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Skautský tábor na Louce čápů

Letní proměny Bludova
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U obnovené kapličky sv. Kříže je vybudováno 
nové posezení včetně vodního pítka

Dlouho neopravená ulice Stará dostala nový  
povrch – asfalt a v závěrečném úseku  
zámkovou dlažbu

Stavbu tábora na zelené louce začínáme vždy hangárem

Pak hned následují podsadové stany

Součástí jedné z etap  
celotáborové hry Pilíře Země  
byl i výcvik slaňování na Bradle

„Buď připraven“ 
– nácvik resuscitace

Počasí nám letos – až na deštivý samotný  
závěr – přálo

Zámkové dlažby se dočkala i dosud neupravená  
část ulice Nová Dědina naproti škole

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 12. září 2016  
od 18:00 hod. proběhne  

v kulturním domě 9. zasedání 
zastupitelstva obce.

Všichni jste srdečně zváni.

Jako každoročně, i letos patřily první dva 
červencové týdny vrcholu skautského 
roku – stanovému táboru. Potřetí v řadě 
jsme tábořili mezi Mladoňovem a Libi-
nou na kouzelné louce, na niž, zvláště  
z počátku tábora, přilétalo množství 
čápů, kteří dali letos našemu táboru  
jméno. (Bohužel je ale nikdo nevyfotil).
 Jak jsme se měli? Báječně. Téměř 
třicet dětí, desítka dospívajících nebo 
dospělých, družná práce, veselí, zába-
va, hry, sport, nové zážitky, dovednosti,  
romantika, příroda, krása – zkrátka vše, 
co ke správnému táboru patří.
 Alespoň něco z toho můžete spatřit  
v následujících fotkách. A kdo jich chce 
vidět víc, může si je prohlédnout na  
adrese: http://bludovit.rajce.net

Stanislav Balík – Ježek
Junák, středisko Františka Pecháčka

Bludov

Přibývá nás, ale rádi mezi sebou uvítáme i nové kamarádky a kamarády
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Bludovští turisté nezahálejí

Rádi se s Vámi podělíme o hezké zážitky z vycházek seniorů.
Dne 29.6.216 jsme se vydali  z Koutů lanovkou na Medvědí horu 
a dále pěšky na Dlouhé Stráně. Bylo příznivé počasí a všech  
třicet účastníků bylo přímo nadšeno krásou našeho kraje.

Další úspěšný výlet byl ve středu 13.7.2016, kdy jsme se na  
kolech vydali do rekreačního střediska Bozeňov. Vyjížděli jsme 
za mírného mrholení, a proto nás bylo jen deset, ale počasí se 
umoudřilo a vyjížďka se nám tak zalíbila, že jsme se vydali ještě 
po cyklostezce do Hoštejna. Ujeli jsme celkem 48 km, což je na 
seniory slušný výkon.

      Na další vycházky s Vámi se těší  
Lubomír Soural a všichni ostatní aktivní senioři.

Cestou k přehradě

Pozdrav z lanovky

Na přehradě v Bozeňově

Dlouhé Stráně

„Zaplál oheň divukrásný v naší zemi krásné, přísaháme: naší vinou nikdy 
neuhasne…“

Podvečer, vlajka je již spuštěna
Autoři fotografií: Jan Juránek, Jiří Znoj
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SBĚR POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ MNOŽSTVÍ SVEZENÉHO PAPÍRU  
A PLASTŮ V ROCE 2016

STARÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

Hlášení obecního rozhlasuZMĚNA SVOZU ČERVENÝCH PYTLŮ S TETRAPAKY
Obecní úřad připomíná občanům, že je změna ve svozu 
červených pytlů s tetrapaky (obaly od mléka a džusů).  
Stává se, že jsou pytle nachystané na čtvrteční svoz. Nově 
se červené pytle svážejí společně při sobotních svozech 
plastů jednou za 2 měsíce. POZOR – musí být zachován  
oddělený sběr – tzn. nedávat plasty a tetrapaky společně  
do jednoho pytle. 
          

 Lucie Šoupalová
     referent ŽP OÚ Bludov

Obecní úřad připomíná občanům, že mají možnost vhazovat  
použitý potravinářský olej z domácností do speciálních popelnic. 
Nashromážděný olej v řádně uzavřené PET lahvi můžete  
vhodit do popelnic na těchto místech – ulice Na Vískách (ob-

Obecní úřad připomíná občanům, že staré domácí elektrospotře-
biče mohou kdykoliv přinést k vratům sběrného dvora (budova  
u vjezdu do Bludovské a.s. nad zámkem). Neskladujte si tyto  
spotřebiče zbytečně doma, když se jich můžete pohodlně  
a zadarmo zbavit.  
    Lucie Šoupalová
    referent ŽP OÚ Bludov

Na základě opakovaných dotazů některých spoluobčanů  
si dovolujeme touto cestou informovat všechny o době hlášení 
obecního rozhlasu. Dobu hlášení obecního rozhlasu stanovila 
svým rozhodnutím rada obce již před šesti lety.
Doba hlášení je tedy stanovena takto:
Den v týdnu   Doba hlášení 
pondělí a středa   10:00 a 16:30 hodin
úterý a čtvrtek   10:00 a 14:30 hodin
pátek    10:00 a 13:00 hodin
sobota a neděle   nehlásí se

Samozřejmě, že ve výjimečných a odůvodněných případech  
může být hlášení provedeno mimo tuto dobu (závažná sdělení,  
v době dovolených, mimořádná hlášení… a podobně). Zpravidla 
je však stanovená doba dodržována.
 Rada obce též stanovila ceník za hlášení místním rozhlasem. 
Ceny jsou stanoveny dle druhu hlášení.
 Text hlášení je zveřejňován na webových stránkách Obce 
Bludov www.bludov.cz v sekci Hlášení rozhlasem. Zde se také 
kdokoli může přihlásit k zasílání textu hlášení do e-mailu.
     Gabriela Flašarová

OÚ Bludov

Ráda bych všechny občany seznámila, kolik bylo za půl roku 
2016 vytříděno využitelného papíru a plastu. Tyto dva odpady 
vznikají v domácnostech v největší míře, a proto je jejich sběr 
nejvíce sledován. Z přiložené tabulky je krásně vidět, jaký je ná-
růst množství svezeného papíru a plastu. Oproti loňskému období 
vzrostl sběr papíru o 4,11 tuny a plastu o 6,848 tun. Čím více 
vytřídíme, tím více peněž dostaneme od společnosti EKO-KOM 
a můžeme přidávat po obci další barevné kontejnery, kterých je 
pořád málo.

Chtěla bych moc poděkovat občanům, kteří odpady třídí  
a nevhazují všechen odpad do běžné popelnice. Třeba i k tomuto 
správnému kroku přejdou i ti, kteří pořád odpad netřídí. Jen tito 
občané se mohou zasadit o to, že se bude snižovat produkce  
komunálního odpadu z běžné popelnice.

Lucie Šoupalová
 referent ŽP OÚ Bludov

chod U Urbana), ulice Polní (u MŠ), ulice 
Jiráskova (obchod Jednota), ulice Slepá, 
ulice Pod Baštou, ulice Družstevní, ulice  
Dr. Březiny (u řadovek) a u „olšanských 
bytovek“. Nezbavujte se zbytečně použi-
tého oleje z pánve nebo friťáku vylitím do  
kanalizace či vhozením do běžné popelnice. 
   Lucie Šoupalová

 referent ŽP OÚ Bludov

P A P Í R 

měsíc rok 2015 rok 2016 rozdíl 
2015/2016

leden 1,64 2,46 +0,82
únor 1,11 1,71 +0,6
březen 1,44 1,21 -0,23
duben 1,68 2 +0,32
květen 1,57 3,38 +1,81
červen 0,97 1,76 +0,79
CELKEM 8,41 12,52 +4,11

P L A S T

měsíc rok 2015 rok 2016 rozdíl 
2015/2016

leden 0,41 0,77 +0,36
únor 3,79 5,29 +1,521
březen 0,66 0,51 -0,15
duben 1,697 5,86 +4,163
květen 0,43 1,124 +0,694
červen 5,444 5,704 +0,26
CELKEM 12,41 19,258 +6,848

ŠACHOVÝ KROUŽEK
Zahájení činnosti ve středu 8. září 2016  

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

Kulturní dům Bludov přijímá přihlášky  

na VÝUKU HRY NA FLÉTNU 
(p. uč. Kubíčková). Přihlášky v KD Bludov,  

popř. tel.: 583 238 177,  
email: Kulturní.dum@bludov.cz
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti - září 2016
Valentová Karla, Juřinová Irena, Chalupová Anna, Zamykal 
Josef, Kotvanová Marie, Benešová Eva, Skokanová Zdeňka,
Baladková Zlatuška, Mazalová Zdenka, Straka Vladimír,
Sadilová Jiřina, Šulová Zdenka, Straka Karel, Strnad Karel,
Pospíšilová Ludmila, Hireš Zoltán, Zatloukalová Marie,
Kozáková Marie, Stonová Marie, Augustin František

   Dne 6. září 2016 vzpomeneme nedožitých 
75. narozenin našeho milovaného tatínka  
a dědečka pana 
Zdeňka Andrleho
Kdo jste ho znali a měli rádi,  
vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná 
manželka a dcery s rodinami.

POZVÁNKA
So 3.9. 8:00-9:00 hod. Výšlap za bludovským špekáčkem  
       /zahrada KD/
Po 12.9. 18:00 hod.  Jednání zastupitelstva obce /KD/
Čt 15.9. 9:00 hod.  Mobilní planetárium /KD/
Pá 16.9. 19:00 hod.  Travesti show /KD/
Pá 16.9. 17:00 hod.  KPH-Ivan Ženatý /zámek/
So 24.9. 17:00 hod.  Divadelní představení „Natěrač“ /KD/

na září 2016

Drahý tatínku,
přijmi naše blahopřání k 90. narozeninám,
které oslavíš 5. září 2016.
Do let příštích máš k mání štěstí, zdraví,  
mnoho sil, abys tu dlouho byl a stovku  
s námi oslavil. Přejí syn Pepa a dcery s rodinami.

7.9.2016 Ramzová-Paprsek-St.Město p.Sn.
 Délka trasy 14km.
 Odjezd vlaku Bludov 8.47 hod., Bludov lázně 8.54 hod.

21.9.2016 Cyklo výlet Ruda n/M-Bohdíkov-Raškov obora a zpět.
 Délka trasy 30km.
 Sraz v 9.00 hod u kulturního domu.

5.10.2016 Skřítek-Rabštejn-Hraběšice.
 Délka trasy 14 km.
 Odjezd autobusu od cukrárny v 7.56 hod., 
 dol. konec v 7.53 hod., přestup Šumperk aut.n. 
 s odjezdem 8.40 hod.

19.10.2016 Koupaliště-Zlatník-Bludoveček.
 Délka trasy 10 km.
 Sraz v 10.00 hod. u kulturního domu. 

VYCHÁZKY SENIORŮ
září - říjen
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MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Čtvrtek 15.9.2016 sál KD Bludov

9:00 – 17:00 hodin

Vstupné: 45,- Kč/os.
Střídání skupin po cca 45 minutách, záleží  
na výběru promítacího filmu. Promítací čas  

se může změnit v závislosti na počtu zájemců.

Český zahrádkářský svaz
ZO Bludov
pořádá zájezd

v sobotu 8.října 2016 

Zlín, Luhačovice
Program:

Zlín – expozice baťovského koncernu a zlínského filmového studia, 
cestovatelé Hanzelka a Zikmund 

Vizovice - zámek
Luhačovice - lázně

Odjezd od Kulturního domu Bludov v 6:30 hod.
Cena:  300,- Kč (pouze doprava) 

Přihlášky do 1.10.2016

Závazné přihlášky přijímá: p.Bohuslav Straka  
a p.František Kranich

Zájezd se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků.

XXIV. ROČNÍK VÝŠLAPU 
ZA BLUDOVSKÝM 

ŠPEKÁČKEM
Sobota 3. září 2016

Trasy: 7 km a 20 km
Start za zahrady za KD v 8-9 hodin
Při návratu opékání špekáčků
Dárek pro nejmladšího
a nejstaršího účastníka
Koná se za každého počasí

KULTURNÍ DŮM BLUDOV A SKAUTSKÉ STŘEDISKO 
FRANTIŠKA PECHÁČKA BLUDOV POŘÁDAJÍ

Startovné: 20,- Kč

Junák - svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov, z. s.

zve 
všechny sestry, bratry, holky, kluky i jejich rodiče na

XXI.ročník
Svatováclavské

drakiády

Který drak 
…ve středu 28. září…  

doletí nejdál?

Která dračice
…bude nejkrásnější… 

dračicí roku 2016?

Který drak předvede
…krkolomný pád… 
na Brusné od 14:00?
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Maďarské termální 
lázně Bükfürdő

Čtyřdenní zájezd
Léčebné lázně Bük jsou jedny z nejznámějších a nejpopulárnějších 

lázní v Evropě, ležící v blízkosti rakouských hranic v nadmořské  
výšce 150 m. Nabízí 27 bazénů. V léčebných bazénech je teplota 
vody 32-38°C, teplota vody v plaveckých bazénech je 26 a 28°C,  

dále nabízí tobogány a jiné, ale také odpočinek a relaxaci.  
Je zde široký výběr aktivit pro všechny generace.  

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

Termín: 20.10. – 23.10.2016
1. den – odjezd z V. Losin od hotelu Praděd v 7:00 hod.,  

Šumperk Grandhotel 7:15 hod., možnost nástupu po trase  
(nástupní místa jsou i místa výstupní)

Po příjezdu ubytování v apartmánovém hotelu,  
který sousedí s areálem lázní

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

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

CENA: 4.500,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu záj. autobusem, 3x hotelové ubytování  

ve dvoulůžkových pokojích, 3x polopenzi, vstup do bazénů,  
lázeňský poplatek. S přihláškou je nutno zaplatit zálohu 2.000,- Kč

Cena nezahrnuje: zdravotní pojištění
Cena závisí od sezony

Informace a přihlášky do 10.10.2016 KD Bludov, 
tel.: 583 238 177

MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA  
A  VZDĚLÁVÁNÍ

M. MACHALA - Šumperk
nabízí hudební kurzy 

V KULTURNÍM DOMĚ BLUDOV 
  Zpěv 

  Zobcová flétna  
  Keyboard - Klavír 
Akustická kytara

dále vyučujeme 
- Akustická kytara (přípravka - děti 5- 6  let ) 

- Zpěv ( přípravka - děti  5 - 6 let )
- Keyboard (přípravka-děti 5 -6 let)

- Elektrická kytara
- Akordeon ( tahací harmonika)

- Bicí souprava 
- Ukulele

- Cajon, Djembe

zájemci o výuku na školní rok 2016 / 17 se  mohou hlásit 
- 8. září v KD Bludov učebna od 14 hod. - do 15 hod.

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

nebo telefonicky 725 686 325 

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
DOPOLEDNÍ CVIČENÍ 

PRO SENIORY
KDY: každé pondělí od 5. září 2016

KDE: v KD Bludov
S SEBOU: volný oděv, ručník, pití

Od 9:00 – 10:30 hod. – OBSAZENO

PRO ZAČÁTEČNICE 
SENIORKY

KDY: v případě zájmu v úterý od 9:00 hod.
KDE: v KD Bludov

Přihlášky osobně na tel.: 606 724 997

VEČERNÍ CVIČENÍ 
PRO DOSPĚLÉ

KDY: každé pondělí od 5. září 2016
KDE: v KD Bludov

S SEBOU: volný oděv, ručník, pití
Od 18:00 – 19:30 hod.

DĚTSKÁ JÓGA
Zahájení od 19.9.2016

Věk: 6 - 12 let
KDY: každé pondělí od 17:00 – 18:00 hod.

KDE: v KD Bludov
S SEBOU: volný oděv, ručník, pití

Upozornění pro rodiče, aby osobně přihlásili dítě  
na tel.: 606 724 997

Kurz bude zahájen v minimálním počtu 10 dětí.  
Nahlaste VČAS!

Těší se na Vás Štolcová Alena

28. ROČNÍK 
BLUDOVSKÝ KROS

Běžecké závody pro mrňata,  
děti a dospělé

DATUM: 2. října 2016, neděle
MÍSTO: Bludov, autobusová točna  
na horním konci (za pískovnou)

START: v 10:00 hod., registrace od 9:15 hod.
POŘADATEL: František Čmakal,  

www.chlapak.cz
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Kulturní dům Bludov
Pořádá zájezd do Polska

KUDOWA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hod.  

/možnost nástupu Šumperk  
mototechna 6:15 hod./

Cena: 200,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

Tel.: 583 238 177

Úterý 11.10. 2016
Sobota 29.10. 2016

Úterý 1.11. 2016 
Čtvrtek 17.11. 2016 /svátek/ 

Sobota 19.11. 2016 

TJ SOKOL BLUDOV z.s., 
se sídlem Tř. A. Kašpara 357, 789 61 BLUDOV 

nabízí k pronájmu 
prostory Sokolovny 

v Bludově pro pravidelnou i příležitostnou 
sportovní činnost všeho druhu 

(nohejbal,volejbal, malá kopaná, pilates, 
joga, aerobic, atd ). 

Případní zájemci se mohou informovat u p.Srba. 
Telefon 724519805, e-mail: Srb4@seznam.cz
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Bludovští starostové – František Březina (1907-1918)

Šestý bludovský starosta, František Březina, byl dosud jediným 
nejvyšším představitelem obce, který nesl nejrozšířenější blu-
dovské příjmení minulosti. Byl také prvním bludovským staros-
tou, který vzešel z katolické politické strany.
 Podle matriky se narodil 28. ledna 1861 na čp. 185 (dnes  
ulice Úzká). Pokřtěn byl o den později. (Na hřbitovním pomníku 
je ale uvedeno jako datum narození 29. ledna.) Ačkoli byl jeho 
otec Antonín domkařem, pocházel ze starého selského rodu – 
narodil se na čp. 118 na Horním konci. Statek ale mohl zdědit 
jen jeden, a tak na jednu generaci tato větev Březinů „domkaři-
la“. Matka budoucího starosty se jmenovala Anna a byla dcerou 
domkaře Martina Řežuchy. 
 Kromě několika dalších sourozenců měl bratra Antonína  
Březinu, který se po roce 1876 přiženil na statek čp. 135 a zalo-
žil zde rod, kterému se přezdívalo „Tónyši“ a který zde až done-
dávna hospodařil. S budoucím starostou měli k sobě evidentně 
velmi blízko. Kromě toho, že spolu od roku 1889 přímo sousedi-
li, byli si i s manželkami vzájemně za kmotry všech svých dětí.
 Když se František Březina v pětadvaceti letech 18. října 
1886 v Bludově ženil, je v matrice jako jeho povolání uvedeno 
„vojín v záloze divize dělostřelecké č. 19“. Bral si stejně starou  
Magdalenu, dceru Matouše Jáně z čp. 136. Podíváme-li se na 
mapu, uvědomíme si, že se vlastně oženil se sousedkou. Vzápětí 
po svatbě zřejmě krátce bydleli u ženichova bratra Antonína, kde 
se také narodila první dcera; poté krátce u ženichových rodičů 
na čp. 185. V roce 1889 prodal Březinovi manželčin bratr Josef 
Jáně statek čp. 136 a tak mohli začít sami hospodařit, mladá sel-
ka vlastně na otcovském gruntu. Proč se tak stalo, nevíme; snad 
tak Březinův švagr řešil neutěšenou finanční situaci.
 František a Magdalena spolu měli osm dětí (dva syny a šest 
dcer), z nichž šest se dožilo dospělosti. Narodily se v rozmezí 18 
let: Magdalena Františka (1887, zemřela čtrnáct dní po naroze-
ní), František (1888), Františka (1891, zemřela v necelém roce 
života), Anna (1892, provdaná Šajová), Josef (1896), Helena 
(1897, provdaná Zatloukalová), Marie (1899, provdaná Stonová) 
a Magdalena (1905, provdaná Holinková). Na rozdíl od předcho-
zích starostů, u nichž jsme psali, že v Bludově nebydlí žádný, 
nebo jen velmi málo přímých potomků, František Březina má  

v Bludově potomků desítky, 
možná i hodně přes sto: jsou to  
rodiny Šajova, Adámkova, Za-
tloukalova, Březinova, Smyčkova, 
Řežuchova, Pospíšilova, Stonova, 
Kotrlých, Juránkova, Jurkova... 
A to vše přesto, že nejstarší syn 
František padl v první světové 
válce jako jeden z prvních blu-
dovských mužů: „A tu se musím 
zmíniti, že právě ze začátku padli 
ti nejhodnější hoši, kupodivu. Jako 
poctiví, hodní chlapci i svou vojen-
skou povinnost vykonávali řádně  
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Hrob Františka Březiny (foto - archiv autora) 

a našli tak smrt: Antonín Řežucha, tichý mládenec, Franti-
šek Březina, syn starostův proti Rusům a Josef Žižka, horlivý 
cvičitel v Orlu proti Srbům,“ psal bludovský farář. Druhý syn  
Josef padl do ruského zajetí, vstoupil do legií, z nichž se vrátil  
s hodností kapitána. Vstoupil do prvorepublikové armády,  
působil jako profesor u dělostřelců na vojenské akademii  
v Táboře. Po nacistické okupaci se zapojil do odboje, byl vězněn 
v koncentračních táborech, v roce 1944 byl popraven  
v Drážďanech. Jeho potomci žijí v Litomyšli. Nejbližšími žijící-
mi potomky Františka Březiny jsou jeho čtyři vnučky: Jaroslava 
Juránková, Božena Jurková, Ludmila Pospíšilová a v Šumperku 
žijící Jana Kobzová.
 Do veřejného dění se začal zapojovat již na konci 19. století. 
Byl nejvýraznější laickou postavou druhé katolické spolkařské 
generace – po generaci zakládající (Hynek Merta, Josef Jáně 
apod.). V roce 1898 již byl jednatelem (tedy po předsedovi, jímž 
byl místní kněz, nejdůležitější postavou) nejsilnějšího katolické-
ho spolku Svatopluk. Jako takový měl velké zásluhy na výstavbě 
Národního (dnes Kulturního) domu v roce 1900. V roce 1906, 
již jako člen obecního výboru (dnes zastupitelstva), vstoupil 
spolu s ostatními zastupiteli hromadně do Sboru dobrovolných  
hasičů. Působil rovněž jako člen Okresní školské rady v Zábřeze.
 V zastupitelstvu patřil od začátku ke katolické opozici vůči 
pokrokářskému starostovi Jánětovi. Postupem doby se stal  
hlavou této opozice, jíž se podařilo v roce 1906 výrazně uspět 
ve volbách. Když byl o rok později donucen dlouholetý starosta 
Jan Jáně odstoupit, nahradil jej právě F. Březina. Spolu s novým 
místostarostou Františkem Pospíšilem (otec zakladatele lázní 
Zdeňka Pospíšila) přinutili Jáněta uhradit manko, které po něm 
zbylo v obecních financích, jak se o tom zmiňuje předchozí díl 
tohoto seriálu.
 Za jeho starostenství, do něhož ničivě vstoupila první  
světová válka, byla především postavena nová školní budova  
a zřízena měšťanka. Boj o školu a o obsazení místa jejího  
ředitele jsme již v Bludovanu několikrát připomínali – každo-
pádně starosta Březina patřil spolu s farářem Ermisem k hlavním 
postavám, jež se zapříčinily o to, aby se ředitelem nestal národní 
socialista a pokrokář Alois Konečný, ale František Lehar. Jed-
nal kvůli tomu s nejrůznějšími úřady, spoluorganizoval protestní 
akce v Bludově…
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 Byl trnem v oku socialistům. A tak když 27. září 1911  
probíhal velký protestní průvod socialistických dělníků do Blu-
dova, stal se spolu s bratrem Antonínem a sedlákem Františkem 
Jánětem terčem jejich fyzických a slovních útoků.
 Byl politicky velmi obratný – tak lze zřejmě vysvětlit akci  
z roku 1909, kdy obecní zastupitelstvo jmenovalo několik  
nových čestných občanů; bylo obviňováno, že samé klerikály: 
ThDr. František Janiš – profesor bohosloví v Olomouci a někdejší  
bludovský kaplan, František Wicenec – bývalý ředitel bludovské 
školy, František Ermis – bludovský farář, Rudolf Holub – farář  
v Lidečku  a někdejší bludovský kaplan, MUDr. Alois Slou-
penský – obvodní lékař v Bludově, Josef Jáně – advokátní so-
licitátor, František Pospíšil – hospodářský správce velkostatku  
v Bludově. Uvědomíme-li si, že čestní občané mohli volit v tzv. 
první kurii, čímž měli velký vliv na výsledek voleb, chápeme 
rozčilení jejich protivníků, národních socialistů, vedených bý-
valým starostou Jánětem a budoucím starostou Petrem Plodem. 
 Zřejmě i pro toto jeho výrazné angažmá byly obecní volby  
v roce 1910 značně napjaté, v nichž ale nakonec Březinou ve-
dená katolická strana zvítězila, především díky podpoře nejmé-
ně majetných lidí ve III. sboru. Protivníci tvrdili, že byli voliči 
upláceni, nicméně toto obvinění před soudem nebylo dokázáno. 
Stejně tak Březina a jeho strana zvítězili i v roce 1913, v posled-
ních předválečných volbách podle starého volebního systému. 
Farář Dřímal tehdy o Březinovi psal jako o „muži svědomitém, 
poctivém a přičinlivém“. Ostatně tak na něj vzpomínají i posled-
ní pamětníci – jako na člověka férového a rovného.
 Válka připravila starostu o nejstaršího syna, dlouhou dobu 
myslel, že i o toho druhého (Josefa – od toho mezi lety 1916-
1920 nepřišla žádná zpráva). Nepříjemnosti spojené s výkonem 
starostenství za války, kdy první muž obce musel vykonávat  
i služby pro stát, s nimiž nesouhlasil, vedly k tomu, že se sta-
rostenství 11. dubna 1918 vzdal, údajně ze zdravotních důvodů. 
Nicméně žil ještě dalších téměř třicet let bez zdravotních problé-
mů, přičemž již v roce 1919 vedl obecní kandidátku Českoslo-
venské strany lidové. V zastupitelstvu zůstal do roku 1924, kdy 

rezignoval v době hádek o pronájem obecní honitby. Tu obecní 
honební výbor v čele právě s F. Březinou pronajal opět Haber-
mannovi, a to za pětinásobné zvýšení nájmu oproti předchozímu 
období. Jiní zájemci ovšem „rozvosili obec“, vznikly velké spo-
ry a hádky, nejvíce útoků bylo vedeno proti Březinovi. Tomu to 
nestálo za to, a tak v říjnu 1924 rezignoval. Tak fakticky skon-
čila jeho veřejná angažovanost (v 63 letech věku). „Mnoho se 
o obec zasloužil, ale socialistickým stranám byl trnem v oku,“ 
glosoval jeho konec farář Dřímal.
 Předal i statek čp. 136, a to dceři Heleně, která se provdala 
za Petra Zatloukala z čp. 57, který se později stal druhým  
katolickým starostou obce. Dožil ve „véměně“ na čp. 138,  
kterou výrazně opravil.
 Když 20. července 1947 zemřel, stal se jeho pohřeb jed-
nou z největších poválečných manifestací bludovského  
katolického tábora; a vlastně manifestací poslední. Pohřbu se 
zúčastnily korporativně spolky Svatopluk a Orel – členstvo, 
dorost i žáci jej v krojích doprovodili na jeho poslední cestě. 
Symbolicky se tak uzavřel šestaosmdesát let dlouhý život snad 
nejvýraznějšího bludovského místního katolického politika mo-
derní doby.

Stanislav Balík ml.

Prameny a literatura:
Pamětní kniha kostela a fary v Bludově, sv. I, 1876-1900, 
Římskokatolický farní úřad Bludov.
Pamětní kniha kostela a fary v Bludově, sv. II, 1901-1933, 
Římskokatolický farní úřad Bludov.
Rozhovor s Jaroslavou Juránkovou, srpen 2016.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, sbírka matrik, 
matriky narozených, oddaných a zemřelých Bludov.
Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu, Brno 2013.
Březina, J.: Paměti obce Bludova, Bludov 1927.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Pokračování příště

Vandalové na Brusince

V předcházejících číslech Bludovanu jsme Vás seznamovali  
s dobrými i úsměvnými zprávami  z Brusinky. Bohužel, nové 
postřehy z vrcholové knížky tentokrát žádné nemáme. Napřed 
se začaly ztrácet tužky a propisovačky. Ty jsme trpělivě dopl-
ňovali. Potom se ale ztratila celá vrcholová knížka. Ještě ji ani 
návštěvníci nestihli popsat svými dojmy z vycházky. Také další 
exemplář se stal cílem útoku vandalů. Sešity pravděpodobně po-
sloužily „rádoby návštěvníkům“ k založení ohníčku. Proto jsme 
zcela zrušili ohniště, které bylo připraveno pro hladové příchozí 
např. k opékání špekáčků.
    Naše Brusinka -  místo setkávání - se dostalo do povědomí 
turistů z celé republiky. Přijíždějí sem na výlety skupinky  
i jednotlivci od Šumavy po Beskydy, z měst i vesniček.  
Pravidelně sem docházejí také klienti místních lázní.
    Dobrovolníci ze ZO ČSOP zde dobrovolně provádějí 
úklid na přístupových cestách. O víkendech zde prodávají 
turistické známky, vizitky i nálepky a poskytují informace 
nejen o zajímavé stavbě, ale i o Bludovu a rádi poradí, 
kam ještě zajít a co navštívit. Máme radost, že se o naši 

obci pěkně píše a mluví, jen by nám to neměli kazit neukáznění 
návštěvníci.

Za ZO ČSOP Bludov Jana Holinková



Bludovské zajímavosti aneb Jistě víte, že . . .

Chalupa na Zábřežsku a Šumbersku z roku 1840.

……se v současné době provádí v lokalitě bývalého rybníku 
Špalek archeologický průzkum. Výsledkem průzkumu  
by mělo být obnažení fragmentu vodního díla souvisejícího 
s kdysi intenzívním bludovským rybníkářstvím. Uměle  
zbudovaný přepad zde odváděl vody z rybníka Špalku 
do rybníka Bezděku. Pokud jde o stáří pojednávaného  
vodního díla, v dochovaném provedení je z mladšího období 
existence rybníka. Při stavbě rybníků někdy v osmdesátých  
a devadesátých letech 15. století používali Tunklem najatí 
rybníkáři ještě napájecí a odtokové roury dřevěné. Odhad 
pro zbudování napájecího kanálu z kamenů je ze 17. až 18. 
století. Nechejme se ale překvapit závěry archeologického  
průzkumu……………

Nedávno se mi dostal do rukou článek : Chalupa na Zábřežsku  
a Šumbersku roku 1840. Autorem článku je Jakub Lolek,  
nadučitel ve Zvoli. Článek byl publikován v Časopise vlastivěd-
nému muzea v roce 1893. Dochovaná kopie je bohužel dnes již 
těžko publikovatelná. Proto mi dovolte vybrat z výše uvedeného 
článku stať, která nám přiblíží venkovské stavení v polovině 
19. století. Z článku číší nejen přesná identifikace objektu, ale 
současně i láska k rodnému domu, plná pokory a citu.
 ………..“ Obývali jsme domek a říkali mu „naše  
chalópka“. Stál v „sadě“ a koukal ze zeleně vesele jedním  
oknem do „návsi“, druhým do „sadu“ a „okýnkem“ šilhal do 
sousedovy zahrady. Přístup k ní byl z návsi po „mostě“ přes 
potok. Ohraženého „dvora“ neměla.
 Byla zděna z „póci“, kdy, se neví, ale je tomu dávno. Vnější 
zeď byla neomítnuta, však vápnem obílena; byla hrbolatá  
a sláma z ní leckde vykukovala. Ani nebyla mnoho „přímá“ 
a rohy nikoliv po geometricku ostré. Aby „póce“ nerozmokly, 
byly přikryty doškovou asi 8m vysokou střechou a na hřebe-
nu jejím srobena jest „ kalenice“ z došků v blátě vymáchaných  
a vedle sebe napříč položených, v něž štípen patron hromu  
„tóčmóž“, po botanicku „netřesk“.
 Střecha semtam zarostla mechem a „teklo“-li jí na půdu, 
shodil se shnilý „šár“ a zaměnil novým. Doškař to znal  
a lacino „zakryl“. Okapy byly široké, a nejvíc ten, jenž kryl  
v předu „násp“. „Svisle“ měla naše chalupa dvě: v předu líc  
a rub v zadu. Lícní svisle měly „desky“ šikmo přibité,  
v kalenici „kuklu-čepici“ a dvě v deskách vyřezané osmirohé 
hvězdy s posouvatelnými šoupačky k uzavření. Zadní lomenice 
byla bez ozdoby………….
 ……….V síni stála malovaná truhla se svátečním  
šatstvem a police, v jejíž hořejší polovici srovnáno nádobí  
hliněné, v dolejší potraviny. Konečně bylo zde ohniště, kuchyň 
otevřená, jen přístěnkem krátkým před všetečnými zraky  
chráněná, s malým „okýnečkem“ na síň………..
 …….Ze síně vkročilo se do komory. Byla temná. Tam 
byla „jáma“ na zemáky, „bečka“ se zelím, moučnice, stará  
„harmara“ s veteší a j. pod.zboží. Odtud v příč vkročilo se do 
jízby.
 Na pravé ruce v koutě u dveří postel prostá. Nad ní na  
hřebu ve stěně „sýtko“ a pod ním majoliková, modře malovaná 

kropenka se svěcenou vodou. Na levo kamna, na bidle kotouč 
soli svěcené. Proti peci druhá postel, na stěně hodiny s krát-
kým kývadlem, skleněným zvonkem. V pravém rohu stůl a po 
obou stranách podél stěny „lavy“, ohoblovaná, nenatřená prkna  
s nohami rozkročnými, zavrtanými. Stůl měl „šráky“ a „pod-
nožky“.
 Okna 60cm široká a 70 cm vysoká se dvěma křídly na 
„pantkách“ a k zavírání „ryglem“, jednoduchá se šesti tabul-
kami skelnými. Dveře do síně se otevírající, 160 cm vysoké  
a 50 cm široké v dubových veřejích bez žlábku na železných 
pantech se točící s rámcem………
 ……… Ze síně vkročilo se na „násp“. Byl podél stěny 
asi 20 cm vyvýšený, z hlíny nasypaný a deskami do výše 1m  
obedněný. Jmenoval se také „ přésenek“, maje čtvero sloupků 
ku trámům střechy připnutých. Různé věci v něm skládány. 
Zamykání dveří na venek dělo se zámkem věšacím. Dveře se 
k veřeji přitáhly „babkou“ čili „řetězem“ a nastrčil se kolíček, 
nebo do babky zaháčil se věsací zámek, když dříve „řetěz“ na 
ni přilepen byl. Výška zdiva měla 2,50m vně, uvnitř byl strop 
1,90m vysoko. Mimo tré „lav“ a jedné židle „stolice“ jsme víc 
neměli………
 ...….Chaloupka naše stála na rovině. Kolem vinul se po-
tůček z obou stran. „Sad“ byl ohražen plotem ze smrkových 
a jedlových tyček spletených s jedné a se strany druhé živým 
plotem z habří a hlohu. Domky stály v řadě, nikoliv však  
bezprostředně vedle sebe. Mezi každým prostíral se sad; dom-
ků v zeleni ani viděti nebylo. V zahradě byly kadlátky, hrušně,  
jabloně, třešně, višně a „hamrlata“. Z květin narcisy, prvosen-
ky ( petrklíče „kropáčky“), pivoňky, růže stoliské, lilie, kosat-
ce, sedmikrásky, Maří list, balšánek, boží dřevec, šalvěj, roz-
marýna, náprsník a barvínek. Na podzim se stromy okopaly  
a hnojem přikryly…………..
 ……..Výměnického bytu naše chaloupka neměla. Byl  
kdysi byt takový, neboť vedle kůlny „na hák“ dosud byly  
znatelny základy. Svým časem se snad shroutil, nebo byl  
kýmsi sbořen. My výměnického příbytku jsme nestavěli, proto  
že ho nebylo právě třeba, ač taková výměna pronajatá na  
„podruha“ důchodek skýtala.

Eva Kösslerová

…… nad lokalitou Bludoveček se nachází zajímavý kámen,  
o kterém se traduje, že v minulosti mohl mít funkci poprav-
čího kamene. Vzhledem k místu nálezu je skutečně více než 
pravděpodobné, že tento opracovaný monument je spojen se  
životem hradu či „horního“ dvora na Bludovečku. Zajděte 
se podívat - cestou naproti sýpce, přes závoru a pod lesem  
vlevo. Jistě se nedá minout…………

………Nádraží Bludov–lázně je jediné svým klasicistním 
charakterem, které zůstalo ponecháno na trase Šumperk – Ha-
nušovice. Všechna ostatní „malá“ klasicistní nádražíčka bu-
dovaná při výstavbě železniční trati v 80.-90. létech 19. století 
zmizela v rámci revitalizace trati ze světa a byla nahrazena 
betonovými přístřešky………..

Eva Kösslerová
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V textu ponechán původní pravopis.
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Knihy z výpůjčního fondu na 1 rok

Legardinier, G. Zítra začnu nový život
Giffin, Emily Na čem záleží
Černá, Jaroslava Mikuláš, vévoda opavský
Vondruška, V. Pečeť smrti
Vondruška, V. Vražda v ambitu
Dvořák, O. Past na královnu
Carrell, J. Shakespearova kletba
Anechino, D. Probuzení
Sheldon, S. Věř ve svého boha
Jackson, L. Noc předtím
Robb, J.D. Každý má motiv
Bradford, B. Tajemství minulosti
Ivie, J. Tajemství krásné čarodějky
Stimson, T. Kdo miluje nejvíc
Banks, M. Pád / Chlad / Žár
Řeháčková, V. Nevím, kdo jsem
Teremova, L. Útěky tam a zase zpátky
Češka, S. Případ podivného gombíku
Kuťák, J. Území trestu
Erben, V. Poslední pád Mistra Materny
Ana M, Desatero přikázání pro Veverku
Harper, K. Zemřít s přílivem
Wood, B. Strážkyně tajemství
Rankin, I. V cizím hrobě
McGartland, I. Štvanec
Hayder, M. Unesená
De Jong, E. Dalíla
Patterson, J. Oko za oko
Roberts, N. Nebezpečné útočiště
North, F. Nová šance
Deaver, J. Prázdné křeslo / Iluze
Garwood, J. Nemůžeš mě milovat
Lowell, E. Nech minulost spát
Clark, Carol H. Podvod
Clark, Mary H. Má rád hudbu, rád tančí
Cole, M. Bestie
Cubeca, K. Ve spárech osudu
Peters, E. Záhada sarkofágu
Ballantyne, L. Kdo je bez viny
Stilton, G. Čtyři myši v černé džungli
Miler, Z. Krtek a léto
Drda, J. České pohádky
 Kočka leze dírou
Řezníčková, D Martin.
Wendelken, B. Odhalené tajemství
 Vážné podezření
 Velké pátrání
 Záhadné zmizení
Poláček, K. Bylo nás pět
Miler, Z. Krtkovy příhody od jara do zimy
Przewozniak, M. Jak se bydlí se strašidly
Green, J. Muzeum dinosaurů
Vondruška, V. Život ve staletích
Watt, F. Kouzlení s papírem
Silverberg, R. Dolů k zemi
Simak, C. Čas je ta nejjednodušší věc
Bassett, A. Uspěchané zásnuby
Montgomery, L. Anna ze Zeleného domu
Michorová, E. Bára ze zámku
Schneider, S. Co by měly dívky vědět o lásce
Boyne, W. Křídla proti křídlům
Dostojevskij, F. Běsi
Heider, J. Hrady, zámky, tvrze
Fuchsová, I. Když mě divadlo svléklo do naha
Audy, I. Moravský kras
Obdržálková, V. Astřička
Nováková, J. Bez naděje
Stryjak, J. Egypt
Mathé, I. Etiketa
Jones, G. P. Kletba rodu Bardulfů
Walters, Louise Kufr paní Sinclairové

KNIHOVNICE: HOLINKOVÁ STANISLAVA
- pokračování příště -
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DĚTI V BLUDOVĚ SE BAVÍ TENISEM!!!

Vítězem letošního zdařilého ročníku tenisové dvouhryna kurtech v Bludově  o Putovní pohár starosty obce Bludova se stal Zdeněk 
Skoumal. Ve finále porazil Jirku Nejedlého. Foto i text: J. Baslar

Na jaře letošního roku se malé-velké teniso-
vé naděje z Bludova a Šumperka účastnily 
oblastní soutěže smíšených družstev v kate-
gorii baby tenisu (8-9 let) a mladšího žactva 
(10-12 let).

Pro většinu dětí naší tenisové školy to byla 
první zkušenost se závodním tenisem, prv-
ní zápasy, první výhry, ale i prohry. A mu-
sím se přiznat, že jsem byla sama zvěda-
vá, jak děti zápasový tlak, který ať chce-
me, nebo ne, je v tenise znát, zvládnou.  
A zvládly to se ctí, jsem na ně opravdu pyš-
ná. Patří jim obrovské díky nejen za trénin-
kovou píli a zápasovou bojovnost, ale i za je-
jich šťastné úsměvy, které jsou pro mne tolik 
naplňující.

Mladší žáci reprezentující TJ Sokol Blu-
dov, z.s. skončili na pátém místě ze sedmi  
družstev, nechali za sebou družstvo TJ Šum-
perk a SK Lama, baby tenisté ovládli šesté 
místo z osmi před Šternberkem a Uničovem. 
Od prvního květnového zápasu do toho po-
sledního červnového děti udělaly neuvěřitel-
ný pokrok, od počáteční nervozity přes vel-
mi pěkné tenisové výkony až k nemizícímu 
úsměvu na tváři při výhrách i prohrách. A to 
je nejvíc. Děti by se tenisem v tomto věku 
měly především bavit, mít z něho radost  
a mí svěřenci moc dobře vědí, že usmívat  
se na kurtě je jeden ze základů úspěchu. 

S láskou k bílému sportu 
trenérka Mgr. Lucie Chudějová.
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Foto obecní veselice

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

Také jste na konci června potkali v Bludově spoustu malých, 
neposedných stvoření s bílými čepičkami? To byli naši budoucí 
školáčci, děti, které po prázdninách poprvé usednou do školních 
lavic. Aby si svoje poslední dny v mateřské škole pořádně uži-
ly, připravily pro ně paní učitelky tradiční rozloučení s veselým 
pokřikem „ Juchajda, šmoulajda, ze školky ven. Juchajda, šmou-
lajda, do školy jdem“. 
 Tak už víte, jaká stvoření to byla, to si jen naše děti a paní 
učitelky hrály na partu veselých Šmoulíků. Dopoledne se děti 
na zahradě rozloučily se svými mladšími kamarády a potom se  
vydaly na dlouhé „ šmoulení „ . Že nevíte, co to je?  To je dlouhé 
putování se spoustou nástrah a úkolů, které Šmoulům nachystal 
Gargamel. Budoucí školáčci museli prokázat svoji obratnost,  

odvahu, tvořivost a také ochotu pomáhat kamarádům. Na roz-
hledně je potom všechny čekala zasloužená odměna a v restauraci 
U Kláry byl pro hladové Šmouly připraven slavnostní oběd.
Když se Šmoulíci večer vrátili do mateřské školy, byl před nimi 
poslední úkol – rozloučit se s oblíbenými hračkami, se svojí tří-
dou a paní učitelkou a nechat se „ pasovat“ na školáky.
 A nakonec zazvonil zvonec a všichni prošli kouzelnou  
bránou do školy.
 Přejeme budoucím prvňáčkům úspěšné vykročení do nové  
životní etapy, radost z poznávání všeho nového, spoustu kamará-
dů a hezkých zážitků.
 Určitě jste zvědaví, které děti se v září 2016 stanou školáky. 
Tady je všechny najdete: 
Babnič Adam, Boráňová Markéta, Divišová Michaela, Gloza Ni-
colas, Honemannová Eleni, Johnová Kateřina, Kohárová Nikola, 
Korcová Sára, Kulilová Lucie, Matějček Lukáš, Matysová Anita, 
Motyka Radek, Muroňová Kristýna, Muroňová Kateřina, Na-
vrátilová Nikola, Parasková Klára, Pregetová Petra, Ryszkowski 
Ondřej, Serba Matyáš, Toman Matyáš, Zedník David, Zubatý Mi-
chal, Mižigarová Karolína, Janoušková Bohdana, Barančík Lu-
káš, Diviš Miroslav, Horáček Tomáš, Horáčková Madlen, Janzo-
vá Gabriela, Kunert Jakub, Matějčková Tereza, Svoboda Simon, 
Toman Samuel.

Mgr. Hana Bendová, Mateřská škola Bludov 
Autor fotografií: Eliška Březinová

Autor fotografií: J. Baslar


