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Bludovan

Projev starosty k 72. výročí vítězství nad fašismem

Vážení spoluobčané,
když před sedmdesáti dvěma lety vstou-
pily vojenské oddíly slavné Rudé armá-
dy do našeho Bludova, skončila zdánli-
vě nekonečná doba nacistického útlaku 
a okupace. Kdo z nás, kdo jsme druhou 
světovou válku nezažili, si umí předsta-
vit obrovskou úlevu a radost našich ro-
dičů, prarodičů, našich předků? Umíme 
si představit bolest těch, jimž v nacistic-
kých koncentrácích zahynul syn či otec?  
A umíme se vcítit do pocitů těch, kteří žili 
dlouhou dobu se strachem ze zatčení kvů-
li prozrazení odbojové činnosti?
 Nejspíš to asi neumíme, ale měli by-
chom se o to alespoň pokusit. Jenom tak 
totiž budeme umět docenit význam dneš-
ního výročí, dnešního státního svátku.   
A to ne pro vzdálené dějiny, ale pro lidi 
naší obce a pro celý náš národ.
 Před dvaasedmdesáti lety skončila 
válka, která se od všech předchozích  

válek lišila. Nešlo v ní jen o zisk nových 
území či zdrojů surovin, tak jako tolikrát 
ve válečné historii. Šlo v ní o snahu Ně-
mecka z ideologických důvodů vyhladit 
údajně méněcennou část lidstva – Židy 
a Slovany. To se naštěstí, díky vzácné 
spolupráci svobodných západních států  
s komunistickým Sovětským svazem,  
nepodařilo.
 Bohužel, právě Sovětský svaz pak 
ukázal, že řadu států osvobodil od naci-
smu jenom proto, aby je mohl zakrátko 
znovu o svobodu připravit. Skupinami 
určenými k likvidaci v pojetí Sovětů pak 
byli všichni ti, kteří s komunistickou ide-
ologií nesouhlasili – sedláci, živnostníci, 
křesťané a všichni lidé toužící po svobo-
dě.
 Proto se často pohlíží na nacismus 
a na komunismus jako na jednovaječná 
dvojčata, jako na zavrženíhodné plody 
20. století, které se obrátily proti lidské 
přirozenosti a přivedly svět na okraj zká-
zy.
 Mnohý z nás se možná zeptá – a co 
s tím dnes? Proč to neustále připomínat? 
Vždyť nacismus byl poražen před téměř 
třemi čtvrtinami století a komunismus 
před více než čtvrtinou.  Zapomínat však 
nesmíme a připomínat musíme!
 Vidíme totiž, že zvrácené myšlenky 
zmíněných ideologií stále žijí. Jejich spo-
lečným základem je pohrdání důstojnos-
tí a svobodou člověka, státu či národa.  
A právě za svobodu svého národa, svých 
bližních i svobodu svou vlastní nasadili  
a nakonec obětovali svůj život stateční 
hrdinové, jejichž jména si můžeme kaž-
dodenně připomínat na našem pomníku. 

 Za svobodu však nebojujeme pouze 
ve válce. Hájit svobodu je naším každo-
denním úkolem. Neustále totiž hrozí její 
plíživé omezování. Neustále mají někteří 
mocní touhu co nejvíce kontrolovat naše 
životy, vstupovat do nich, nařizovat nám, 
co máme dělat - a dokonce, co si máme 
myslet. 
 Požadujme občanské svobody, ale 
plňme k tomu také svoje povinnosti. 
Svoje povinnosti rodičů, povinnosti dětí, 
povinnosti dobrých sousedů i povinnosti 
skutečných občanů své obce.
 Svoboda neznamená nevázanost. Svo-
boda spojená s lidskou důstojností zna-
mená především velkou odpovědnost. To 
si dobře uvědomoval velký bludovský  
rodák plk. Josef Březina, který byl popra-
ven za protinacistický odboj v Drážďa-
nech. Dobře to věděli kpt. František Pa-
zour či plk. Karel Hlásný, kteří bojovali 
v armádě za svobodu naší země. S tímto 
vědomím šli na smrt ti, jejichž oběti vy-
koupily naši pozdější i dnešní svobodu. 
Mějme to na paměti i my.
Děkuji vám za účast a za pozornost.

       Ing. Pavel Ston, starosta obce
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Bludovští ochranáři opět v akci

Kdo pravidelně čte Bludovan nebo sleduje dění v ZO ČSOP  
Bludov, ví, že údržba Naučné stezky, informační víkendové 
služby na Brusince nebo úklid ke Dni země nejsou jediné, čím se 
zabývají. Každý rok pravidelně část členů vyjíždí za poučením 
do významných lokalit s výskytem vzácných a ohrožených dru-
hů rostlin, konkrétně orchidejí. Po Děvínské kobyle a místních 
jesenických vzácnostech vyrazila skupinka do nejlepší a nejbo-
hatší Národní přírodní památky na Moravě, Chvalnov – Lísky  
a Malhotka u Bučovic. Popisovat průběh jara snad ani nemu-
sím, o tom ví své zahradkáři a sadaři. Plánovaný výlet za prv-
ními květy orchidejí do NPP Stráň u Hostýna se ani na podruhé 
kvůli počasí neuskutečnil. Trochu nás namlsal společný zájezd 
na Pálavu, a tak padlo rozhodnutí uskutečnit výlet zase na jih, 
do již zmíněné nejvzácnější lokality na orchideje, kde roste  
u nás vzácný vstavač trojzubý, vstavač vojenský, střevíčník  
pantoflíček, vemeník dvoulistý, bradáček srdčitý, vstavač bledý 
a jiné. Lokalita je taky významná výskytem panonské teplomilné 
květeny. Počasí nám tentokrát přálo. Ale na jihu Moravy se den 
předtím přehnala bouřka s kroupami, a tak jsme místy nacházeli 
polámané a potlučené rostliny. Že to ale stálo za to, dokazují 
fotografie. U další lokality Malhotka jsme už tak úspěšní nebyli. 
Po nálezu vstavače vojenského a jediného kvetoucího vstavače 
nachového, jsme se začali navracet k domovu. A udělali jsme 
dobře, protože začalo pršet. Snad vás také potěší pohled na naše 
vzácné květy.    

                                   
Jana Holinková

fo
to

 J
.B

as
la

r
fo

to
 J

.B
as

la
r

foto J.B
aslar

foto B
ludovští ochranáři

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 12. června 2017 od 18:00 hod. 

proběhne v Kulturním domě 
12. zasedání zastupitelstva obce. 

Všichni jste srdečně zváni.
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Jako již každoročně, i letos se některé části obce v průběhu letních 
měsíců promění ve staveniště. Probíhající práce mohou být dopro-
vázeny hlukem, zvýšenou prašností a leckde i omezením provozu 
na komunikacích. Vykoupením za tyto těžké chvíle by nám měly 
být nově upravené komunikace, veřejné osvětlení, nové podzemní 
kontejnery a další.
 Předkládáme seznam stavebních aktivit, které již byly či budou 
průběžně prováděny.
Květen:
-  Nové veřejné osvětlení na ulici Družstevní, zhotovitel firma  

 ELRAM s.r.o. Šumperk, ukončení akce 30.5.2017;
-  Nové veřejné osvětlení na ulici K Hřišti, zhotovitel firma  

 ELRAM š.r.o. Šumperk, ukončení 30.6.2017;
-  Osazení podzemních kontejnerů na ulici Družstevní, zhotovitel  

 firma EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh, ukončení akce 30.5.2017;
-  Stabilizace svahu a chodníku na ulici Na Baloně, zhotovitel  

 firma EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh, ukončení akce 30.6.2017;
-  Demontáž kříže na ulici Nádražní 5.5.2017, restaurování a jeho  

 následné osazení, zhotovitel MgA. Jakub Gajda PhD., ukončení  
 podzim 2017;

-  Rekonstrukce kulturního domu (obnova kuchyně a barového  
 pultu) s doprovodnými stavebními úpravami, práce budou  
 probíhat průběžně mezi nasmlouvanými aktivitami a ukončeny  
 budou na podzim;

V sobotu 6. května 2017 se sešla naše skautská družina Lišáků spo-
lu s vedoucími Rysem a Royem. Když jsme se dostali autobusem 
do Šumperka, dostali jsme za úkol nakoupit suroviny, které budeme 
potřebovat na vaření. Rozhodli jsme se, že uvaříme vojenské rizoto.
Dál jsme pokračovali přes Tulinku, kde jsme si zahráli hru na seřaze-
ní od nejstaršího po nejmladšího, svázat nosítka na batohy a pokra-
čovali jsme na Kokeš. Když jsme došli do lomu, dozvěděli jsme se, 
že naším úkolem je rozdělat oheň a postavit stan v časovém limitu 
do 20 minut. Poté jsme si na ohni uvařili oběd a zahráli si hru. Až 
jsme se pořádně najedli a odpočinuli si, tak jsme se opět vydali na 
cestu a naším dalším cílem byla vyhlídka na Voštinové skále, kde 
byl krásný výhled na krajinu. Dostali jsme za úkol zorientovat mapu 
a najít na ní různé body. Na vyhlídce jsme potkali obří krkavce, kteří 
tam měli hnízdo. 
 Když jsme pohodlně sešli do Rejchartic, tak jsme dostali za úkol 
zjistit, kdy zde jede autobus do Šumperka. První jel až za dva dny. 
Po cestě do Rejchartic jsme stavěli věž ze špejlí. Potom nás čekal 
stoupák na Prameny. Na Pramenech se nám líbilo, a proto jsme se 
rozhodli, že zde přenocujeme. Vybalili jsme si stany, rozdělali oheň, 
u kterého jsme si procvičili zdravovědu a šli spát. 
 Ráno byla rosa a trochu mlha v údolí, ale na naše stany sluníčko 
krásně svítilo. Sbalili jsme si věci a po větším odpočinku se vydali 
na cestu. Po cestě nám br. Rys vyprávěl o založení a historii skautin-
gu. Jak jsme si tak povídali, zapomněli jsme na těžké batohy a došli 
až na Sv. Annu, kde jsme si u pramenu nabrali vodu. Odtud jsme 
již opustili žlutou turistickou značku a dále už následovali červenou, 
vedoucí nás do Potůčníku. 
 „A jéje“, řekli jsme si, když jsme viděli velký kopec před námi, 
na který směřovala naše cesta. Když jsme vystoupali nahoru, měl 
pro nás br. Roy připravenou hru, během které jsme měli seřadit věci 
podle toho, v jaké době byly vynalezeny. Začalo pršet, tak jsme se 
rychle sbalili a vydali do Hynčic nad Moravou. Našli jsme si ale 
vhodný strom, pod kterým jsme nakonec déšť přečkali.

Zahájení stavebních aktivit v obci.

Dvoudenní skautská výprava – příprava na Svojsíkův závod

-  Čištění Bludovského potoka – úsek ve středu obce 
  – ukončeno;
-  Osazení nových laviček kolem cesty na Bludoveček, zhotovitel  

 Zdeněk Markovský, termín 15.5.2017;
-  Doplnění tří rozhlasových hnízd v obci, zhotovitel  MPMONT  

 Valašské Meziříčí, ukončení 30.6.2017;

Červen, červenec:
- Rekonstrukce povrchu na ulici Družstevní, zhotovitel  

firma KARETA s.r.o. Bruntál, ukončení akce 31.7.2017;
- Rekonstrukce povrchu na ulici Úzká, zhotovitel firma  

KARETA s.r.o. Bruntál, ukončení akce 31.7.2017;
- Výstavba hřbitovní zdi z východní strany, zhotovitel firma  

EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh, termín zahájení je závislý na  
výrobě cihel, předpokládaný termín červen, červenec, ukon-
čení akce pak dva měsíce od zahájení;

- Rekonstrukce chodníků podél silnice I/11 v úseku před 
Agregou a nad Zámkem, zhotovitelem je firma KARETA 
s.r.o. Zde je realizace obou akcí závislá na získání dotace ze  
Státního fondu dopravní infrastruktury;

- Výměna oken a dveří na objektu hotelu ve Vlčím dole,  
zhotovitel VELT OKNA s.r.o. Zábřeh, ukončení akce 
31.8.2017;

Lucie Šoupalová, Jaromír Berka, Eva Kösslerová

 Když přestalo pršet, tak jsme šli do Hanušovic. Po cestě jsme  
se zastavili a procvičili si morseovku. A pak už rychle na vlak. Na 
nádraží jsme si koupili jízdenku a horkou čokoládu a jeli vlakem 
zpět do Bludova. Po celou dobu výpravy jsme si házeli létajícím 
talířem (frisbíčkem). Výprava se nám všem moc líbila.

br. Šimon Kundrata
Junák, skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

PS: Příprava se evidentně vyplatila. Bludovská skautská družina  
Lišáků obsadila 20. května 2017 v okresním kole Svojsíkova závodu 
krásné třetí místo a postoupila do krajského kola! Vedení střediska 
děkuje všem zúčastněným za reprezentaci, blahopřeje k výbornému 
výsledku a drží palce do krajského kola.
Foto: Martin Dostál – Roy, Ondřej Daniel – Rys
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Bludovští předsedové MNV – Václav Blažek (1945)

Václavem Blažkem začíná série osmi bludovských předsedů 
místního národního výboru (MNV) – budeme-li je počítat ke 
starostům, byl V. Blažek třináctým v pořadí. Byl čtvrtým z nich, 
který se v Bludově nenarodil, ale přistěhoval se až v dospělos-
ti. Ze všech až dosud fungujících starostů byl v úřadu nejkratší 
dobu – jen půl roku.
 Narodil se 25. července 1888 v jihočeské vesnici Vesce  
u Soběslavi, v kraji nazývaném Česká Blata. Narodil se v sel-
ském rodě na statku, na němž hospodařila řada generací jeho 
předků, Václavu Blažkovi a Anně, rozené Machulové (i matka 
pocházela ze statku, dokonce od pradávna osvobozeného od ro-
boty). Obecnou školu vychodil v sousedních Nedvědicích, měš-
ťanskou školu a učitelský ústav v blízké Soběslavi. Tam v červ-
nu 1908 odmaturoval. Jeho třídní profesor Petr Vepřek (rodák  
z Postřelmova) se stal v tu dobu školním inspektorem v Zábřeze 
a na jeho výzvu spolu s ním z jižních Čech na severní Mora-
vu odešlo i šest jeho maturantů, kteří zde zůstali po celý život 
– včetně V. Blažka. Ten přišel na podzim 1908 na bludovskou 
školu – právě v době, kdy se otevřela měšťanská škola a byla 

Lhoty. Byla to sestra dalších dvou učitelek – Anny Kalabisové 
a Františky Pospíšilové, matky zakladatele bludovských lázní. 
Jana Kouřilová, prov. Blažková, byla rovněž výrazně spole-
čensky angažovaná – v roce 1919 byla zvolena jednou ze čtyř  
prvních žen-bludovských zastupitelek, zvolená byla na sociali-
stické kandidátce. Oba byli na svou dobu výrazně pokrokářští 
– jejich sňatek byl jeden z prvních dvou civilních v celém Blu-
dově. Dne 24. listopadu 1921 se jim narodilo první a jediné dítě 
- dcera Zora, pozdější učitelka Zora Fričová. Bydleli ve výměně 
(čp. 492) statku paní Kotrlé naproti Krčmě, později se přestěho-
vali na statek Aloise Neseta (čp. 39). Oba manželé učili a ušetřili 
si na rodinný domek (čp. 416), který si v roce 1927 postavili  
v řadě rodinných domků v dnešní ulici Dr. Březiny proti myslivně.
 Dne 1. listopadu 1931 byl v bludovské školní budově  
otevřen první ročník Lidové školy hospodářské, jejímž správ-
cem byl Václav Blažek. Tato škola měla prohloubit všeobecné 
vzdělání po ukončení povinné školní docházky. Byla dvouletá, 
vyučování probíhalo přes zimu - od 1. listopadu do 31. března. 
Lidová škola hospodářská nebyla odbornou zemědělskou školou, 

otevřena nová budova.
 V. Blažek se stal okamžitě přiroze-
nou součástí učitelského sboru, zvláště 
se spřátelil s předním pokrokářem mezi 
učiteli Karlem Talpou. Spolu bydleli  
v domě čp. 145 u kostela (přestavěný rod-
ný domek A. Kašpara). Zapojil se do čin-
nosti Sokola, kde vedl žactvo, chodil cvičit 
i na venkovní stadion do Zábřeha, účastnil 
se všesokolských sletů v Praze, zapojil se 
do učitelského orchestru, v němž hrál na 
basu, hrál sokolské ochotnické divadlo, 
byl členem Kordasova pěveckého krouž-
ku, hasičem, byl jedním z prvních lyžařů. 
Zkrátka – „Vena“, jak se mu říkalo, se plně 
zapojil do života obce, přičemž se angažo-
val především v tehdejších pokrokářských 
strukturách.
 Po vypuknutí první světové války mu-
sel 26. července 1914 narukovat – k 75. 
pěšímu pluku v Jindřichově Hradci, s nímž se přesunul do  
Bosny. Dne 28. prosince 1914 padl do srbského zajetí. Byl to 
zřejmě nejtěžší úsek jeho života. Zajatci byli zahnáni na roz-
máčené ostrůvky na řece Sávě, kde jich velká část zemřela na 
skvrnitý tyfus. Blažkovi se ale náhodou podařilo dostat se na 
pramici, která odvážela zajatce na břeh a do nemocnice. Poté 
byli zajatci přesunuti přes Albánii k Jadranu. Stejně jako ostatní 
dostal „skorbut“ (odpadávání masa na nohou), po němž mu zů-
staly na dolních končetinách hluboké černé jizvy. Poté se jako 
zajatec dostal do italského Janova a francouzského Trompeloup, 
kde pracoval na polích a vinicích. Sedlák, u kterého pracoval, 
mu po skončení války nabídl celé bohaté hospodářství i s dě-
dičkou, jedinou dcerou. Odmítl – zvítězila touha po domově  
a po bludovské škole, jejímuž řediteli Leharovi posílal po celou 
dobu svého zajetí zprávy. Poslední pozdrav z Francie poslal  
20. července 1919 z města Cognac. Nejprve navštívil rodiče  
a sourozence ve Vesci a potom spěchal do Bludova, svého dru-
hého domova. 
 Ve školním roce 1920/21 byl jmenován učitelem začínající 
obecné školy v Šumperku, ovšem už po roce se vrátil do Bludo-
va a zůstal zde celý život. Dne 20. října 1920 se oženil s bludov-
skou učitelku Janou Kouřilovou, která pocházela ze Štědrákovy 

ale školou všeobecně vzdělávací.
 Po Mnichovské dohodě odešla z Blu-
dova velká část učitelského sboru do bu-
doucího Protektorátu. V. Blažek zůstal po 
celou dobu války se svými žáky v Blu-
dově. Jako respektovaná osoba byl naci-
stickou obecní radou vybrán jako ručitel 
(Betreuer) za klid v obci. Když se na za-
braný Čmakálkův statek čp. 84 nastěhoval 
Besarabec Čoban, nasypal slepicím zrní  
z půdy, které však bylo před tím otrávené 
kvůli potkanům, a slepice pošly. Čoban to 
ihned nahlásil jako akci partyzánů. Proto-
že se žádní partyzáni nenašli a bylo třeba 
obyvatelstvo postrašit, zavřeli Němci před 
Vánocemi 1943 rukojmí – Václava Blažka  
a Josefa Seidla – obchodníka-ručitele této 
části vesnice (čp. 205) – do Šumperka do 
robotárny. Na přímluvu stárka Hufa, Blaž-
kova dobrého známého, byl podplacen 

vězeňský gestapák slivovicí, což zprostředkovala dcera p. Hufa 
- Slávka, která byla v rodině gestapáka totálně nasazena, a oba 
ručitelé se na Štědrý večer vrátili domů.
 Jeho manželka byla na počátku války ze školy propuštěna. 
Před samotným koncem války byli ve školní budově ubytováni 
Němci prchající před Rudou armádou ze Slezska. Školu zdevas-
tovali, zapálili i farskou stodolu vedle školy. Nemohlo se vyučo-
vat, jednotlivé třídy chodily v určené dny do školy do Bohutína.
S koncem války nastaly nejhektičtější dny Blažkova bludov-
ského působení. Ještě před 8. květnem 1945 se stal předsedou 
ilegálního revolučního národního výboru. Ten převzal spolu  
s osvobozením obce její správu. Na základě Benešových prezi-
dentských dekretů nedošlo k obnově někdejších obecních zastu-
pitelstev, rad a starostů, ale na jejich místo nastoupily na příš-
tích čtyřicet pět let místní národní výbory – jejich pléna, rady,  
tajemníci a předsedové. Od obecních zastupitelstev se lišily zce-
la zásadně – zatímco zastupitelstvům nemohl nikdo nic nařizo-
vat, místní národní výbory byly podřízeny výborům okresním  
a krajským. Co se rozhodlo nahoře, museli provést ti dole.  
Po roce 1948 se k tomu přidalo naprosté podřízení se vůli KSČ.
 V. Blažek byl jakožto sociální demokrat předsedou tříčlenné-
ho revolučního národního výboru (jeho prvním náměstkem byl 

Václav Blažek, předseda MNV 1945
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Ing. Karel Holoubek a členem Petr Zatloukal), ačkoli až do doby 
okupace nebyl explicitně stranicky činný. Převzali zaměstnan-
ce obecního úřadu z doby okupace, k nim se přidali ještě noví, 
včetně Aloise Mikuláše, který se stal prvním tajemníkem blu-
dovského MNV.
 V červnu 1945 se revoluční národní výbor proměnil na míst-
ní národní výbor, Blažek zůstal jeho předsedou. Byla to politicky 
turbulentní doba, kdy se MNV proměňoval každou chvíli – Bla-
žek se ještě nechal v září 1945 přesvědčit, aby pokračoval. Od 
10. října 1945 se mu ale podařilo se postu předsedy MNV zbavit 
– namísto něj byl zvolen sociální demokrat, tesař Karel Hrycaj.
 Souběžně s angažmá v MNV, a ještě více po odchodu, vě-
noval Blažek svou energii škole. Ještě před koncem války byl 
pověřen zastupováním nepřítomného ředitele české i německé 
obecné školy Franze Hnátka, který byl odvelen na frontu. Stal se 
tak i prvním ředitelem obecné školy po osvobození.
 Když Rudá armáda osvobodila Bludov, bylo ruské vojsko 
ubytováno ve škole a na školní zahradě. Po odchodu dělostřelec-
kého oddílu začaly být školní budovy dávány do pořádku. Kom-
plexní opravy řídil právě V. Blažek. Už šest týdnů po skončení 
války a po vyklizení školní budovy byla obnovena výuka jak na 
obecné, tak na měšťanské škole - 25. června 1945.
 Ředitelem obecné školy byl jmenován Václav Blažek, ředi-
telem měšťanky František Escher, který se vrátil z německého 
koncentráku. Správcem školních budov (a tedy jakýmsi hlavním 
ředitelem) byl jmenován V. Blažek, který také mohl užívat ředi-
telský byt ve školní budově.
 Tehdy se škola zásadně opravila – a vydržela pak další čtvrt 
století do opravy za Jaroslava Mikuláše: do všech tříd nechal 
dát Blažek parkety, do celé školy zavedl ústřední topení, nechal 
vyměnit dveře, opravit střechy a okapy.
 Začalo tak posledních pět let jeho učitelského působení. Ře-
ditelem obecné školy byl až do srpna 1950, kdy odešel po 42  

letech učitelství do důchodu. Z bludovských učitelů všech 
dob tak působil zcela nejdéle. Podle svých statistik vyučoval  
a vychoval čtyři bludovské generace.
 V roce 1948 se stal jako zástupce sociální demokracie  
členem a místopředsedou šumperského okresního národního vý-
boru. Po sloučení sociální demokracie s KSČ se stal členem KSČ 
a dokonce v padesátých letech působil jako člen okresního výbo-
ru KSČ (zřejmě jako reprezentant sloučené sociální demokracie).
 V bludovské místní politice se příliš neangažoval – až po  
odchodu do důchodu se od začátku roku 1952 uvolil psát obecní 
kroniku. Tu měl od roku 1945 psát učitel Jan Snášel. Ten však 
do kroniky „nenapsal ničeho“ a teprve v roce 1951 prohlásil, že 
ji vést nebude. Nahradil ho právě Václav Blažek, který měl velký 
úkol – dopsal kroniku za léta 1938-1952. Přestože ji psal v době 
politicky nejnapjatější, psal ji relativně otevřeně, nevyřizoval si 
účty s politickými protivníky (poraženými lidovci). Jím psaná 
kronika je tak relativně bohatým pramenem k poznání minulosti 
naší obce. 
 Zemřel počátkem září 1971, na vlastní přání byl pochován  
v rodném kraji - na hřbitově v Nedvědici, blízko rodné Vesce  
v jižních Čechách. V Bludově dodnes žije jeho jediný vnuk  
Jaroslav Frič s rodinou.
Prameny a literatura:
Kronika školní, započatá ve školním roce 1908/09, do roku 1940, 
Státní okresní archiv Šumperk.
Pamětní kniha obce Bludova, sv. I, 1927-1957, 
Státní okresní archiv Šumperk.
Státní okresní archiv Šumperk, fond Archiv obce Bludov.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Stanislav Balík ml.
Fotka: archiv autora

Pokračování příště

Kulturní dům pořádá zájezd
do Moravského divadla Olomouc  

na romantickou operetu

Země úsměvů
9.června 2017
Cena: 500,- Kč

Odjezd od KD Bludov  
v 17:30 hod.

Přihlášky v KD Bludov

Fit  & Slim
„still slim”

Soňa Jančálková
+420 776 242 722
s.jancalkova@seznam.cz
www.vacuspace.cz
info@vacuspace.cz

Dr. E. Beneše 2820/14a
787 01 Šumperk
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Bludovské zajímavosti aneb Jistě víte, že ……….

…..název ulice Ve Slévi vznikl pojmenováním místa, kde se 
stékají vody z ulice Jana Žižky a vody z příkré postranní cesty 
(dnešní ulice Ve Slévi )……..

…..naproti zámku stávala vila Libuše, patřící prvnímu bludov-
skému obvodnímu lékaři MUDr. Aloisovi Sloupenskému. Vila 
pocházela z roku 1897. Koncem sedmdesátých let 20. století 
vila ustoupila výstavbě objektu JZD Bludov………………

…..v pátek 5. května 2017 byl demontován a odvezen na  

Prosím, seznamme se....
Socha svatého Rocha

restaurování kříž z Nádražní ulice. Památka je prezentovaná 
soustavou kamenných architektonických prvků, které tvoří 
jednotný celek jak slohem, v němž byly vytvořeny, tak ma-
teriálem – maletínským pískovcem. Horní část památky byla 
kolem roku 1976 nahrazena žulovým disproporčním křížkem. 
Kamenné prvky byly odvezeny do ateliéru restaurátora MgA.  
Jakuba Gajdy, Ph.D. a my je budeme moci zhlédnout v novém 
hábitu na podzim letošního roku………………

Eva Kösslerová

Svatý Roch byl francouzský katolický 
světec žijící někdy na přelomu 12. a 13. 
století. Podle legendy pocházel ze zá-
možné rodiny z jihofrancouzského města 
Montpellier. Poté, co mu zemřeli rodiče, 
rozdal svůj majetek chudým a vypravil se 
jako prostý poutník do Říma. Během své 
cesty údajně zázračně uzdravil řadu lidí 
od moru. V římských špitálech pomáhal 
asi tři roky a mluví se u něj o charisma-
tu zázraků, kdy znamením kříže uzdra-
voval nakažené. Nakonec se však sám  
v Piacenze morem nakazil. Uchýlil se do 
ústraní za město, aby tam bez pomoci  
a sám zemřel. Přidal se k němu „jakýsi“ 
pes, který nemocnému Rochovi přinášel 
jídlo. Roch se překvapivě uzdravil a vrá-
til do svého rodného města. Tam, nikým 
nepoznán, byl uvržen do žaláře jako cizí 
vyzvědač. Věznění přečkával v modlitbě 
a v duchu kajícnosti.  Roch se se svou 
totožností nikomu nesvěřil. Nemocí byl 
změněn k nepoznání, a tak vyšla pravda 
najevo teprve poté, co jej před smrtí přišel 
zaopatřit kněz.
 Již v 15. století se svatý Roch těšil 
velké oblibě a byly mu adresovány 
přímluvy za uzdravení nemocných při 
morových epidemiích. Střediskem jeho 
kultu se staly Benátky, kam byly přenese-
ny Rochovy ostatky. Jeho popularita byla 
velká zejména v  Itálii, Francii a Němec-
ku. Rochův svátek připadá na 16. srpna.
 Svatý Roch je vzýván jako patron 
- přímluvce proti moru, proti nákazám, 
proti choleře, vzteklině, chorobám nohou 
a kolenou, proti neštěstí. Dále jako patron 
zajatců, nemocných a nemocnic, lékařů, 

lékárníků, chirurgů, sedláků, obchodníků 
s uměleckými předměty, zahradníků, kar-
táčníků, truhlářů a dlaždičů.
 Socha svatého Rocha v Bludově je 
raně barokní památka. Její vznik nepo-
chybně souvisí s pohřebištěm z období 
morové epidemie v druhé polovině 17. 
století. 
 Světec je s podstavcem a sloupem  
vysoký asi čtyři metry. Podstavec je dvou-
stupňový, nahoře ukončený profilovaným 
soklem. Na přední straně postamentu se 
nachází reliéf Bolestné Panny Marie. Sokl 
je ukončen profilovanou římsou, na níž je 
osazen kanelovaný sloup s ionskou hlavicí 
a profilovaným abakem. Vrchol památky 
tvoří socha sv. Rocha v tradičním pojetí  
v podživotní velikosti. Světec stojí na 
plintu v kontrapostu pravé nohy, oděn  
v krátkou pelerínu a dlouhou tuniku  
v pase převázanou provazem. Na prova-
ze má u pravého boku upevněnu láhev na 
vodu, na nohou vysoké shrnuté boty. Má 
esovitě prohnutou postavu a prostovlasou 
hlavu, jež je mírně nachýlená k levému 
rameni. Levá ruka vyhrnuje rouno nad 
koleno a ukazuje na morovou ránu na 
stehně. U levé nohy svatého Rocha stojí 
pes, který drží v zubech bochník chleba.
 Ani „bludovský“ Roch to neměl se 
svojí minulostí jednoduché. V roce 1994 
byl ze soklu ukraden. Pod rozebraným 
postamentem byly dohledány mince  
a vzkaz minulosti. Na původní sokl byla v 
roce 1996 doplněna kopie sochy. Naleze-
ný originál byl osazen do chodby západ-
ního křídla zámku. V roce 2001 byla ko-
pie sochy svatého Rocha opět ukradena. 

 Od té doby je sokl bez světce, na jeho 
místo byl osazen kamenný křížek. Origi-
nál sochy byl v roce 2007 přemístěn do 
budovy radnice a dnes již deset let přeje 
štěstí všem jejím návštěvníkům. 

Eva Kösslerová
Autorka fotografie: Gabriela Flašarová

Vážení spoluobčané, upozorňuji, že další číslo Bludovanu vyjde k 1. červenci 2017,  
v srpnu nevychází. Poslední příspěvky je možno dodat do KD Bludov, 

nebo emailem bludovan@bludov.cz
nejpozději do 20. června 2017. Následující číslo vyjde až k 1. září 2017.

A.Z.

UPOZORNĚNÍ!
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Hasiči Bludov

Bludovští hasiči přeborníky okresu družstev 
mladších i starších žáků. 
Základní postupová kola zvládla naše družstva dle předpokladů.
Mladší i starší žáci nejdříve bojovali na domácích drahách  
29. dubna ve štafetách CTIF a štafetě 4x60m s překážkami.  
V obou disciplínách získala družstva s označením Bludov „A“ 
vítězství a upevnila si vedení v celoročním pořadí hry Plamen. 
V sobotu 6. května pak čekal všechna družstva finálový závod 
v požárních útocích, který se konal v Kolšově. V dvoukolové 
soutěži se nám první kola moc nezdařila, ale zodpovědným  
a hlavně taktickým výkonem v druhých kolech si družstva  
v obou kategoriích zajistila celkové vítězství v celoročním hod-
nocení. Družstvo starších žáků bude náš okres reprezentovat na 
krajském kole, které se bude konat 10. června ve sportovním 
areále v Bludově.  
 Další bludovská družstva předvedla na obou soutěžích pěkné 
výkony na hranici svých možností a jsou příslibem do dalších 
roků.

Liga mladých hasičů okresu Šumperk.
Do ligy se během roku započítává celkem 8 soutěží v různých 
disciplínách. Po skončení ročníku se nejhorší výsledek škrtá.  
V květnu se bodovaly dvě soutěže. První pokus požárního  
útoku v Kolšově a požární útok v Novém Malíně. Zatímco 
mladší žáci skončili první pokus v Kolšově na druhém místě,  
v Novém Malíně zvítězili v této disciplíně fantastickým časem 
16,18s a s předstihem si zajistili vítězství v lize. Starší žáci  
první pokus v Kolšově nezvládli a v Novém Malíně zasáhla  
vyšší moc, těsně před dokončením pokusu jim praskla hadice, 
pokus nedokončili a před finálovou soutěží, která se uskuteční 
3.června v Hrabišíně se posunuli na druhé místo.
 Rozhodovat se bude tedy až v posledních pokusech ročníku, 
tím bude závěr ligy napínavější.

Dorostenky i dorostenci postoupili do krajského kola.
Na kraj postoupila i jednotlivkyně Vendula Čermáková.
V sobotu 29.dubna se v Bludově konalo také okresní kolo doros-
teneckých družstev i jednotlivců.
 I když hlavním cílem letošní sezony je účast našich družstev 
na červencové hasičské olympiádě v rakouském Villachu, nakonec 

Krajská soutěž mladých hasičů a dorostu  
Olomouckého kraje 10. - 11. června 2017

víceúčelový sportovní areál Bludov
Program:   

    sobota 10.6. - 8,00 hod. Mladí hasiči
    neděle 11.6. - 8,00 hod. Dorost

vítězná družstva a jednotlivci postupují  
na Mistrovství ČR - 1. - 5. července Zlín

Bohaté občerstvení zajištěno
Srdečně zvou hasiči Bludov

 jsme se  proti původnímu plánu rozhodli obsadit i dorostenec-
ké kategorie. Jsme v republice svými výsledky velice známí 
a bylo by škoda jeden postupový rok vynechat. Dorostenky  
a dorostenci mohou v této kategorii startovat jen tři roky  
a šanci probojovat se na mistrovství republiky je třeba využít, 
dokud máme kvalitní závodníky.
 Naši kluci i děvčata jsou vždy na okresní úrovni favority, 
proto nebylo překvapením, že obě družstva s přehledem zvítězi-
la, i když jsme mohli tréninku věnovat méně času, než bychom 
chtěli. 
 Přes minimum tréninku nás velice příjemně překvapila jed-
notlivkyně Vendula Čermáková, která patří mezi opory druž-
stva starších žáků a svou premiéru v dorostenecké kategorii  
dokončila vítězně a tak bude startovat na krajském kole  
v Bludově 11. června.

Pražský pohár v disciplínách CTIF.
V neděli 7. května se na atletickém stadionu v Praze-Radotíně 
konala další soutěž Ligy CTIF České republiky. Na výkonech 
všech zúčastněných družstev byla vidět stoupající výkonnost.
 Hasičská olympiáda startuje za několik týdnů a každé  
družstvo se snaží stáhnout ze svých časů co nejvíc.
 Ženy SDH Bludov předvedly zatím svůj nejlepší výkon  
a svou kategorii vyhrály.
 Cennější je ale fakt, že ve všech soutěžních pokusech  
nezískaly žádné trestné body a přiblížily se výkonu, který bude 
ve Villachu potřeba k co nejlepšímu umístění. 
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti červen 2017
Kotrlý Karel, Kozák František, Šrot Zdeněk, Hojgrová Ludmila,
Cekrová Libuše, Weiserová Anna, Jílek Pavel, Vágner Pavel,
Hauková Zdenka, Holinka Zdenek, Skokan Lubomír, Kubín Jiří,
Brecklová Jiřina, Schwarzerová Květuše, Juránková Jaroslava,
Ptáčková Helena, Páťalová Alžběta, Losová Marie, Chlebik Karel,
Jílková Elisaveta

   

   

Ten, kdo žije v srdcích těch,  
které opustil, nikdy neodešel....

Dne 23. června 2017 by se dožila 80 let  
paní Emílie Elgnerová
Zároveň jsme si 11. dubna t. r. připomněli 
23. výročí jejího úmrtí. Za tichou vzpomínku 
srdečně děkují manžel Zdeněk, dcery Hana  
a Zdeňka s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se dne 28. dubna 2017 přišli 
rozloučit s naší milovanou maminkou, babičkou, 

prababičkou a tetou paní 
Jiřinou Divišovou

Děkujeme za květinové dary a slova útěchy.
Zarmoucená rodina

POZVÁNKA
So   3.6. 14:00 hod. Posezení s muzikou /zahrada za KD/
Pá   9.6. 17:30 hod. Země úsměvů /zájezd/
Po 12.6. 18:00 hod. Jednání zastupitelstva obce /KD/ 
Út 20.6. 16:00 hod. Žákovská akademie
Ne   2.7. 18:00 hod. Přednáška „Obyčejní lidé“ 
      /kaple svatého Kříže/

na červen 2017
 

   Tak jak Vám z očí zářila láska a dobrota,
Tak nám bude chybět do konce života

Vitoslava Zamykalová
Dne 15.6. by se dožila 90 roků.
Dne 19.6. 15. výročí úmrtí.
S láskou vzpomínají manžel, syn, dcery, 
vnoučata a pravnoučata.

   Děkujeme všem, kteří se přišli dne  
12. dubna 2017 rozloučit s panem 

Ladislavem Kašparem 
a děkujeme za květinové dary.
Manželka, syn a dcera.

   Dny plynou jako tiché řeky proud,  
jen vzpomínka v srdci trvá  

a nedá zapomenout

Dne 17. června tomu budou už čtyři smutné 
roky, co nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek a dědeček, pan 
Jan Kacar
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo 
jste ho znali a měli rádi. S úctou a láskou 
stále vzpomíná manželka s rodinou.

Pro nás jsi nezemřel,  
v našich srdcích žiješ dál,

jen svíčku a kytičku na hrob můžeme dát,
chvíli postát a tiše vzpomínat.

Jan Kacar
Dne 17.6. – 4. výročí úmrtí.
Vzpomínají chovatelé Bludov.

Vzpomínka

   Čas neúprosně letí,
V srdci bolest zůstává.

Slzy v očích Tě neprobudí,
Domov prázdný zůstává.

Dne 20.6.2017 uplynou dva smutné roky  
od úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka  
a pradědečka
pana Rudolfa Jílka
S úctou vzpomíná manželka Lidka, děti 
Rudolf, Aleš a Dana s rodinami. Kdo jste  
ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

   Dne 28. července 2017 uplyne  6 let, 
kdy nás navždy opustil  pan 

Vladislav Riedl
S láskou vzpomínají dcera Vladislava  
a zeť Václav.

   Dne 9. července 2017 si připomeneme
smutné 10. výročí od úmrtí naší milované 
manželky a maminky, paní 

Jany Kotrlé
S láskou vzpomínají manžel, dcera  
Radka a syn Petr.
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KADEŘNICTVÍ     
                    

Dámské, pánské a dětské                      

Pavlína Korcová
Pondělí          9:00 – 16:00
Úterý            9:00 – 16:00
Středa            12:00 – 20:00
Čtvrtek        9:00 – 16:00
Pátek             9:00 – 16:00
Sobota           dle objednávek
Neděle           zavřeno

tel.: 774 715 506
Za Školou 828,Bludov 789 61
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Nové knihy v knihovně
Frith, A. Až budu velkej kluk
Friedrich, J. Bella a strašidlo
Towle, S. Bouřlivák: první část cyklu Mighty storm
Jornet, K. Běžet, nebo zemřít
Keleová-Vasilková, T. Co to bude?
Appleyard, M. Doktorka z konce světa
Mayle, P. Honba za Cézannem
Monyová, S. Jednou nohou v blázinci
Fuchsová, I. Když syn píše líp než máma
Serno, W. Lodní Ranhojič: pokračování bestselleru Ranhojičova pouť
Čech, P. O klíči
Dahl, K. O. Podezřelý
Kallentoft, M. Páté roční období
Serno, W. Ranhojičova pouť
Elliot, R. Sněhová královna
Maneru, M. Tutanchamonova kletba
Venezia, S. V pekle plynových komor
Masterton, G. Výkupné pro krále
  Zahrádkáři v Čechách a na Moravě: historie,  
  současnost, budoucnost
Cartland, B. Útěk do ráje
Kubelka, S. Adieu, Vidni – bonjour, Paříži
Ohlsson, K. Andělé strážní
  Angry birds: komiks, Návnada
Mlynářová, M. Chalupářkou z donucení
Celona, M. Chybějící díl
Huseinovič, K. Dobrodružství v knihovně
Krasemann, B. Dárky ze zahrádky
Štráfeldová, M. Guláš pro Masaryka
Rytířová, H. Jsem mrtvý, neplačte: dojemný příběh z 1. světové války
Plch, M. Kam za vojenskými památkami
Glattauer, D. Každá sedmá vlna
Drijverová, M. Kouzlo voodoo
Calonita, J. Léto na táboře
McPhee, S. Manželské lži
Kříženecký, O. Na lovu kozorožce
Kenner, J. Odhal mě
O´Neal, K. On, a žádný jiný
Niedl, F. Pavoučí síť: historický román
Kenner, J. Propusť mě
Pekárová, I. Péra a perutě
McGarry, K. Překroč svůj stín
Erskine, B. Půlnoc je osamělé místo
Devátá, I. Radši nekoukat
Sánchez, J. Restaurátor
Bronsky, A. Rozbité zrcadlo
Millet, C. Sexuální život Catherine M.: erotika pro dospělé
Pearse, E. Sophie: skutečný příběh o neuvěřitelném psím putování
Duran, M. Spoutáni láskou
Parks, A. Stalo se včera v noci
Goldflam, A. Standa a dům hrůzy
Vitale, J. Síla přitažlivosti: 5 kroků k odhalení tajemství  
  celoživotního bohatství
Gogela, E. Tajemství staré bambitky
Weiner, E. Templetonovic dvojčata. Kniha 2
Pospíšilová, J. V pekle ptáci nezpívají
Birmelin, I. Vaše morče
Šiklová J. Vyhoštěná smrt
Roberts, N. Vítěz bere vše
Martini, M. Výkřik do tmy
Patterson, J. Zabít Alexe Crosse
Worth, J. Zavolejte sestřičky: vzpomínky porodní asistentky  
  z poválečného Londýna
Thomas, S. S. Zločin v Yorku
Bender, A. Zvláštní smutek citronového koláče Holinková S.

Nadace Karla staršího ze Žerotína  
vás zve na již sedmou přednášku do kaple  

svatého Kříže, na téma:

„Obyčejní lidé“.
Host: Ing. Karel Mornstein Zierotin

Přednáška se uskuteční  
v neděli dne 2. července 2017   

v 18:00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
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ZŠ Bludov

Nové známky pana Karla Adama

Krajské kolo „Super farmáře“.
Školní kolo „Super farmáře“, které jsme uspořádali v měsíci  
lednu, vyvrcholilo krajským turnajem 12.5.2017 v Ostravě. 
Do tohoto kola postoupili dva nejúspěšnější hráči z naší školy,  
Tomáš Morávek a Štěpán Polášek, oba ze třetí třídy.
 V krajském kole se jim tolik nedařilo, ale i tak postoupili 
do osmifinále. Firma Pygmalino, která vše  organizovala, pro 
účastníky připravila příjemné prostředí a malé dárečky, ze  
kterých měly děti radost.
   Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

Ozdravný pobyt
Letos už po páté vyrazili žáci pátých ročníků na ozdravný  
pobyt – tentokrát do Kunčic. Pobytu se zúčastnilo 30 žáků  
pátého ročníku, dva instruktoři zajišťující odpolední program  
a dva pedagogové. 
A jaké to bylo?
- počasí přívětivé
- příroda nádherná
- ubytování pěkné
- strava výborná
- zábava luxusní
- žáci skvělí
- …
Bližší informace u: V. Bojkové, O. Buriana, K. Čožíkové,  
T. Filipové, L. Gronycha, K. Hlobila, Š: Horáčka, R. Kekláka, 
M. Lűmela, D. Matějčka, M. Maturové, A. Musilové,  
M. Nedomové
nebo u: P. Flašarové,  R. Hamplové, L. Heděnce, M. Hrabkovské, 
O. Jaška, K. Juránkové, Z. Krátkého, Š. Krystkové, T. Kubíčka, 
V. Opravila, E. Pešákové, Z. Sedláčkové, M. Siváka, O. Šefra,  
D. Švestáka, T. Vojtka,  Z. Znojové

Štafetový pohár základních škol
Vybraní sportovci prvního stupně se 3.5. 2017 zúčastnili okres-
ního finále ve štafetovém běhu. Každý ze závodníků si zaběhl 
štafetu 8 x 100 metrů i 8 x 200 metrů. V kategorii mladších 
žáků (2. a 3. třída) i starších žáků (4. a 5. třída) se naše štafety 
na 100 m trati umístily na 1. místě a toho samého úspěchu  
dosáhly štafety smíšené na 200 m. Celkově se tak stali naší žáci  
mistry okresu. V krajském finále se potom 16. 5.  náš tým umístil  
na 11. místě. Gratulujeme k úspěchu!

    M. Kociánová

foto archiv ZŠ Bludov
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Slet čarodějnic v MŠ Den matek v MŠ

Začal se blížit konec dubna a s ním i slet čarodějnic a čarodějů. 
Ovšem letos jim vůbec nepřálo počasí a tak si museli udělat slet 
ve třídě. Nikdo z nich neměl dost zkušeností s tím, jak namířit 
svoje koště přímo do třídy, a tak se taky stalo několik nehod  
a mnoho rozbitých dveří, oken a košťat. Když se tento problém 
vyřešil, všichni začali dovádět, jak se patří, tančili na čarodějnic-
ké písně, seznamovali se s ostatními čarodějnicemi, které ještě 
doposud nepoznali. Objevila se i jedna zdejší čarodějnice Fofr-
hofr s hadem Edou, ale stavila se jen na chvíli, protože ji letos 
bylo 150 let. Čarodějnice a čarodějové se proletěli po všech tří-
dách, kde plnili různé úkoly, jako byl let na koštěti mezi stromy, 
skládání puzzle z různých částí, hod myší do kotlíku, ochutnáv-
ka hadích ocásků, žabích nožiček a nohatých pavoučků. Žádný  
z úkolů pro ně nebyl problém, protože jak všichni víme, čaro-
dějnice a čarodějové se s těmito zápletkami potkávají velmi čas-
to. Nakonec si každý odletěl do svého příbytku s omalovánkou  
a sladkou odměnou. I když jim počasí nepřálo, všichni si tento 
slet užili. Příští rok se opět těší, až nastartují svoje košťátka.

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

V týdnu od 15. do 19. května 2017 proběhly ve všech třídách 
MŠ besídky k oslavě jednoho z nejtradičnějších svátků – DNI 
MATEK. Děti pilně nacvičovaly, aby mohly předvést mamin-
kám milé vystoupení a prostřednictvím tanečků, básniček a pís-
niček jim poděkovat za jejich lásku a péči. 
 Besídka dětí ze třídy Papoušek byla zahájena písničkou,  
následovala série básniček a hádanek, ale také zábavné hry, 
do kterých se zapojili všichni přítomní rodiče a prarodiče dětí.  
A tak chvíle vážné až dojemné střídaly okamžiky úsměvné  
a veselé. Maminky poté přijaly pozvání ke stolečkům, kde je 
děti pohostily malým občerstvením. 
 Věřím, že všechny maminky si kromě vlastnoručně vyrobe-
ného dárečku odnesly domů především hezký zážitek a radost  
z příjemně stráveného odpoledne. 

Za MŠ Bludov Lenka Barnatová, DiS.
Autorka fotografií Ivana Kouřilová
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