že zrovna přišli z posilovny a ne 
že jsou hudebníci s citem pro jemnou trampskou hudbu. Další 
spíše melancholické písně hráli Chat Boté. Částečně Bludovská 
skupina Zbořec, která, doufejme, bude následovníkem Holátek. 
Ta nás, Bludovské, reprezentovala dobře, i když nezískala žádnou 
cenu a na jejich budoucí sólová vystoupení se už předem těšíme. 
 Dobrou „hláškou“ vyloženě znalého táborníka bylo: Hele, 
voni mají ještě vánoční výzdobu. Když stěny sálu zdobily větve 
a na podiu bylo týpí a vlajka našeho unijního oddílu Delaware. 
No prostě, ne každý je táborník.
 I když celou akci měla pod záštitou Tábornícká unie, děcka 
z Delaware byla těmi, kteří měli největší zásluhu na zdárném 
průběhu dne Tábornické Porty. Delawaři a Tábornická unie 
připravili boží akci. Ahooooooooj, přístí rok. 

Za T.O. Delaware Schackalice


