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Stopařská výprava

Pozvánka na zastupitelstvo
Pozor změna!
3. zasedání zastupitelstva obce
neproběhne v pondělí
11. března 2019,
jak bylo avizováno např. v obecním
kalendáři, ale z důvodu jarních
prázdnin o týden později – ve středu
20. března 2019 od 18:00 hod.
Na programu bude schvalování
rozpočtu obce na rok 2019, rozdělování
financí z dotačního programu apod.
Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 9. února 2019 jsme se ráno sešli u naší skautské klubovny. Plní energie.
Naplnili jsme si batohy kaštany a žaludy
a vyšli jsme směrem k lázním. Došli jsme
k vlakové zastávce a zatočili doprava.
Tam už na nás čekal myslivec (Marek
Nimrichter), který nám řekl hodně zajímavostí o svých jelenech. Ti prý například při říji zhubnou až 30 kg. Potom
nám dal chvíli, abychom jim mohli dát
pár kaštanů z dlaně. Několik z nás krmilo
i laně. Byli krásní!
Potom nás vzal za Vlčí důl přibližně 2 min cesty za chatami. Schoval se
tam a polekal nás prasečím chrochtáním
a dupáním tak, až se Kačenka s Amálkou
povalily navzájem na zem. Vzal nás až na
svůj posed a ukázal nám Kamenec, který si vyrobil. Řekl nám různé informace
o myslivcích. Bylo to hustý! Vysypali
jsme tam naše kaštany.
Poděkovali jsme za přednášku a šli dál
svojí cestou. V zamrzlém sněhu bylo vidět i pár stop. Moc jsme si to užili. Super
akce!

Oznámení
lékárny Bludov

lékárna Bludov prodlužuje otvírací dobu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00
13.00
8.00
8.00
8.00

–
–
–
–
–

13.00 hodin
16.30 hodin
13.00 hodin
13.00 hodin
13.00 hodin

Poskytujeme výrazné slevy
na doplatky za léky /až 50%/.
Nabízíme rozvoz léků
na objednávku i rozvoz
zdravotnických pomůcek.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu
Markovi Nimrichtrovi za jeho čas a ochotu!
ses. Karolína Juránková
2. oddíl Bludovit
Junák, středisko Františka
Pecháčka Bludov
Autorka fotografií: Karolína Juránková,
Martin Dostál–Roy

Maškarní ples – OMLUVA
Všem hostům, kteří si dali tu práci s výběrem, zakoupením či výrobou kostýmu,
se za zrušení Maškarního plesu moc omlouváme. Týden před plesem jsme však měli
jistě prodaných jen 40 vstupenek. Spoléhat se na to, že zbytek hostů naplní kulturní
dům přímo v den plesu, by bylo vzhledem k nákladům, které ples pojme, velké
riziko. Do toho nám zasáhla, stejně jako vloni, ještě chřipková epidemie, takže hostů
bylo o to méně. Je nám velice líto, že jsme zklamali ty, co se na ples těšili. V příštím
roce jsme ples posunuli do ledna, konkrétně na 24.1.2020. Tak doufám, že chřipky se
nám tentokrát vyhnou a že Maškarnímu plesu dáte ještě jednou šanci.
Děkujeme za pochopení
			
Pavel Hegedüs

VÝZVA

Vážení milí občané,
Jmenuji se Petr Havlíček a jsem
sběratelem vizitek. K dnešnímu dni
jich mám 66 700ks ze 158 zemí světa.
Obracím se na Vás s prosbou, kdo má
doma, nebo ve firmě nepotřebné vizitky
a může mi je věnovat, budu velice rád.
Můžete mě kontaktovat přes
mé webové stránky
www.sbirkavizitek.webnode.cz
Děkuji a s pozdravem občan Bludova
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Adéla Kouřilová

František Matějček

Jakub a Matyáš Valentovi

Nikol Grmelová

Sofie Martinková

Tobiáš Vlk

Kulturní dům Bludov připravuje výstavu Můj koníček. Tato výstava se v minulých letech
setkala s velkým zájmem jak návštěvníků, tak i vystavovatelů. Obracím se na všechny,
kteří by se chtěli výstavy zúčastnit jako vystavovatelé s ukázkami svých sbírek a výrobků,
aby se co nejdříve přihlásili osobně v Kulturním domě Bludov, nebo na
tel.: 583 238 177, 736 609 734, či přes email kulturni.dum@bludov.cz
Jedná se o všechny druhy koníčků – sběratelství, výtvarné práce, ruční práce, modelářství atd.
Výstava bude zahájena 28.3.2019
Děkuji A.Z.
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POZVÁNKA

na březen 2019

Ne 3.3. 17:00 hod.		 Divadelní přestavení Dveře
So 9.3.					 Oblastní kolo trampské PORTY
So 23.3. 17:00 hod.		 Noc piva
Čt 28.3. 17:00 hod.		 Zahájení výstavy Můj koníček
So 30.3. 15:00 hod.		 Krejčovská pohádka
So 6.4. 19:00 hod.		 Country bál

Měl jsi narozeniny, už nemůžeme Ti přát,
jen zapálit svíčku a kytičku na hrob dát.
Dne 8. března 2019 by se dožil 71 roků pan

Karel Jáně

S láskou vzpomíná celá rodina.

Pohyb obyvatel v obci Bludov v roce 2018
Počet obyvatel k 31. 12. 2017		
Narození 2018 chlapci 22
děvčata 17
Úmrtí 2018
muži 10
ženy 15
Odhlášení 2018
Přihlášení 2018

Vzpomínka

3 050
39
25
54
67

Počet obyvatel k 31. 12. 2018		
3 077
		
muži
1542		
		
ženy
1535
Počty obyvatel v předchozích letech
k 31.12.2016
3 067
k 31.12.2012
3 125
k 31.12.2011
3 135
k 31.12.2015
3 100
k 31.12.2014
3 109
k 31.12.2010
3 163
k 31.12.2013
3 136
V Bludově dne 11.02.2018
Ludmila Skoumalová

KULTURNÍ DŮM BLUDOV VÁS ZVE
NA VÝSTAVU SBÍREK A VÝROBKŮ

Zahájení výstavy: 28. března 2019 v 17:00 hod.
v KD Bludov
Výstava potrvá do 17. dubna 2019

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen vzpomínky zůstávají dál.
Dne 2. března si připomeneme 3. smutné
výročí úmrtí pana

Jana Matějíčka

S láskou vzpomínají manželka, syn
a dcera s rodinou a sestry s rodinami.

Dne 15. března 2019 vzpomínáme prvního
výročí úmrtí paní

Marie Matějíčkové
Dne 30. března 2019 uplyne 43 let
od úmrtí paní

Marie Tiché

Vzpomínají rodiny Nezbedova, Hrubá,
Matějičkova.

Kdo v srdci žije, nezemřel.
Dne 28. března uplyne již dlouhých 25 roků,
kdy nás opustil náš drahý tatínek, dědeček,
pradědeček pan

Zdenek Vlček

S láskou vzpomínají dcery Zdenka,
Věra, Táňa s rodinami.
Ten, kdo žije v srdcích
Těch, které opustil, nikdy neodešel.
Dne 27. března si připomeneme smutné
1. výročí od úmrtí naší milované manželky
a maminky a sestry paní

Drahoslavy Kaisové,
rozené Zamykalové

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměla jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.
Dne 6.3.2018 uplynou 2 roky, kdy nás opustila

Marie Zamykalová

S láskou vzpomínají manžel Josef,
synové s rodinami.

VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA:
Po
9:00 – 11:00
12:00 – 14:00 hod.
Út
9:00 – 11:00
12:00 – 14:00 hod.
Stř
  9:00 – 11:00   12:00 – 17:00 hod.
Čt
  9:00 – 11:00 hod.
Pá
9:00 – 11:00 hod.
Ne
14:00 – 17:00 hod.
-vstupné dobrovolnéBludovan 3

Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 3. března 2019 uplyne 1. smutné výročí
od úmrtí paní

Hedviky Bankové

Za tichou vzpomínku děkujeme všem,
kdo jste ji znali a měli rádi.
S úctou a láskou vzpomíná a nikdy
nezapomene syn a celá rodina.
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Bludovští vládcové II.
Samotné začátky obce Bludova jsou zahalené ve tmách dávnověku. A ještě většími tajemstvími je zahalen skutečný původ
jeho zakladatele, resp. prvního známého vládce. Ale popořadě.
Historie současného Bludova se začala psát někdy na konci
12. či na začátku 13. století, kdy markraběcí úředník (přerovský
kastelán) Blud, zakladatel rodu Bludoviců, kteří jsou považováni
za přímé předky rodu Žerotínů, získal od moravského markraběte území dnešního Bludova. Bludovský historik Jan Březina
přemýšlel o tom, že není vyloučeno, že území dnešního Bludova
obsahovalo nějaké starší „Bludovy“ – nebo jen občasná obydlí.
Vyvozoval to z pomístního názvu „na Vískách“. Obec v současné podobě byla evidentně založena naráz, kdy si majitel panství
vyhledal lokátora, který sehnal osadníky, které usadil na pánových pozemcích. Tento lokátor pak za odměnu získal od pána
lán pozemků a k tomu právo vykonávat v obci nižší soudnictví,
provozovat hospodu (krčmu) a držet některé řemeslníky a živnostníky (pekaře, kováře, ševce).
Kdo to byl Blud? A co jeho jméno vlastně znamená?
Přeložíme-li jej ze staroruštiny, vyjde nám „smilstvo, prostopášnost, neřest“, ve všeslovanském významu „omyl, chyba“. Proč
argumentovat staroruštinou? Protože hraje v legendárním původu Bludoviců klíčovou roli Kyjevská Rus. V rodu Žerotínů,
pokračovatelů Bludoviců, se předávala tato verze skutečně urozeného původu, která byla „kodifikována“ v 17. století a posléze
na počátku století 18. přispěla k povýšení Žerotínů do hraběcího
stavu.
Již v 16. století máme z bratrovražedné události na šumperském zámku, jíž se budeme věnovat v některém z příštích dílů,
jasný důkaz, že moravské stavy respektovaly žerotínské výsadní
postavení, které je stavělo na roveň knížecích rodů – takže asi
měli Žerotínové důkaz o svém knížecím původu. Podle jedné
z verzí doložené již v roce 1593 sahají počátky rodu podle polských a ruských kronik k Rurikovci Olegovi, bratrovi knížete
Vladimíra I. Velikého. Oleg zachránil v druhé půlce 10. století
svého syna před svým bratrem Jaropolkem, který jej chtěl zavraždit – syna vybavil zlatem a stříbrem a poslal jej do služby
českých knížat. Tento syn, prý také Oleg, si ze staré vlasti kromě financí odnesl i erb v podobě černého lva na červeném štítu
– stejný erb prý tehdy užívala kyjevská knížata. Zůstal už natrvalo v českých zemích – a po zhruba 250 letech se na historické
scéně vynořuje jeho první historicky známý potomek Blud.
Další verze se nepatrně od této nejstarší liší – podle jedné
z nich měl být přímým předkem Bludoviců (Žerotínů) kníže
Vladimír I. Veliký. Z Rusi měl uprchnout jeho vnuk Jaroslav,
a to k polské královně. Do českých zemí měl přijít jeho syn
Zdislav I. Na tom, že jsou Bludovici (Žerotínové) potomci Vladimíra I. a jeho ženy Anny Porfyrogennéty, dcery byzantského
císaře Romana II., se shodovali i další historici raného novověku
– např. Bohuslav Balbín. Pokud by to tak bylo, byli by Bludovicové (Žerotínové) potomci byzantských císařů a vládců starověké parthské říše. Další historici, od 19. století, o kyjevském
původu pochybují. Objevily se i konstrukce, které hledají původ Bludoviců u Bluda, který se měl stát pěstounem Jaroslava
Moudrého, jenž byl synem Vladimíra I. Velikého. Koho to zajímá podrobněji, odkazuji na vynikající studii Drahomíra Polácha,
z níž tato má pasáž vychází (viz níže seznam literatury).
Každopádně se k rurikovské tradici hlásí znak Bludoviců
(Žerotínů) – lev (tedy s dvěma ocasy, jinak by to byla lvice)
na třech stříbrných pahorcích, s obloukovou korunou na hlavě
a s vyplazeným jazykem. Koruna přitom spíš připomínala čepici – zřejmě připomínala rurikovskou korunu podšitou sobolí
kožešinou.
Bludovan 4

Každopádně historicky první známý bludovský vládce Blud
I. byl markraběcím úředníkem, v důležitých listinách se objevuje mezi lety 1201-1215. Jeho jméno se objevuje i v listinách
padělaných někdy ve 14. století, jež se hlásí svým původem do
konce 12. století (od roku 1190). Velmi pravděpodobně právě
tento Blud založil obec, i když ne ještě hrad nad ní. Založení
hradu připadlo až některému z jeho potomků.
Blud I. měl prý tři syny – Oneše (v listinách 1209-1249),
který byl olomouckým purkrabím, Vítka (Viktora) (v listinách
1215-1239), který byl přerovským a později olomouckým purkrabím, a Bluda II. (v listinách 1228-1238). Při tatarských bojích na Moravě se Oneš a Viktor proslavili jako hrdinští obhájci Olomouce. Oneš měl mj. syna Bluda III. (v listinách 12321288), který zřejmě založil bludovský hrad. Psal se také jako pán
z Jičína a držel vesnici Žerotín. Jan Březina uvádí, že Blud III.
měl syna Bluda IV. (v listinách 1302-1311), který se psal nejprve
z Bludova, později z Košic u Kutné Hory, kde možná založil
onen druhý Bludov, který existuje dodnes. Bludov tak vlastnily
zřejmě první čtyři generace Bludoviců.
Mimo to se po Bludově psala celá řada dalších pánů 13. a 14.
století, nevíme přitom, jestli patřili k rodu Bludoviců nebo měli
k panství jiný vztah.
Hrad Bludov byl postaven zřejmě až po založení vesnice
– vždyť jeho stavitelé museli mít co jíst, tažná zvířata co žrát
apod. Nicméně podle jenom českého názvu (hrad neměl na rozdíl od většiny severomoravských hradů nikdy zvláštní německý
název) se usuzuje, že byl založen před polovinou 13. století, tedy
i dříve než Šumperk apod. Jako sídlo existoval necelá dvě a půl
staletí, věnovat se mu budeme jindy. Každopádně dnes nám z něj
zbylo jen málo – kromě valů a pár kamenů hlavně místní názvy:
Starý hrad (postaru také Starý zámek), Bašta, Trhovice, Hradská
cesta. Pod hradem také zřejmě hned po jeho postavení vznikl
hospodářský dvůr, dnešní Zámeček.
Až dosud se nikdy neřešila otázka, kde sídlil vlastník
panství před postavením hradu. Při psaní knihy Od Markrabiny
na Prostřední hora jsem si uvědomil výjimečnost statku čp. 139
– u Jánětů. Situovaný hned vedle fary, v centru obce, rozlohou
před svým rozdělením v roce 1770 ještě větší než rychta, rovněž
umístěná ve středu obce. Možná provokativní myšlenka – nebyl
právě statek čp. 139 kdysi sídlem prvních bludovských vládců?
Poté, co si postavili hrad a horní dvůr, přenechali jej sedlákům?
To se nejspíš nikdy nedozvíme s definitivní platností.
Stanislav Balík ml.
Literatura:
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská.
Šumperský, staroměstský
a vízmberský okres, Brno 1932.
Polách, D.: Historické toulky
Šumperskem II., Štíty 2017.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve
a nyní, Bludov 1979.
Pokračování příště
Obrázek: Původní žerotínský erb
(zdroj: Paměti obce Bludova)
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Jak pojímáme svou práci pro obec?
Reakce na článek Zaslouží si bludovští zastupitelé finanční
odměnu?
Když jsem v říjnu po komunálních volbách propočítával jednotlivé modely zkrácení zastupitelských odměn, tak abychom
mohli splnit volební slib, nemyslel jsem si, že toto téma bude
živé ještě v prvních měsících roku 2019. Pak jsem si myslel po
prvním zastupitelstvu, kdy mi bylo stydno, že se někdo domáhá
plných odměn a možného součtu za různé funkce, že už to horší
nebude. V obou případech jsem se pletl. Když jsem si v únorovém Bludovanu přečetl článek Ing. Milana Klimeše o odměňování zastupitelů, zastyděl jsem se znovu. Chápu, že jde o další
pokračování několikadílné série prosazování vyšších odměn,
čehož byli občané přítomní na obou zastupitelstvech v tomto volební období svědky.
Kdybych chtěl být hodně kousavý, řekl bych, že všechny
ty „namátkově vybrané obce“, jimiž Ing. Klimeš argumentuje,
že v nich je vyšší zastupitelská odměna, mají jedno společné
– nezvítězila v nich ODS, která by v předvolebním programu
slíbila „výrazné snížení odměn pro zastupitele“. Chápu, že pro
představitele dnešní hlavní vládní strany to může být divné, ale
je normální, že se po volbách dělá to, co se slíbilo před nimi.
Moje profese mě vede k opatrnosti, když někde vidím termín
„namátkově vybrané“. Dobře vím, že namátkově umím vybrat
to, co se mi hodí. Škoda, že nebyla „namátkově“ vybrána třeba
Lesnice, kde dostávají zastupitelé ještě několikanásobně méně
než v Bludově.
Teď ale kousavý nebudu. V tomto případě je jedno, kdo
ve volbách zvítězil a kdo ne. Důležité je, jak vnímáme svou
práci pro obec. Osobně jsem ji vždy chápal jako čestnou službu, ne jako způsob přivýdělku. A to ne až teď nebo v několika
minulých letech. Členové rady obce z let 1998-2002 si možná
vzpomenou, že jsem jako dvacetiletý student, kterému by se pár
korun navíc hodilo, odmítl brát odměny za členství v tehdejší
komisi školské a kulturní a že jsem to radě písemně sdělil. Tento
můj tehdejší dopis, kde jsem argumentoval antickými ctnostmi
službě obci, označil jeden z nich, můj někdejší učitel a politický
souputník, za pamflet. Nepíšu to dnes proto, že se chci chlubit.
Píšu to už ze studu, který zažívám od ustavujícího zastupitelstva,
nad dožadováním se pár korun k platu navíc.
Vážím si Jindřicha Matěje, se kterým snižování odměn už
v pátém období úspěšně prosazujeme, který opakovaně už téměř dvacet let na podobné útoky na snižování zastupitelských

odměn všem říká: „Jestli jste tady pro peníze, tak sem nechoďte“. Otázka totiž nezní tak, jestli si zastupitelé odměnu zaslouží,
nebo nezaslouží. Otázka zní, proč jsme kandidovali a proč jsme
v zastupitelstvu. S výjimkou starosty nikdo z nás nepracuje pro
obec na plný úvazek. Naše práce v obecních zastupitelských orgánech má charakter práce jiných občanů ve spolcích. A tak jako
pracují zadarmo dobrovolní hasiči, skauti, stolní tenisti apod.,
máme pro obec na jiné úrovni pracovat i my zastupitelé. Pracujeme jiným způsobem pro stejný cíl – dobrý a kvalitní život
v naší obci. Je ale pravda, že vím, že jsou mezi námi spolkoví
představitelé, kteří si v rámci obecních dotací zkoušejí účtovat
i prapodivné věci osobní spotřeby...
Ten, kdo navrhuje, jako Ing. Klimeš, aby se vyplácela celá
odměna a zastupitelé pak sami rozhodovali, komu peníze dají,
se mýlí hned ve dvou ohledech. První z nich – už jsme to tak
v minulosti dělali a neosvědčilo se to. Zastupitelé reálně rozdělovali mnohem méně příjmů. Ten druhý je ještě závažnější. Takový
model by byl totiž mnohem méně účinný. Je smutné, že nám
Ing. Klimeš nesdělil, že by se z plné odměny musela odvést patnáctiprocentní daň a zdravotní pojištění. Takže zatímco v modelu, který jsme prosadili v zastupitelstvu, u řadového zastupitele
bez další funkce šetříme každý měsíc cca 1200 Kč, které můžeme investovat v obci, v Klimešově modelu bychom cca 200 Kč
z této částky odvedli státu, takže by nám v obci zůstalo méně,
v souhrnu by nám za čtyři roky chybělo více než půl milionu.
To, co jsme prosadili v zastupitelstvu, povede k tomu, že za
čtyři roky sami na sobě ušetříme přinejmenším 2.600.000 Kč,
a to už je pořádná částka, která může pomoci bludovským
hendikepovaným, spolkům, může pomoci něco vybudovat či
zkrášlit...
Nikdy bych si nemyslel, že budu se slzou v oku vzpomínat
na své již zesnulé názorové oponenty z levicových stran v zastupitelstvu v minulých volebních obdobích, kteří se kdysi také domáhali vyšších odměn. Oni ovšem měli jako starobní důchodci
výrazně nižší příjmy než kdokoli z nás současných zastupitelů...
Možná bychom už mohli dohadování se o výši odměny ukončit.
Nabízím Ing. Klimešovi férový návrh – ANO může v příštích
volbách kandidovat s tím, že ve volebním období 2022-2026 si
zastupitelé zaslouží svou odměnu a že jim bude vyplácena v plné
výši. Když s tímto slibem vyhraje volby, nebo sežene dostatek
zastupitelů k většině, může se to změnit. Pro léta 2018-2022
tomu tak není. Naštěstí.
Stanislav Balík ml., zastupitel

Turisté nespí
V novém roce jsme se několikrát sešli v obecním klubu. Při
promítání snímků z minulých ročníků našich setkání jsme zavzpomínali na pěkné chvilky, plánovali nové výlety a proběhlo
i krátké IT školení. Šikovná děvčata napekla, hoši trošinku nalévali, zábava plynula… Na závěr jsme si zazpívali za doprovodu
kytary.
Ve středu 30. ledna nás po ránu budila modrá obloha se
sluníčkem. I když bylo trošku chladno, možná méně než 10
stupňů C pod nulou, sešlo se nás před kulturním domem celkem
sedmnáct. Rozhodli jsme se pro kondiční vycházku přes horní
konec na Bludoveček a pak domů, po Příčné dolů kolem bývalého Kovošrotu. Vyrazili jsme po desáté kvůli bezpečnosti klidnější cestou ulicí Za Školou, dále na točnu autobusu Pod Lipami
a pak již lesem nad lomem na zmíněný Bludoveček. Tam byla
občerstvovací zastávka.
Letošní první vycházka se díky nádhernému počasí vydařila!
J. H.
Bludovan 5

Autor fotografie: J. Baslar
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Alois Řežucha
Dovoluji si napsat toto! Kdo už si jenom vzpomene? Postupem
času jeden za druhým odchází a odnáší si svoje tajemství. Nikdy
se nechlubí tím, co vytrpěli. Možná i pro to, aby nepřišli o zásluhy na věčnosti. Nesli v sobě poznání o lidskosti a nelidskosti,
o charakteru a podlosti člověka, o věrnosti a utrpení. Nemluvili
o tom, co prožili.
Po 15.3.1939 nepřijal nově vzniklou situaci ani jeden čs. voják jako že je to v pořádku a normální. Dočteme se o odporu
těch, co sloužili v pevnůstkách a pevnostech v Orlických horách,
Králikách a jinde. Je dobře znám příběh čtenáře Arnošta Hrada.
Toto citlivé téma je těžké pochopit. Ale hrdinský čin to byl!!
Úcta patří všem, i těm, co padli, i těm, kdo tuto těžkou dobu přežili! Většinou ale se vzpomíná na mrtvé. I na obsazeném MNO
po 15.3.1939 v Praze dochází k odporu v rámci daných možností. Tohoto se zúčastnil i můj otec nadporučík Alois Řežucha, rodák z Bludova, v této době velitel telefonní a telegrafní ústředny
v Praze na MNO. V ten čas byla již celá budova obsazena Wermachtem a gestapem a těmito i náležitě střežena. Rozkaz zněl:
odevzdat vše okupačním silám. Ono už jen utajení, né to ještě
odevzdání , a né to ještě jejich vynešení a zníčení. Tento příběh by se snad hodil do filmu Sedm statečných nebo Vinnetou.
Určitě by se našlo dost lidí, co by tvrdilo, že to není možné.
Ony totiž to zmiňované přístroje v té době nebyly něco, jakožto mobilní telefon co se dá strčit do kapsy, ale velké dřevěné
skříně, něco jako koncertní klavírní křídlo. Na přepravu tohoto
zařízení bylo potřeba použít nákladní auta a na utajení tohoto
pohybu pod nosem Němců v samotné budově MNO již obsazené
a hlídané již zmíněnými nepřáteli, bylo značně odvážné a složité
a v konečném důsledku v té době z Němců udělalo blbce. Co
by následovalo v případě prozrazení si nechtějme radši představit. Tohoto odporu se zúčastnila strana a vláda, a tak upadl
v zapomnění.
Rostislav Řežucha
Bludov č. 113
„Svědecké prohlášení
Podepsaný Josef Bártl…
…Alois Řežucha prováděl tuto odbojovou činnost:
Po 15.3.1939 zařídil můj převod z vojenské služby do trvalého
civilního zaměstnání na Telegrafní ústřední stanici v Praze II,
Jindřišská ul. Tehdy jsem byl štábním rotmistrem (praporčíkem)
jako voják z povolání. Za jeho podpory jsem byl převeden jako
telegrafista do civilních služeb a mohl jsem tam býti aktivně činným pro potřeby čsl. národního odboje. Pro tyto důvody zůstali
jsme nadále v osobním kontaktu.
Dle jeho pokynů zatajil jsem a německé branné moci jsem
neodevzdal (proti MNO rozkazu!)… 2 (dva) kompletní a provozu schopné telegrafní přístroje C reed a jeden (jeden) kompletní
provozuschopný telegraf Hughes…
…Přístroje jsme původně uschovávali v prostorech užívaných
později jednak vládním vojskem, ale část i německou brannou
mocí.
V dubnu 1941 jsme se s nasazením vlastního života převezli
z prostoru chráněného německou armádou z budovy MNO do
Telegrafní ústřední stanice v Praze II, Jindřišská ul. pro potřebu
čs. domácího odboje.
Už 25.3.1939 jsme z prostoru obsazeného německou armádou (býv. budova hl. štábu) pro potřebu čs. odboje vyvezli pod
bodáky německých strážných:
12 (dvanáct) alkalických akumulátorů
A 12 (dvanáct) usměrňovačů,…
…V dolních Kounicích dne 6. dubna 1977“
Bludovan 6

Alois Řežucha – velitel telefonní a telegrafní ústředny
v Praze na MNO
*30.7.1910 †1981
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smrti mjr Rošického s. Řežucha dál úzce spolupracoval s Frant.
Janíčkem, pokud vím, až do mého zatčení Gestapem 11.7.1944.“

Podepsaný František Trnka,… prohlašuje, že Alois Řežucha, byl
účastníkem národního boje za osvobození v době od září 1939
do 10.7.1944…
…s Aloise Řežuchu jsem poznal na jedné odboj. schůzce a mjr.
Jaroslavem Rošickým v září 1939 v místnostech Touricclubu
v Černé ulici v Praze 1, jako jednoho z nejbližších spolupracovníků mjr. Rošického a člena jeho štábu. Pracoval jako odborník
pro spoje na severní Moravě.
… Z příkazu mjr Rošického obstaral zbraně s náboji a třaskavinu, které byly ukryty Jos. Weisem v budově Čs. rozhlasu v Praze.
… Jeho byt v Praze 7, U průhonu 42 byl častým místem schůzek
spolupracovníků, přičemž vždy zabezpečení bylo perfektní. Po

Svědecké prohlášení

RAKOUSKO
ÚDOLÍM WACHAU
8.5.2019
Program zájezdu:

Odjezd v 5:00 hod. od hotelu GRAND v Šumperku přes Olomouc,
Brno do Rakouska
Příjezd do údolí Wachau, zastávka v malebném městečku
Dürnstein se zámkem a kostelem
Přejezd údolím Wachau se scénami malebných vesniček Villendorf,
Weisenkirchen, Spitz s výhledy na pozůstatky klášterů a zřícenin
podél Dunaje do městečka Melk
Návštěva malebného městečka Melk – možnost návštěvy největšího
barokního kostela v Rakousku, volno k prohlídce kláštera, zahrada
městečka pod klášterem s románským náměstím
Odjezd do města Krems, kdy je možno si zvolit způsob dopravy:
- Lodí po Dunaji z Melku do Kremsu
- Autobusem se zastávkou v městečku Weisenkirchen
s možností návštěvy kostela s vyhlídkou na údolí a Dunaj
- Příjezd do městečka Krems, individuální procházka centrem města,
Steiner Tor, hlavní pěší zóna, možnost nákupů, nebo posezení v některé
restauraci nebo vináren nabízející víno Veltlín z místní produkce
- V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR

Příplatky:

- Přeprava lodí po Dunaji – Melk – Krems 25,50 €
- Prohlídka kláštera a zahrad /bez průvodce/ 12,50 €
- Cestovní pojištění.

Nástupní místa:

5:00 hod. Šumperk hotel GRAND
5:15 hod. Bludov U zámku a dále dle dohody

Cena zájezdu: 700,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, DPH,
pojištění CK proti krachu, průvodce
Cena nezahrnuje: stravu, vstupy, cestovní pojištění

Přihlášky a informace:
p. Spáčil tel.: 608 834 221
Bludovan 7
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ZŠ Bludov
Stonožková mše

V pátek 7. prosince 2018 se v Katedrále svatého Víta, Václava
a Vojtěcha v Praze uskutečnila slavnostní mše svatá věnovaná
hnutí Na vlastních nohou Stonožka. A protože patříme již tradičně k pozvaným školám, vydali jsme se s vybranými žáky a paní
Renatou Mazákovou do Prahy.
Mši celebroval J. Em. Dominik kardinál Duka OP. Pozvání
paní Běly Gran Jensen přijala kromě žáků a pedagogů stonožkových škol celá řada významných hostů - místopředsedkyně
a místopředseda Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a Jiří
Oberfalzer, náčelník Generálního štábu AČR gen. Aleš Opata,
patroni Stonožky a bývalí náčelníci GŠ AČR generálové Pavel
Štefka, Josef Bečvář a Petr Pavel, gen. Lenka Šmerdová, gen.
Miroslav Žižka, vydavatel časopisu Prague Leaders Magazine Benke Aikell, kpt. Jakub Šimíček, ředitel FN Plzeň Václav
Šimánek, Doc. Jana Klečková z FAV Západočeské univerzity
v Plzni, ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek, hudebník a producent Karel Vágner, zpěvák Josef Vágner a mnozí další.
Paní Běla několikrát vřele poděkovala všem dětem a jejich
pedagogům za pomoc, kterou se snaží poskytnout dětem ve světě, které nemají tolik štěstí, aby žily v míru. Ředitel FN Plzeň
Václav Šimánek a Doc. Jana Klečková z Fakulty aplikovaných
věd Západočeské univerzity v Plzni poděkovali Stonožce za aktivní účast a podporu ve výzkumném programu léčby Crohnovy
choroby. Ředitel pražské Zoo Miroslav Bobek poděkoval dětem
za podporu při vydání dětské knihy Gorilí pohádky. Kpt. Jakub
Šimíček, který zorganizoval a zrealizoval materiální pomoc pro
školu v Bangui ve Středoafrické republice, zajistil z prostředků
Stonožky dodávku učebnic a břidlicových tabulek pro děti této
školy, což také vysoce ocenilo vedení mise OSN v této zemi.
Vybrané stonožkové děti přečetly přímluvy a předaly v doprovodu vojáků AČR J. Em. Dominiku kardinálu Dukovi obětní
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dary. Za naši školu přečetla přímluvy Tereza Filipová a dar
- keramického anděla - předala Tereza Váňová.
Dále následovalo slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Varhany pro katedrálu“. V mezinárodní soutěži byla oceněna
i naše (dnes již bývalá) žákyně Nikola Procyková, která si převzala diplom a cenu.
V závěru mše J. Em. Dominik kardinál Duka OP předal
paní Běle nejvyšší papežské záslužné vyznamenání Pro Ecclesia
et Pontifice (česky Pro církev a papeže). Toto ocenění jí udělil
papež František za dlouholeté mimořádné zásluhy
v humanitární oblasti. V odpoledních hodinách pak kardinál
Duka předal v prostorách Arcibiskupského paláce několika spolupracovníkům Stonožky symbolickou varhanní píšťalku s certifikátem, který je dokladem toho, že její majitel je mecenášem
jejího skutečného originálu, který bude součástí nových svatovítských varhan. Jednu píšťalku jsem obdržela i já a velmi si
toho vážím.
Ráda bych poděkovala paní Běle za vše, co dělá pro druhé
a jsem ráda, že i naše škola je součástí úžasného stonožkového
hnutí. Na ZŠ v Bludově tuto spolupráci s paní Bělou začala
v roce 1990 paní učitelka Jana Kurtejová a já jsem na ni navázala.
V letošním roce to bude již třicet let! Takže i Tobě, Jano, děkuji!
Vladimíra Horáčková

Výstava v oranžerii

V předvánočním čase jsem dostala od paní Balharové nabídku
vystavit v místní oranžerii výtvarné práce našich žáků. Začala
jsem s výběrem výkresů a uvědomila si, že většina z nich vznikla díky spolupráci se Stonožkou. Začalo to soutěží Sv. Anežka
Česká a následovaly další - Cyril a Metoděj, Karel IV., Katedrála sv. Víta, Věda, která léčí, Medicina v historii, Varhany pro
katedrálu. Děti kreslily i na soutěže pořádané OÚ v Bludově na
téma Bludovská stráň a Bludovské památky. Výkresy i keramika
byly zaslány do soutěží Olomoucké bienále, Lidice a do dalších
soutěží vyhlášených během roků.Výkresů, které vznikly, bylo
opravdu hodně, získali jsme i mnohá ocenění.
Některé práce se ze soutěží vrátily, některé zůstaly ve škole.
A z těchto prací jsem společně s osmáky nainstalovala výstavu.
Vernisáž výstavy nazvané „OHLÉDNUTÍ“ se konala v pátek
21. prosince a nechyběl ani hudební doprovod. V krátkém programu vystoupili: Tereza Váňová, Alžběta Váňová, Josef Švéda
a Dominik Tichý. O šikovnosti a výtvarné zručnosti našich dětí
svědčí i prodejní výstava keramiky. Výtěžek z prodeje bude věnován Stonožce.
Děkuji paní Balharové za vstřícnost a možnost uskutečnit
tuto minivernisáž, děkuji všem, kteří mi s výstavou pomohli
a byli ochotni i vystoupit. Díky!
Vladimíra Horáčková
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Volejbalový turnaj pro rodiče, učitele a přátele školy

Již 12. ročník volejbalového turnaje pro rodiče a přátele školy se
uskutečnil dne 12. prosince 2018. Po vylosování jsme vytvořili
čtyři družstva. V příjemné atmosféře jsme odehráli několik
vyrovnaných zápasů.
Děkujeme všem za účast a v příštím školním roce Vás
všechny rády uvidíme.
		
I. Dokoupilová, B. Pavelková

Lyžařský výcvikový kurz pro 1. stupeň

V prvním únorovém týdnu se zájemci z řad žáků 1. stupně zdokonalovali ve svých lyžařských dovednostech tak jako každý rok
, tak i letos, na sjezdovce „ U Kareše“ v Koutech nad Desnou.
I několik úplných začátečníků po třech výcvikových dnech předvádělo plynulé obloučky na lyžích i na snowboardu. Nechyběl
ani tradiční závěrečný závod ve slalomu, ve kterém se všichni
snažili ukázat tu svou nejrychlejší jízdu. Počasí k nám bylo přívětivé, sluníčko nás zahřivalo a tak se už teď těšíme na další
lyžování.
		
Dana Králová

Plavecký výcvik 3. tříd

V rámci výuky tělesné výchovy absolvují naši školáci povinný výcvik plavání. Začínali jsme desíti lekcemi ve druhé třídě
a letos jsme ukončili dalšími desíti lekcemi. Třeťáci se vody
nebojí a na výcviku je to vidět. Plavání je těší, potápění jim
nedělá potíže, naučili se základy plaveckých stylů. Získané
dovednosti určitě zúročí v létě na dovolených u moře, koupalištích, bazénech. Je dobré, že v našich školních osnovách se na
tuto složku tělesné výchovy pamatuje. Přeji všem školákům, ať
se vždy drží nad vodou!
Mgr. Jarmila Březinová

Recitační soutěž

V měsíci únoru proběhl na naší škole další ročník školního kola
recitační soutěže. Zúčastnilo se 57 žáků 1.- 5. ročníku. Děti si
s pomocí maminek připravily krásné básně. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. 1.třída : 1. místo David Vepřek, 2. místo Adéla
Lümelová, 3. místo Samuel Wolf. 2. třída: 1. místo Eva Pavelková, 2. místo Ema Zamykalová, 3. místo Ela Krystková. 3. třída: 1. místo Matyáš Toman, 2. místo Nikola Šubrtová, 3. místo
Nikola Navrátilová. 4. a 5. třída: 1. místo Liliana Kulhajová,
2. místo Amálie Vojteková, 3. místo Jakub Hájek a Daniel
Špička. Někteří z nich nás budou reprezentovat v okrskovém
kole recitační soutěže v Šumperku. Všem soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na další ročník. 			
			
Mgr. Jarmila Březinová
Bludovan 9

Soutěže robotů vyhrál Zahradník

Roboti v budoucnosti určitě převezmou práce v domácnosti.
O tom jsme přesvědčili porotu na soutěži Robotiáda v Brně na
začátku února. Sestrojili jsme robota „Zahradníka“, který měří
vlhkost půdy a potom se stará o kvalitní zálivku. Dále měří
i teplotu okolního ovzduší a ukazuje ji na displeji. Vodu do květináče přivádí pomocí hadiček a čerpadla. Robot si díky senzorům dokáže změřit hladinu vody v nádrži a při jejím nedostatku
se rozsvítí indikační světélko a zazní výstražný signál, abychom
vodu doplnili. Robota jsme začali vyvíjet již před čtyřmi roky.
Současný zahradník je již pátou generací. Naše řešení se dá
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Škola v přírodě

použít i ve větším měřítku například v hydroponii. Robota jsme
zdokonalili díky navštěvování elektrotechnického kroužku ve
Vyšší odborné a Střední průmyslové škole v Šumperku. V budoucnu by jeho součástí měl být i miniskleník s vyhříváním.
Robot by se staral nejen o zálivku, ale navíc by s pomocí senzorů sledoval teplotu ve skleníčku a rostlině by v případě potřeby
přitopil, aby měla vše potřebné k životu. S robotem jsme vyhráli první místo v Brně – soutěž Robotiáda, kde bylo přes 600
účastníků ze 7 států. S robotem jsme také vyhráli první místo na
Střední průmyslové škole v Šumperku. Na projektu se podíleli:
Vojtěch Kubíček, Tadeáš Janošek, Šimon Kundrata, Karel Musil
a učitelé Vojtěch Kočí (ZŠ Bludov) a Miroslav Haltmar z elektrotechnického kroužku (VOŠ a SPŠ Šumperk).
Žáci ZŠ Bludov

Letošní páťáci si na školu v přírodě zajeli do Mladoňova už na
podzim. Ve spolupráci s Ústavem ekologického vzdělávání Mladoňov tam na ně čekal v říjnu zajímavý týden plný dobrodružství, her, soutěží a sportovních aktivit.
Hned první den k nám zavítal Praděd, vládce Jeseníků. Byl
velmi rozzloben na lidstvo, jak nešetrně a bezohledně se chová
k přírodě. Protestovali jsme však a přislíbili Pradědovi, že mu
dokážeme, že to s lidmi ještě není tak zlé.
Hned jsme se tedy vypravili k větrné elektrárně, stali se z nás
meteorologové a večer jsme pak putovali vesmírem. Druhý den
nás čekalo zajímavé povídání o vodě, prozkoumali jsme místní
rybníky a uvědomili jsme si, jak je voda vzácná a že bychom
jí neměli plýtvat. Ve středu jsme se přenesli do dávné a blízké minulosti a připomněli si důležitost ohně. Pochutnali jsme si
na pečených jablíčkách, bramborách, nechyběl ani popcorn. Ve
čtvrtek jsme pak podnikli výlet a prozkoumávali okolní krajinu.
Navštívili jsme vyhlídku Mrtvého muže a bývalý lom.
Poslední den se opět ukázal Praděd a s našimi výsledky byl
velmi spokojený. I nám všem se pobyt líbil a jako poděkování
za příjemně strávený týden jsme se rozloučili básničkou:
„Bylo nám tu s vámi fajn,
děláte tu dětem ráj.
Jídlo, pití, zábava,
zkrátka prima nálada.
Vzduch, oheň, voda, země,
čtyři živly přírodní,
chovat se k nim budem pěkně,
ať se Praděd nezlobí.“
			
Blanka Pavelková, Kateřina Holzmannová

Mateřinka na horách
Lyžařskou výbavu, teplé oblečení a hurá na hory! Stejně jako
loni, tak i letos v lednu jezdily děti z bludovské mateřské
školy na lyžařský výcvik do Červené Vody, na Bukovou horu.
Po příjezdu autobusem na nás vždy čekali školení instruktoři,
kteří pomáhali dětem do lyžařského vybavení. Děti byly rozděleny do dvou skupin podle zkušeností a dovedností. První družstvo
s názvem „Šnečci“ se učilo základům lyžování. Jak stát na lyžích, jízda na laně a pozvolné sjíždění z kopečka se zatěžováním
jedné a druhé nohy. Ve druhém družstvu byli „Rychlíci“, kteří
již zdolávali větší kopce, objížděli branky slalomem a nakonec
si troufli i na ten největší kopec – Bukovku. I když nám počasí
po celý týden nepřálo, bylo nevlídno, foukal vítr, do toho padal

sníh, děti to neodradilo a těšily se na další den. Konečně poslední den v pátek se na nás alespoň po chvilkách usmívalo sluníčko.
Ono asi vědělo, že mají děti ten den závody v maškarních kostýmech a bylo zvědavé, jak to dopadne. A nejen sluníčko, ale
i rodiče byli natěšení, až uvidí svého malého lyžaře, co se za
ten týden všechno naučil. Fotoaparáty cvakaly, kamery natáčely,
rodiče jásali, když viděli svoji ratolest, jak sjíždí kopec. Nakonec si všichni dojeli k cíli pro své zasloužené vítězství. Některé
děti byly smutné, že už je konec. Zima, ale přece ještě nekončí!
A tak hurá na hory!
Za kolektiv MŠ Andrea Kouřilová
Autor fotografií: Andrea Kouřilová
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100 let československé republiky, aneb jak jsme sázeli lípy svobody.
V loňském roce jsme oslavovali 100leté výročí založení Československé republiky. Při této příležitosti na mnoha místech byly
vysazovány pamětní stromy nazývané také stromy svobody,
a to převážně lípy jako všeobecně uznávaný národní strom.
Také u nás v Bludově proběhly oficiálně dva slavnostní akty
s vysazováním pamětních stromů – lip.
Nejdříve 25. října uspořádala obec sázení lípy na zahradě
ZŠ, kladení věnců u Pomníku padlých a následný průvod na
koupaliště zakončený ohňostrojem. Druhou akci zorganizovali
bludovští ochránci přírody (ZO ČSOP Bludov), která se konala
přímo ve sváteční den 28.října. Akce byla spojena s krátkou vycházkou po trase naučné stezky od oranžerie, přes zámecký park
Gryngle k Františkově aleji. Zde byly vysazeny 2 lípy – jedna
na louce směrem k parku Gryngle, druhá na svahu u Františkovy aleje. Na kámen u rozcestí byla připevněna tabulka s textem
připomínajícím výročí založení republiky.
Při této příležitosti mi nedalo nevzpomenout na rok 1968,
tedy na 50. výročí založení republiky. V tehdejší pohnuté době,
pár měsíců po okupaci vojsky Varšavské smlouvy, byly rovněž
vysazeny dvě lípy.
Vysazeny byly v prostoru kolem pomníku Adolfa Kašpara
za velké účasti občanů, někteří v sokolských krojích, hasiči (tehdy požárníci) v uniformách, atd. Účastnili se také funkcionáři
MNV, okresního výboru KSČ a dalších orgánů. Pamatuji si, že
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celý akt měl ze strany občanů podtext jakéhosi tichého, nevysloveného protestu proti nastupující normalizaci .
Doufám, že tak jako jsme se dožili my 100. výročí založení
republiky, tak že se naši potomci dožijí 150. výročí a budou mít
v přírodě místo, kam pamětní lípy zasadit.
Milan Klimeš,
Předseda ZO ČSOP Bludov
Autor černobílých fotografií: Jiří Klimeš,
barevných fotografií: Milan Klimeš
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Ples otevřených srdcí 8. 2. 2019

autor fotografií: J. Baslar
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Nové knihy v bludovské knihovně
Coelho, P.
Bauer, J.
Rácz, Z.
		
Ryšánková, J.
Gillerová, K.
Hildur, K.
Walsh, R.
Minier, B.
De Berniéres, L.
Kryl, T.
Belan, J.
Moyes, J.
Keleová-Vasilková T.
Connelly, V.
Geni, A.
Davis, M.
Ferrante, E.
Hruška, L.
Steel, D.
Zavadil, P.
Mongredien, S.
Jenčík, M.
Kalousová, Z.
Watt, E.
Martin-Lugand, A.
Walliams, D.
Penny, L.
		
Moyes, J.
Gunnarsen, M.
Lundberg, S.
Maheshwarananda
Kessler, L.
		
Dvořáček, P.
Picoult, J.
Jones, G. P.
Geßler, T.
Powell, J.
Jilík, J.
		
Bourne, S.
Gilman, Ch.
Mathis, A.
Child, L.
Roy, N.
		
Gruber, V.
Klofáčová M.
Scholz, G.
		
Sheldon, S.
Piťha, J.
García Márquez, G.
		
Long, K.
Kosatí, P.
Heron, E.
Matoušková, M. K.
		
Havelka, J.
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Hipík
Jsi můj král
Zastavte mámu Terezu, aneb,
kašlu na muže
Kdo bojuje, vyhrává
Kroky v dešti
Krvavá zima
Muž, který už nezavolal
Noc
Prach, který se snáší ze snů
Procházky Olomoucí
Přihraj, Carlosi!
Sama sebou
Sítě z pavučin
Sny o panu Darcym
Strážci světla
Superstar
Tíživá láska
Prima vychytávky Ládi Hrušky
Vyznamenání
Zabila jsem
Zachráněná sovička
Zdivočelé Sudety
Cestou necestou, lásko
Něco skutečného
Štěstí mi uniká mezi prsty
Táta za všechny prachy
Vražedný chlad: případy vrchního
inspektora Gamache
Krasojezdkyně
Marcus & Martinus: náš příběh
Červený adresář
Jóga v denním životě pro děti a mládež
Závod s časem: pátá část z cyklu
De Vere Smith
Tajemná místa naší země
Je to i můj život
Dědictví rodu Trnhoffů
Zvířecí nemocnice. Opuštěná koťátka
Láska bez podmínek
Záhadná jízda králů: příběh tradice
zahalené tajemstvím
Konečné zúčtování
Podivné sestry
Dvanáct kmenů Hattiiných
Výstřel
Pikantní život Charlotte Lavingneové.
Díl první, Cayenský pepř a javorový pudink
Noc s ďáblem
Binky a kouzelná kniha
Hubert a přátelé. 2. díl, Poklad v jeskyni
Tomáš a jeho přátelé: knížka na rok 2013
Hvězdy svítí z výšky
Zdravá výživa pro každý den
Láska za časů cholery
Chirurgové
Jak překousnout babičku
Jan Masaryk: pravdivý příběh
Nemocnice
Arco iris: cesta duhy – cesta hada
Jak to bylo poprvé: první lásky v šesti podobách
Cesta na Praděd

Čech, F.
Nachtmanová, P.
Sten, V.
Cole, D.
Douglas, D.
Croft, K.
Miranda, M.
		
Brdečka, J.
Benková, J.
Steklač, V.
Bannalec, J.
Walliams, D.
Zadinová, R.
Grey, I.
Varáčková, M.
Grimes, E.
Penny, L.
Devátá, I.
Ebert, S.
Taylor, K.
Urbaníková, E.
Bennetto, C.
Hartl, P.
Laňka, D.
Ebert, S.
Winawer, M.
Sillivan, M.
Matocha, V.
Kelly, M.
Ebert, S.
Březinová, I.
Moore, A.
Ebert, S.
Bjørk, S.
Sepetys, R.
Mayne, A.
Belsham, A.
Pawlowská, H.
Pekárková, I.
Třeštíková, R.
Červeňák, J.
Hülsmann, P.
Doubravský, Z.
		
Boček, E.
Pawlowská, H.
Fields, H.
Hamilton, K.
Hughes, K.
Cole, D.
Kömerová, H.

Divoký obchod
Karibská láska
Stav ohrožení
Hadrový panák
Sestřičky v nesnázích
Tvář mojí dcery
Zmizelé z Cooley Ridge
Masaryčka
Kresba slovem, slovo kresbou
Bláznivé pokušení
Boříkovy ohníčkové lapálie
Bretaňský příliv
Dědečkův velký útěk
Dívka odnikud
Dopisy, které nikdo nečetl
Hlavně to nikomu neříkej
Hodný holky líbaj líp
Krásné tajemství
Kde spí lufťáci
Kletba porodní báby
Léto divokých květin
Nakresli mi vítr
Nechci lásku nebeskou
Nejlepší víkend
O Ježíškovi
Osudy porodní báby
Písařka ze Sieny
Pod krvavými nebesy
Prašina
Zasněžená červenka
Rozhodnutí porodní báby
Řvi potichu, brácho
Příběh Gracelin O´Malleyové
Sen porodní báby
Sova
Sůl moře
Šelma
Tatérka
Tři metry vášně
Třísky
Veselí
Vlk a dýka
Život udeří, kam se mu zachce
Podesní na Šumpersku na starých
pohlednicích a fotografiích
Aristokratka a vlna zločinnosti
Díky za fíky
Dokonalá kořist
Dokonalá přitelkyně
Dopis
Loutkař
Heřmánkové údolí
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Pojďte pane, budeme si hrát 24. 2. 2019

- placená inzerce -

- placená inzerce -

autor fotografií: A. Znojová
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Dětský maškarní karneval

autor fotografií: J. Baslar

Billiard Club Bludov
Billiard Club Bludov pořádá turnaj k příležitosti
22 let své existence. Všichni jste srdečně
zváni (obzvláště „Stará garda“)
Kde: suterén KD Bludov (vstup ze zahrady)
Kdy: 23.3.2019
Zápis do turnaje v 13:00
Zápisné: 50 Kč
Hra: 8 ball
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