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Bludovan

KLADENÍ VĚNCŮ 
u Pomníku padlých se uskuteční 
v pátek 8. 5. 2019 
v 18.00 hod.
Občané mohou pietní akt  
sledovat online  
na Bludnovinkách 
(facebook.com/bludnovinky). 

Ke sledování zve Obec Bludov 
a Kulturní dům Bludov

Program oslav 8. května k 75. výročí vítězství 
nad fašismem letos proběhne 
v mimořádném režimu.

Ke stému výročí vzniku naší republiky zasadili členové bludov-
ské organizace Českého svazu ochránců přírody na Příčné „Lípu 
svobody“. Sešlo se tehdy vedení ZO s rodinnými příslušníky  
a přáteli a společně lípu zasadili. Zvlášť děti si to užívaly. Potom 
bylo třeba o stromeček pečovat, chodit ho zalévat. Pěkně nám 
rostl. 
 V neděli 19. dubna lípa zmizela! Ještě v sobotu ji při ka-
ranténních vycházkách lidé „kontrolovali“, jestli řádně roste.  
V neděli večer tam již nebyla. Neublížila jí zima, nezlomil 
ji vítr. Jen ji prostě někdo ukradl. Hodila se. Přijel a UJEL.  
Ušetřil pár peněz. Tak snadno se dá ublížit. A nejen přírodě.

foto: archiv ČSOP

Zmizela lípa vysazená ke stému výročí 

Kulturní život se probudí jen velmi pomalu

Především velká nejistota provází plánování kulturních a spo-
lečenských akcí od vyhlášení nouzového stavu. Přestože vláda 
představila plán postupného uvolňování opatření, kulturní ob-
last bude mít i nadále omezující charakter. Přesto už v polovině 
května nabídne kulturní dům výstavu. 
 V polovině května se v kinosále Kulturního domu Bludov 
představí série nazvaná Intimní pohled na péči Charity v černo-
bílé fotografii Jindřicha Buxbauma. Výstava se bude konat bez 
slavnostního zahájení. Od 14. května však jednotliví zájemci 
mohou v běžné provozní době zhlédnout snímky zachycují pe-
čovatelky a zdravotní sestřičky Charity Šumperk při jejich kaž-
dodenní práci v domácnostech uživatelů a pacientů, za kterými 
často putují i desítky kilometrů. Co domácnost, to jiný životní 
příběh. Všechny ale spojuje potřeba láskyplné péče, a to nejen  
o tělo, ale i o duši. Výstava potrvá do 14. června 2020.
 Od 8. června se již v omezeném režimu mohou konat kultur-
ní akce. Pokud nedojde ke změnám ze strany vlády, mohlo by se 
uskutečnit také plánované divadelní představení Hodina duchů  
v podání Divadla Artur Praha ve čtvrtek 11. června. 
 Také festival Noc piva, který se měl konat už v březnu, má 
druhý náhradní termín. Pořadatelé jej přesunuli na 1. srpna. 
 Zatím je v jednání náhradní termín akce Odpoledne s mu-
zikou, jejíž součástí měl být také aktualizovaný zápis do České 
knihy rekordů. Oblíbené posezení v zahradě KD se pravděpo-
dobně uskuteční některou zářijovou sobotu. O přesném termí-
nu bude vedení kulturního domu informovat prostřednictvím 
Bludovanu, webových stránek i obecního rozhlasu. Doufejme, 
že virová epidemie bude za námi a podaří se vrátit i kulturní  
a společenské aktivity do běžného života obce. 

BH
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Adam Kuba

Sofie Hájková Nicolas Micov

Klára Jarošová Natálie Martináková

Amálie Plíhalová
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V úterý 28. dubna 1573 koupil od olomouckého biskupství blu-
dovské panství – „pustý hrad Bludov s rybníky a rybnisky, ro-
lemi zoranými, s lidmi usedlými i zběhlými, s robotami, platy  
a činžemi, jakož i se vším plným právem a panstvím i veškerým 
příslušenstvím té vesnice tak, jak to sám užíval“ – nový majitel 
Jan z Boskovic. Zaplatil za něj 12.000 zlatých, o 1000 zlatých 
víc, než když olomoučtí biskupové o pouhých pět let dříve pan-
ství kupovali. Co bylo důvodem tohoto nezanedbatelného navý-
šení ceny? Připomeňme také, že se v tomto mezičase bludovské 
panství navíc zmenšilo o Temenici. Byl to důvod tržní – tedy 
že o Bludov mělo velký zájem město Šumperk? Anebo že by 
už součástí panství byla tvrz (třeba rozestavěná), předchůdkyně 
dnešního zámku, o které se jinak domníváme, že byla postavena 
až později? Vzhledem k tomu, že není vyloučené, že vazal Petr 
Horecký z Horky na Bludově sídlil už před rokem 1572 (viz 
níže), není ani vyloučené, že právě on začal tvrz stavět před  
rokem 1573, aby měl kde sídlit.

Jan z Boskovic a Boskovicové
Tím, že Bludov koupil Jan z Boskovic, majitel velkého zábřež-
ského panství, došlo k poslednímu pokusu těsněji připoutat 
Bludov k Zábřežsku. Od 15. do 17. století se totiž mezi sebou 
střetal vliv severní a jižní, šumperský a zábřežský o Bludov – 
vliv šumperský reprezentovali Žerotíni, vliv zábřežský Tunklové  
a po nich právě Jan z Boskovic. Boskovicové koupili zábřežské 
panství od Tunklů už v roce 1512.
 Boskovicové patřili k nejvýznamnějším moravským šlechtic-
kým rodům. V erbu měli stříbrný sedmizubý hřeben v červeném 
poli – dodnes je to znak města Boskovic, podle nichž se psali. 
Za jejich bájného prapředka byl považován ptáčník Velen (ne 
náhodou jeden z potomků Boskoviců Ladislav Velen ze Žerotí-
na toto jméno nesl). Rod se dělil na čtyři větve – boskovickou, 
svojanovskou, černohorskou a bučovickou. Všechny vymřely  
v průběhu 16. století. „Náš“ Jan byl posledním představitelem 
nejstarší, hlavní větve – boskovické.
 Narodil se v Moravské Třebové roce 1546 Ladislavu Velenu 
z Boskovic a Bohunce z Lipé. Otec zemřel v pouhých 25 letech. 
Přes tak mladý věk stihl zanechat pět potomků – dva syny (Vác-
lav a Jan) a tři dcery (Mariána, Kunka a Johana). Václav a Jan 
poté, co dospěli, společně spravovali panství moravskotřebov-
ské, zábřežské a sovinecké. Když Václav v roce 1569 zemřel, 
zůstal Jan jediným mužským reprezentantem této rodové linie. 
Zasloužil se zejména o rozkvět Moravské Třebové.
 Oženil se s Janou Evou (nebo též Jenovéfou), dcerou Jana 
IV. z Lichtenštejna, spojil se tedy s jedním z nejvlivnějších na-
stupujících rodů té doby. Manželka prosazovala na svém dvoře  
a v celém panství německý charakter života. Co se víry týče, byl 
Jan z Boskovic protestant – českobratrského vyznání, což bude 
důležité pro církevní otázku i v Bludově (viz níže).
V roce 1589 jej císař Rudolf II. jmenoval moravským zemským 
hejtmanem. Ve stejném roce ale 1. srpna v Moravské Třebové 
zemřel, v pouhých 43 letech. Byl pohřben v místním kostele  
a náhrobní kámen nesl nápis: „Léta Páně 1589 mezi pondělím  
a úterým, tj. po sv. Adonisu, v noci první čtvrť po druhé hodině 
na půl hodinách zemřel na zámku v Moravské Třebové blaho-
rodný pán Jan z Boskovic, pán na Moravské Třebové, Zábře-
hu, Sovinci, od jeho veličenstva císaře zvolený zemský hejtman  
a nejvyšší soudce Markrabství moravského, zde pochován  
u Nanebevzetí Panny Marie, jeho duši Bůh všemohoucí budiž 
milostiv. Amen.“ V třebovském kostele byly uloženy i památ-
ky na něj – přilba, meč, prapor a ostruhy, které potom lid cho-
val ve velké úctě. Náhrobní kámen i ony památky byly zřejmě  

odstraněny (zničeny) při rekatolizaci panství kolem roku 1625.
 Jan z Boskovic zemřel bez potomků, a s ním tak po meči 
vymřela jedna z hlavních větví Boskoviců. Byla to navíc jen 
předehra k úplnému vymření Boskoviců, k němuž došlo v roce 
1597. Byla to zvláštní doba pro celou společnost – během něko-
lika let vymřela celá řada významných českých a moravských 
šlechtických rodů. Mezi lety 1597 a 1611 vymřely staroby-
lé rody pánů z Cimburka, z Hradce, z Kunštátu, ze Sovince,  
z Lomnice, Krajířové, Ludanicové či nejznámější Rožmberkové. 
Dodnes není jasné, jestli byl důvod genetický (v předchozích 
generacích byli partneři voleni z úzkého okruhu rodů, takže byli 
manželé často geneticky blízcí) nebo nějaký jiný.
 Jan z Boskovic se na rozdíl od některých svých blízkých 
příbuzných, kteří umírali v podobné době, evidentně smířil  
s nevyhnutelným faktem vymření rodu po meči. Proto veškerý 
svůj majetek převedl na syna své sestry (tedy svého synovce) 
Ladislava Velena ze Žerotína. Byl to právě boskovicovský ma-
jetek, který učinil z Ladislava Velena jednoho z nejbohatších  
a nejvlivnějších šlechticů své doby. Bludovské panství mu ov-
šem patřilo jen krátkou dobu, věnovat se mu budeme příště.

Dění v Bludově
Co víme o Bludově z nedlouhé doby Janovy vlády? Máme 
dochovaná sirotčí a gruntovní registra z roku 1585, podle 
nichž bylo v Bludově 61 selských usedlostí, 13 chalupnických  
a 1 zahradnická. Je to možná doklad prvního většího rozvoje 
obce, ale jenom možná. Podle berních register z roku 1516 totiž 
zaplatilo berni 38 bludovských usedlých; dále pak fara a rychta. 
Podle těchto počtů by v roce 1516 obec tvořilo přibližně 40 sta-
vení. Tento nepoměr – zvětšení počtu domů v Bludově téměř na 
dvojnásobek během necelých sedmdesáti let – má dvě možná 
vysvětlení. Buď oba údaje odpovídají pravdě – na začátku dě-
jin obce bylo skutečně o třetinu statků méně, nové vznikly až  
v 16. století rozdělením větších. Byl by to impozantní rozmach 
obce, možné to ale je. Vysvětlovalo by to také vzájemné nepo-
měry mezi velikostí různých statků – v určitou dobu by se velké 
statky rozdělily na menší apod. Nebo je první údaj z roku 1516 
nepřesný – ať už ve svém základě, nebo v jeho interpretaci. Stat-
ků mohlo být už na začátku 16. století kolem 60, jen třeba ne-
byly všechny obsazené, nebo byli někteří sedláci třeba dočasně 
osvobozeni od berně. Odpovídalo by to relativně symetrickému 
rozdělení katastru obce mezi jednotlivé statky.
 Pro srovnání – sousední Postřelmov měl ve stejné době 
(koncem 16. století) jen 36 statků, 6 chalup a 9 zahrad, byl tedy  
o dost menší než Bludov. V Zábřeze stálo tehdy ve vnitřním 
městě 68 domů (o něco méně než v Bludově), celé město  
i s předměstími mělo 166 domů. Počítáme-li zhruba osm lidí 
na jednu usedlost, což je obvyklý počet té doby, žilo v Bludo-
vě v době Jana z Boskovic asi 600 lidí, v Postřelmově asi 400  
a v Zábřeze i s předměstími asi 1300 lidí.

Bludovští vládcové XIV. – Jan z Boskovic a jeho vazalové (1573-1589)

Erb Boskoviců



Bludovan 4

Bludovan 4/2020

 Relativně bouřlivý vývoj prodělala tehdy bludovská farnost. 
V roce 1574 přišel o úřad bludovského faráře první, kterého 
známe jménem – Adalbert (Albrecht) Tosecký. Z Bludova byl 
přeložen pro urážku bývalého mírovského písaře (a proto, že se 
nedostavil před biskupa, aby se ze svého činu zodpovídal). Jeho 
nástupcem byl Martin Žďárský, o němž víme, že oslepl – není 
vyloučeno, že v důsledku zranění, které mu přivodil moravičan-
ský farář Martin. 
 V roce 1580 jej vystřídal Jan Phokas – postava, která se  
dostala do bludovských pověstí. V roce 1583 mu vypověděl  
poslušnost Hrabenov, který patřil k bludovské farnosti, stej-
ně jako další obce. Bludov ale měl zůstat faráři věrný. V roce 
1588 měl v Bludově primici Phokasův bratr Jiří (je to první zná-
má primice v Bludově), který byl posléze farářem v Podivíně  
a v Moštěnici.
Jelikož byl majitel Bludova Jan z Boskovic příslušníkem česko-
bratrské církve, není vyloučeno, že právě proto v Bludově tato 
víra převážila. Za něho došlo někdy po roce 1588 k přestavbě 
kostela z dřevěného na zděný – přičemž dodnes část kostela 
skutečně pochází z této doby (přinejmenším část jižní zdi). Tato 
přestavba však byla provedena nekatolíky, patrně právě českými 
bratry. Svědčí o tom zpráva faráře Kašpara Antonína Šťastné-
ho z roku 1690: „Ecclesiam unam in pago Blauda lapideam ab 
Acatholicis exstructam cum duobus altaribus,“ tedy „jeden kos-
tel v obci Bludov z kamene od nekatolíků postaven se dvěma ol-
táři“. Tento kostel musel mít již od začátku věž, jak o tom svědčí 
pořízení nových zvonů. Kostel měl tutéž (pravověrnou) orientaci 
s oltářem na východě, jako dodnes. Na jižní straně měl jen čtyři 
velká okna, takže byl skutečně malý, jak o tom svědčí pozdější 
snahy o rozšíření. Kostel měl věž, ale oproti dnešku pravděpo-
dobně mírně posunutou směrem na východ. Byla poměrně níz-
ká. Před ni byla přistavěna zřejmě předsíň, snad s kúrem v patře 
– ten byl osvětlován několika menšími okny. Na kůr vedly dvoje 
schody, po jedné straně hlavního oltáře byla sakristie, na druhé 
oratoř. Druhý oltář byl umístěn symetricky s kazatelnou, zvenku 
byla ke kostelu přistavěna márnice (neboli kostnice – ossarium).
Nekatoličtí byli i další majitelé panství – Žerotínové (Jan z Že-
rotína, Fridrich starší) a Odkolkové z Újezdce (Jan starší, Jan 
mladší). Všichni byli zřejmě luteráni. O soužití různých konfe-
sí v jedné obci (a mohli to být tři i víc: katolická, českobratr-
ská, luteránská, snad i utrakvistická) nemáme ale přímé zprávy.  
Vyloučeno ale není, že mohli kostel používat společně.
 V letech 1571 a 1585 řádil v naší oblasti mor, první morové 
rány, které máme pro naše okolí doložené. Ze Šumperka se teh-
dy museli v důsledku vládního nařízení vystěhovat židé – kvůli 
(nepodloženému) podezření, že k nám mor zavlekli.
 K roku 1588 se v Bludově poprvé skrze místní název jedné 
zahrady „Na lázni“ objevuje náznak nějakých lázní, snad onoho 
pramene, z něhož Zdeněk Pospíšil v roce 1929 zřídil bludovské 
lázně.

Vazalové Horečtí z Horky
Na bludovském dvoře (snad Dolním?) tehdy hospodařil vazal 
(man) Jana z Boskovic Petr Horecký z Horky, který se v roce 

1578, ze kdy o něm máme zprávu, dokonce po Bludově i na-
zýval. Co to znamenalo být vazalem (manem)? Vazalovo prá-
vo k panství bylo podle J. Březiny tak silné, že se vedle něj 
téměř ztrácelo právo majitele. Vazal dokonce nazýval svěřené 
léno svým užitkovým vlastnictvím, mohl jej odkazovat svým 
dětem, ve sporu o ně mohl dokonce žádat po majiteli, aby ho za 
možnou ztrátu manství odškodnil. Dokonce i majitel mohl být 
zbaven práva na léno, pokud závažným způsobem poškodil své 
povinnosti vůči vazalovi. Vazal byl vůči svému pánu zavázán 
povinností věrnosti a k vojenské a dvorské službě.
 Páni z Horky byli jednou z nejstarších moravských erbov-
ních rodin doloženou už ve 13. století. Zmohli se ale až v „po-
bludovském“ období, kdy byli v roce 1641 povýšeni do pan-
ského stavu a v roce 1653 byli přijati mezi tzv. starožitné rody.  
Ve štítu měli kosmo hradební zeď.
 Petr Horecký z Horky měl za manželku Elišku z Víckova, 
tetu olomouckého biskupa Viléma Prusinovského, který Bludov 
v roce 1568 koupil. Je tedy velmi pravděpodobné, že se vazalem 
stal už mezi lety 1568-1572, kdy Bludov patřil olomouckému 
biskupství a kdy byl biskupem právě Vilém.
 S Petrem Horeckým je snad spojeno vybudování bludovské 
tvrze při Dolním dvoru. Když Jan z Boskovic kupoval bludov-
ské panství, nebyla v kupní smlouvě o tvrzi zmínka. Poprvé se 
výslovně připomíná v listině z roku 1613. Z toho se vyvozuje, 
že byla postavena mezi lety 1573 a 1613, nicméně, jak jsme 
uvedli výše, není úplně vyloučené, že by začátek její stavby spa-
dal do období 1568-1573, kdy se mohl na panství dostat vazal 
Petr Horecký. Dlouhou dobu se také myslelo, že při stavbě zám-
ku byla tvrz zbořena. Při stavebně historickém ohledání zámku 
v devadesátých letech 20. století se ale objevila hypotéza, že je 
pravděpodobné, že při stavbě zámku zbořena nebyla, ale naopak 
byla do něj přestavbou začleněna – jde o přízemní část jižního 
křídla.
 Petr Horecký odpíral tehdejšímu bludovskému faráři Mar-
tinu Žďárskému desátek ze svého svobodného dvora. Ve své 
závěti z roku 1578 odkázal své bludovské manství svým dvě-
ma dcerám Aleně a Johance. O nich poté nevíme již nic. Petr 
Horecký a jeho dcery jsou posledními známými vazaly, poté již 
všichni další majitelé spravovali bludovské panství přímo.

Prameny a literatura:
Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu, Brno 2013.
Balík, S.: Od Markrabiny na Prostřední hora, Brno 2018.
Boskovicové (https://cs.wikipedia.org/wiki/Boskovicové).
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Dufková, K.: Jan Šembera z Boskovic, velmož moravské 
renesance, bakalářská práce FF UK, Praha 2010.
Kužílek, M.: Z historie: Jan Třebovský z Boskovic, 
Moravskotřebovský zpravodaj, roč. 17, č. 8, 2019, s. 12.
Páni z Horky (https://cs.wikipedia.org/wiki/Páni_z_Horky).
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Stanislav Balík ml.

Vzpomínka
      

Dne 12. května 2020 uplyne pět let od úmrtí 
mojí milované manželky, maminky a tety 
paní 
Marie Adamové
S úctou a láskou vzpomíná manžel, 
synové František, Vladimír a Karel. 

Dne 16. května 2020 vzpomeneme 
sto třicáté výročí narození paní 
Jany Blažkové-Kouřilové, 
učitelky v. v. Vzpomíná rodina.
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Dne 30.4.2020 slaví paní Stanislava Schauerová své 
osmdesátiny a ve stejný den je to už 60 let 
od svatby s panem Františkem Schauerem.

Vše nejlepší ke kulatinám i k diamantovému 
výročí přeje celá rodina!

Tak už je to tady, 
naše babi 80 slaví!
Přejeme jí hodně zdraví
ať s námi jí to dlouho baví.
Přát jí můžem cokoli,
ale hlavně – ať nic ji nebolí!
Ať svetry plete ze všech sil 
a neskolí ji žádný vir.
Ať nemoc každá od ní uteče 
a ještě hodně buchet napeče.
Jasnou mysl ať má stále,
na počítač a tak dále…
Na zahrádce ať se baví,
každý den jen dobré zprávy.

Snad nebude to žádnou vědou
když 60 let je s jedním dědou?

A to už je pěkná doba,
to zaslouží si metál oba.

Vážně je to doba značná,
to občas můžou přijít mračna.

Hlavně, že zas slunce vyjde,
úsměv v tváři rychle přijde.
Tak ať se Vám dobře šlape,

a spolu Vám to pořád klape.
A až Covid porazíme,

POŘÁDNĚ TO OSLAVÍME!

Školní družina připravuje na letní 
prázdniny příměstský tábor.

 Upozornění: tábor připravujeme a můžete 
se přihlásit, zda se uskuteční, bude záležet 

na aktuální situaci v měsíci srpnu!

Příměstský tábor je alternativou ke klasickým 
vícedenním táborům. Nabízíme dětem program 
na celý den a děti se večer vrací domů k rodině. 

Tábor je určen pro děti z 1.stupně naší základní školy.

Název: Na indiánské stezce
Termín: 24.8.2020 – 28.8.2020   

Cena : 800,- Kč

Program: celotáborová hra, soutěže venku i v budově, 
rukodělné práce, celodenní výlet, vycházky do přírody 

a hry v přírodě, sportovní aktivity. 
Děti dochází na tábor denně – ráno od 7:30 hod. do 8:00 hod. 

 odpoledne odchází mezi 16:00 a 16:30 hodinou. 
V ceně je zahrnut pitný režim na celý den, 

oběd, dopolední a odpolední svačinka, 
materiál na činnost, 

cestovné a vstupné na výlet. 
Podrobnější informace 

a přihlášku najdete 
na webových stránkách 

naší školy.
	 	 	 Soňa	Nikolovová,
	 	 	 vychovatelka	ŠD

Dne 5. května 2020 uplyne rovné třičtvrtě století od chvíle, kdy 
v terezínském koncentráku dotrpěl mučedník, bludovský dlou-
holetý farář P. Karel Dřímal. A současně 22. dubna uplynulo 145 
let od jeho narození.
 Narodil se 22. dubna 1875 v Medlovicích u Ivanovic na 
Hané. Pocházel z desíti sourozenců, jeho svobodná sestra Andě-
la mu poté, co se stal farářem, dělala až do jeho uvěznění farní 
hospodyni. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1899. Nejdříve 
byl ustaven jako kooperátor do Lidečka (1899–1900) a poté byl 
od 1. prosince 1900 kooperátorem u nás v Bludově. Po smr-
ti bludovského faráře Františka Aloise Ermise (3. května 1912) 
byl v Bludově 1. července 1912 jmenován farářem. V obci tedy 
působil až do svého zatčení téměř 44 let. Zcela s ní srostl a ona 
s ním. Bludov měl tak rád, že v Terezíně podle svědectví své-
ho kaplana Oldřicha Koutného, stále opakoval: „Aspoň kdybych 
tam byl pochován.“ Nestalo se tak.
 Vedle řádného výkonu pastorace byl velmi činný v občan-
ském životě. Tak se stal v roce 1914 místopředsedou hospodář-
ského družstva pro zužitkování elektrické síly v Bludově, které 
se zasadilo o zavedení elektřiny do obce. Po narukování předse-
dy, pokladníka a jednatele do války zůstala celá činnost družstva 
na K. Dřímalovi – svou energií ale dokázal zavedení elektřiny 
dotáhnout do úspěšného konce (na podzim 1914). Byl předsedou 
Katolického čtenářsko zábavního spolku Svatopluk, protektorem 
Spolku sv. Rosalie. Ještě před koncem první světové války pře-
šel do odporu vůči Rakousko-Uhersku, kdy v roce 1918 odmí-
tl vydat píšťaly z varhan pro válečné účely. Ty se mu podařilo 
ubránit.

Třičtvrtě století od umučení bludovského faráře P. Karla Dřímala

Na začátku třicátých let výrazně podpořil výstavbu bludovské 
mlékárny – největšího českého selského družstevního podniku  
v šumperském okrese. Při generální vizitaci v roce 1933 se mu 
za jeho duchovní i světskou činnost dostalo ocenění – byl jme-
nován arcibiskupským (skutečným) radou. 
 Pamětníci na něj vzpomínali jako na bodrého, optimistické-
ho a selského faráře, který měl dobrý vztah k přírodě a jehož 
bylo běžné vidět, jak na poli oře. Ve vzpomínkách písemných  
i ústních se opakují slova jako: zlatý člověk, dobrý člověk, vzác-
ný člověk, zlaté srdce, dobrota, veselost, zbožný kněz, vlastenec, 
„vzpomínám často, neboť to byl člověk dobrý a komu mohl, 
pomohl, a veselý“, „měl rád všechny lidi“, „pro každého měl 
milý úsměv, vlídné slovo“. Neuzavíral se ve své faře – každý 
mohl přijít, čehož lidé využívali tak, že jeho kaplan říkával: 
fara je průchodní dům. Sloužil jako moudrý rádce v různých 

 Patřil k předním postavám pře-
vratu roku 1918 na severní Mo-
ravě. Dne 27. října 1918 se stal 
členem Národního výboru šum-
perského, 3. listopadu 1918 sloužil 
mši na oslavu samostatnosti a toho 
dne rovněž přestal číst evangelium 
německy. V březnu 1919 byl ko-
misařem při kolkování nové měny. 
Dřímalova předválečná spolková 
činnost pokračovala i v době mezi-
válečné – Svatopluk s Orlem, Ob-
čanská záložna, Spolek sv. Rozálie. 
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očkování psů proti

VZTEKLINĚ

ÚTERÝ 19.5.2020
16:30 – 16:50 hod.  na dolním konci u Panenky Marie
16:55 – 17:10 hod.  v zahradě kulturního domu  
17:15 – 17:30 hod.  na horním konci u lip
17:35 – 17:45 hod.  u Nealka

Očkování proti vzteklině stojí 170,- Kč, cena kombinace je 350,- Kč.

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

Doporučujeme psa alespoň 2x ročně odčervit,  cena 1 tablety je
35,- Kč na 10 kg váhy psa.

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

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

ŽÁDÁME  VÁS  O  DODRŽOVÁNÍ  BEZPEČNOSTNÍCH  OPATŘENÍ
(2 METROVÉ ROZESTUPY, ROUŠKY, RUKAVICE)!!!
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životních situacích – mé bábince Březinové radil, že si skutečně 
může proti názoru celé vesnice vzít svého milého za manžela; 
urovnával mezilidské spory a sváry.
 Po připojení Bludova k Německé říši na podzim 1938 se 
obec stala jedním z prvních středisek rozsáhlého severomorav-
ského odboje, do něhož bylo zapojeno mnoho místních občanů 
včetně obou kněží K. Dřímala a jeho nového kaplana Oldřicha 
Koutného. Kněží pomáhali rodinám, jejichž živitelé byli vězně-
ni nebo uprchli za hranice. Pomáhali rovněž uprchlým anglic-
kým zajatcům, jimž nabídli farní stodolu a jídlo. Ti však byli 
ukryti jednotlivě. Oba kněží pracovali ve skrytosti, ani vzájemně 
nevěděli o všech svých aktivitách.
Při jedné zásobovací akci 27. prosince 1943, kdy se vezly po-
traviny partyzánům u Klášterce, byl četnickou hlídkou zadržen 
jeden z bludovské skupiny. Jeho zatčení způsobilo následně dvě 
razie gestapa – na konci roku 1943 a v květnu 1944. K. Dří-
mal a O. Koutný byli zatčeni na faře 3. května 1944. Po zatčení 
byli oba kněží společně uvězněni v Šumperku – nejprve v temné 
kobce, později ve světlé. Věznění snášel starý, téměř sedmdesá-
tiletý farář statečně. Koncem května 1944 byli transportováni do 
Malé pevnosti Terezín. Zde byli uvězněni farář s kaplanem opět 
společně; v cele se setkali s řadou krajanů – katolických kněží, 
katolických laiků i odbojářů nevěreckých. Všichni společně na 
K. Dřímala vzpomínali jako na svého otce.
 Neusiloval o žádné úlevy, nevyhýbal se cvičením, všechno 
nesl s příkladnou trpělivostí. Když se ostatních zmocňovala ne-
trpělivost, ozval se: „Ne, nemyslete, že Vaše oběti by byly zby-
tečné, jsou nutné, aby svět viděl, že za svůj milý národ trpíme 
a rádi trpíme“. Denně večer pronášel několik slov a společnou 
modlitbou končili den – modlitby se tiše (z úcty k K. Dřímalovi) 
zúčastňovali i komunističtí a jiní bezvěrečtí spoluvězni.
 Když jedno podzimní nedělní odpoledne padla na vězně vel-
ká deprese, začali zpívat smutné národní písně, ačkoli to bylo 
přísně zakázáno. „Naráz přišlo asi 14 esesáků, nástup, cviky 
atd., nakonec otázka, proč zpívali. Tu všecky zachránil p. farář 
Dřímal, když jim řekl, že to on sloužil mši a oni mu k tomu 

zpívali. Teď chtěli po něm, aby jim ukázal, jak to v cele dělal, 
když sloužil mši. Donutili ho, aby říkal Dominus vobiscum atd... 
Smáli se mu, bili ho, kopali ho.“ Výprasky starého muže byly 
časté.
 V koncentračním táboře trpěl hladem, což se mu ve svém 
důsledku stalo osudným. Po přestěhování zpět na čtvrtý dvůr už 
byl K. Dřímal značně zesláblý a vyhublý, „kost a kůže“. Roz-
hodl se přihlásit se na škrábání brambor, že se tam aspoň tro-
chu nají – „byl hlad, strašlivý hlad“. Získané jídlo navíc si ale 
nenechával pro sebe, ale dělil se o něj s ostatními. Po týdnu v 
kuchyni si všiml O. Koutný, že má farář na prstech rány, že má 
je rozřezány a v nich hlínu a špínu. O. Koutný uchopil jeho ruce 
a prosil ho, aby tam nechodil. Nechtěl odtud odejít. Rány se mu 
zanítily a přes naléhání všech odmítl jít na „Krankenrevír“, že 
to nestojí za to, že za 14 dní se pojede domů. Doma, že si to 
nechá ošetřiti. Pravděpodobně, a docela oprávněně, se gestapáků 
bál. Palec mu začal uhnívat, již nechodil do kuchyně, dali ho na 
pětatřicítku, kde byli nemocní. A tam také dotrpěl. Přál si, aby 
se alespoň jeho kaplan vrátil zpátky do Bludova, což se splnilo.
 P. Dřímal zemřel při epidemii tyfu na otravu krve pár oka-
mžiků před osvobozením Terezína – 5. května 1945. Do Bludo-
va ještě stihl vzkázat, aby se lidé nemstili dětem za rodiče a ro-
dičům za děti, vyzýval ke smíření. O. Koutný chtěl převézt jeho 
tělo k pochování do Bludova, nicméně nebylo mu to umožněno, 
neboť vše bylo zamořeno tyfem. Tělo bludovského faráře tak 
bylo spáleno a popel nasypán do společného hrobu v Bohušovi-
cích na hřbitově.
 V roce 1946 mu byl udělen in memoriam Válečný kříž. Pa-
mátka na tohoto mučedníka a oběť nacistického teroru je zvěč-
něna na našem Pomníku padlých. Úcta k němu byla v Bludově 
tak silná, že památečný obrázek s jeho fotkou a modlitbou vyda-
ný k jeho úmrtí, byl dáván do rakve zemřelým ještě půl století 
po jeho smrti. 

Upraveno podle publikace Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu

Stanislav Balík ml.

Očkování proti vzteklině stojí 170,- Kč, 
cena kombinace je 350,- Kč.

Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. 
Vzhledem k poměrně vysokému počtu chovaných psů je vhodné použít 

kombinovanou vakcinu i proti dalším infekčním onemocněním psů jako je psinka, 
infekční zánět jater, parvoviroza, infekční kašel, ale i leptospiroza.

Doporučujeme psa alespoň 2x ročně odčervit, 
cena 1 tablety je 35,- Kč na 10 kg váhy psa.

Tablety zabírají na všechny vnitřní červy. Dle potřeby je nutno použít i zevní 
antiparazitika, neboť blecha je přenašečem tasemnice psí a potom nestačí psa 

odčervit, ale je nutno provést i odblešení. Na zevní ošetření se používají preparáty, 
které zbavují psa, popř. kočku, nejen blech, ale i klíšťat, což je prevence boreliózy, 
která je přenosná nejen na psy, ale i na člověka. Tyto moderní preparáty po jedné 

aplikaci působí několik týdnů.
MVDr. Petr Šebesta, 28.října 885/29, 789 01 Zábřeh

ŽÁDÁME VÁS O DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ
(2 METROVÉ ROZESTUPY, ROUŠKY, RUKAVICE)!!!
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MŠ Bludov

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnic-
tví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíře-
ní onemocnění COVID-19 vydává MŠMT opatření k organizaci 
zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.
 Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace  
vyžaduje:
1.  organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákon-

ných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, 
podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektro-
nickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrét-
ní situace osobním podáním ve škole.

2.  pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je 
stanoven termín:

4. 5. 2020 – 15. 5. 2020
Žádosti doručené před tímto termínem a po tomto termínu 
nebudou přijaty.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělává-
ní učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické 
podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1.  do datové schránky školy Mateřská škola Bludov, příspěv-

ková organizace (cxsknkr)
2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen 

poslat prostý email!): ms.bludov@centrum.cz
3.  poštou Mateřská škola Bludov, příspěvková organizace, 

Polní 502, 789 61 Bludov
4.  osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným 

zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, 
aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v 
prostorách školy, z tohoto důvodu si domluvte osobní schůz-
ku na telefonním čísle 774 465 573

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických pro-
středků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpi-
su, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného 
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak bude 
žádost neplatná.
 Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede 
zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené 
v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
•  jméno a příjmení žadatele (dítěte), 
•  datum narození, 
•  místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doru-

čování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), 
•  označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (kon-

krétní mateřská škola), 
•  podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě pod-

pis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti  
zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či  
jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
•  jméno a příjmení tohoto zástupce, 
•  místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou 
   adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je záro-
veň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou 
kopií dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně 
veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným 
pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontrain-
dikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné před-
školní vzdělávání.
 V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. 
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
 V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalen-
dáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického 
lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imun-
ní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce 
pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat 
žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, 
může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ově-
řenou kopii.
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které do-
sáhly do 31. 8. pěti let.
 Zákonný zástupce může místo povinného předškolního  
vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdě-
lává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje 
jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nic-
méně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žá-
dost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň 
s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem 
školního roku.
 Veškeré informace včetně žádosti o přijetí najdete na 
webových stránkách školy.

Bc.Kateřina Nétková, ředitelka školy
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www.sumperk.charita.cz

Charita Šumperk
Jeremenkova 7, 787 01 Šumperk
telefon: 583 216 747

Jindřich Buxbaum (*1953)
rodák ze Šternberka, který se zaměřuje svými 
fotografiemi především na židovskou tematiku, 
život židovských komunit a sám se k židovství 
hlásí. Mimořádně nafotil pro Charitu Šumperk její 
sociální a zdravotní služby, které poskytuje na 
Šumpersku, Hanušovicku a Staroměstsku. 

Fotografie Jindřicha Buxbauma zachycují pečovatelky a zdravotní 
sestřičky Charity Šumperk při jejich každodenní práci v domácnostech 
uživatelů a pacientů, za kterými často putují i desítky kilometrů. 
Co domácnost, to jiný životní příběh. Všechny ale spojuje potřeba 
láskyplné péče, a to nejen o tělo, ale i o duši.

Intimní pohled
na péči Charity
v černobílé fotografii Jindřicha Buxbauma

„Být s rodinou v životě, 
v lásce i v umírání.“

Rádi bychom se vyjádřili k výše zmíněnému článku podložený-
mi fakty. 
 V roce 1972 manželé Frankovi zakoupili parcelu č. 1582  
o výměře 734 metrů, jak je patrno z obr. 1. Zde postavili ro-
dinný dům. Původní cihlový plot nebyl postaven na hranicích 
parcely, ale uvnitř našeho pozemku. Aby bylo možné dům obejít 
bez nutnosti průchodu dvěma brankami, zvolili jsme možnost re-
konstrukce plotu a dostavby plotu na hranicích našeho pozemku. 
Tím došlo ke znemožnění volného přístupu ke garáži z veřej-
ných prostor, a tím k lepšímu zabezpečení soukromého vlast-
nictví. Nový plot byl vystaven na základě stavebního povolení 

Reakce na článek „Stížnost na neoprávněnou 
stavbu“ otištěný v Bludovanu 3/2020

Obecního úřadu Bludov ze dne 17.11.1994. Během stavebního 
řízení o povolení stavby bylo naší rodině doporučeno ustoupit 
s výstavbou plotu tak, aby ukončení oplocení bylo na hranici 
parcely č. 1537 a vzdáleno od parcely č. 1543 minimálně 50 cm, 
jak je zřejmé z obr. 2.  Tomuto doporučení jsme vyhověli, což 
bylo i ve prospěch pana Hruby. 
 Co se týče dokoupeného pozemku č. 1570/2 o výměře  
73 m2, vyznačeného zelenou barvou na obr. 2, tento neleží na 
sporné hranici. Netušíme tedy, proč je neustále v této kauze 
zmiňován.  Odkup pozemku byl proveden dodatečně z důvodu 
dřívějšího omezení plošné výměry na stavební parcely do maxi-
mální výše 800 m2, což by toto překročilo o pouhých 7 metrů. 
Do té doby jsme tento pozemek využívali na základě nájemní 
smlouvy. 
 Chce-li stěžovatel postupovat dle právních předpisů a norem, 
měl by začít nejdříve u sebe a zauvažovat, zdali svým jednáním 
neporušuje některá ustanovení ohledně pomluv, křivého obviňo-
vání a urážek na cti. Nepřejeme si, aby byly veřejně publikovány 
fotky kohokoli z naší rodiny bez souhlasu osob na fotografiích 
zobrazených. 
 Tento sousedský spor trvá již přes 20 let. V průběhu této 
doby neustále docházelo k napadání a soustavnému očerňování 
naší rodiny a vylepování pamfletů v obci se zavádějícími údaji  
o této kauze, které vytvářel nesmyslně pan Hruba. Přitom veške-
ré dokumenty ke stavbě prošly schválením kompetentních úřadů 
a vždy bylo prokázáno, že stavba splňuje veškerá nařízení, těmi-
to úřady schválenými. Část dokumentů zveřejňujeme současně  
s naším článkem, abychom, narozdíl od pana Hruby dokázali, že 
naše tvrzení je pravdivé a potvrzené úřady.
 V případě, že je stěžovatel přesvědčený, že došlo k jeho po-
škození, má samozřejmě možnost obrátit se k soudnímu jednání 
on sám, jak mu také doporučuje jeden z dopisů o usnesení rady 
obce Bludov, jelikož ani jedna z dotčených stran nemá více co 
ke kauze dodat.
 Situace se stává neúnosnou již z důvodu nutnosti předávání 
této nepříjemnosti na další generaci rodiny, která s touto zále-
žitostí nemá nic společného. Neustálé propírání této kauzy na 
jednání zastupitelstva a následném zveřejňování v Bludovanu, 
přístupnému široké veřejnosti, je pro nás nepříjemné. Nevíme, 
čeho chce pan Hruba zveřejňováním jeho problému v Bludo-
vanu dosáhnout. Nevíme, zdali chce řešit jeho údajnou starou 
křivdu s naší rodinou anebo vlastně s Obecním úřadem Bludov. 
Ať už se jedná a jakoukoli variantu, byli bychom rádi, kdyby 
je řešil přímo s námi nebo obcí a neobtěžoval ostatní občany 
obce články v Bludovanu. Jistě mají všichni v této nelehké době 
jiné starosti než řešit 20 let starý a podotýkáme nesmyslný spor. 
Nebo si snad pan Hruba myslí, že mu Obecní úřad Bludov bude 
také odepisovat do Bludovanu? Jsou lidé, kteří se věnují rodi-
nám, rádi chodí do přírody, cestují apod. a pak jsou lidé, jejichž 
koníčkem a trávením volného času je sedět za stolem a sepisovat 
stohy papírů nesmyslnými stížnostmi, které nejen zaměstnávají, 
ale obtěžují mnoho lidí, nebo neustále vykřikovat svoji údajnou 
ukřivděnost na jednání zastupitelstva obce. Dojde-li k dalšímu 
napadání a osočování naší rodiny, podobně jako ve zmiňovaném 
článku, předáme tento spor právnímu zástupci k sepsání žaloby.
Všem občanům obce Bludov se omlouváme, že musí v měsíční-
ku Bludovan číst tyto nesmyslné sousedské spory. Věřte, že by-
chom byli sami rádi, aby jeho stránky byly vyplněny jiným ob-
sahem jako např. sportovním vítězstvím mladých hasičů či úspě-
chy jiných spolků v Bludově. Bohužel jsou lidé, kteří omezenou 
kapacitu jednoho čísla Bludovanu zaplňují starými křivdami.
Přejeme všem mnoho zdraví v této nelehké době.

Rodina Frankova
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Rok se s rokem sešel a opět je tu čas zhodnotit sezonu stolního 
tenisu Sokola Bludov. Po kvalitní letní přípravě, i přes opravdu 
velmi teplé počasí, byla účast na trénincích početná. To se pro-
jevilo na výsledcích v soutěžích všech úrovní. Letos jsme díky 
několika „navrátilcům“ i novým členům  rozšířili základnu a tím 
pádem mohli přihlásit další tým. 
 Jako vždy začnu „Áčkem“, které pod vedením T. Jílka ode-
hrálo velice slušnou sezonu. Prakticky do samého závěru vedlo 
krajský přebor I. Až poslední kola, kdy z důvodů zdravotních 
i pracovních se nesešla kompletní sestava, rozhodla o propadu 
tabulkou. Ale i tak je celkový výsledek velmi pěkný.

To „Béčko“ v čele s P. Srbem si v okresním přeboru I.  vedlo 
ještě úspěšněji. Od prvních zápasů bylo zřejmé, že o vítězi celé 
soutěže se bude rozhodovat mezi Dubickem a právě Bludovem. 
A také to tak bylo, rozhodly až vzájemné zápasy, a to v náš pro-
spěch.

A ještě přesvědčivěji vystupovalo „Céčko“. S Soural a jeho tým 
zkušených hráčů v okresním přeboru II. kraloval a za celou dobu 
nepoznal hořkost porážky. Jen jediná remíza. Pěkné!!!

A podobně úspěšně si vedlo „Déčko“ v okresním přeboru III. 
V prvním zápasu zaplatilo nováčkovskou daň v podobě porážky 
s pozdějším vítězem. Ale do té doby si tým M. Srba vedl velmi 
dobře. Přestože se střídal větší počet hráčů, všichni podávali spo-
lehlivé výkony a konečné druhé místo je úspěchem. 

Při pohledu na tabulky si myslím, že to byla opět velmi dobrá 
sezona. Jen nás všechny mrzí, že se nemohlo odehrát poslední 
kolo z důvodu nařízení vlády (koronavirus), a proto není zatím 
jasné, jak to bude s postupy a jak vlastně řídicí orgány svazu tuto 
sezonu ukončí. Stanislav Soural

ilustrační foto: František Polách

Shrnutí sezony stolního tenisu v Bludově

Pořadí Družstvo PU V R P K Skóre Body

1. SK Přerov C 20 15 0 5 0 181:121 65

2. TTC Šumperk B 20 14 2 4 0 186:125 64

3. TJ Sokol Čechovice B 20 13 3 4 0 178:121 62

4. TJ Sokol Bludov 20 12 1 7 0 165:143 57

5. TJ Sport Mikulovice 20 10 3 7 0 162:138 53

6. TJ Sokol Tovačov 20 9 3 8 0 159:149 50

7. T.J. Sokol Olomouc Neředín C 20 9 3 8 0 150:166 50

8. TJ Postřelmov 20 9 2 9 0 151:160 49

9. TTC Mohelnice B 20 7 3 10 0 158:159 44

10. KST Jeseník B 20 5 3 12 0 137:170 38

11. SK Kolšov 20 5 1 14 0 115:177 36

12. TJ Sokol Jestřebí 20 0 0 20 0 87:200 20

Pořadí Družstvo PU V R P K Skóre Body

1. TJ Sokol Bludov B 20 17 2 1 0 268:92 56

2. TJ Sokol Dubicko A 20 17 2 1 0 241:119 56

3. TJ Sokol Velké Losiny A 20 15 2 3 0 260:100 52

4. TJ Postřelmov B 20 11 2 7 0 187:173 44

5. ST Šumvald-Břevenec A 20 11 2 7 0 187:173 44

6. TJ Sokol Palonín 20 10 1 8 1 177:183 39

7. TTC Mohelnice C 20 6 6 8 0 170:190 38

8. TJ Sokol Štíty B 20 7 1 12 0 153:207 35

9. TJ Sokol Jedlí B 20 5 3 12 0 146:214 33

10. TJ Sokol Nový Malín B 20 3 4 13 0 145:215 30

11. TJ Sokol Dolní Studénky A 20 3 2 15 0 115:245 28

12. TJ Sokol Jestřebí B 20 1 1 18 0 111:249 23

Pořadí Družstvo PU V R P K Skóre Body

1. TJ Sokol Bludov C 20 19 1 0 0 273:87 59

2. KS Lišnice A 20 17 0 3 0 260:100 54

3. TJ Sokol Dubicko B 20 14 2 4 0 213:147 50

4. TJ Sokol Velké Losiny B 20 14 1 5 0 235:125 49

5. KST Linhartice A 20 11 2 7 0 207:153 44

6. TJ Sokol Nový Malín C 20 9 2 9 0 172:188 40

7. SK Kolšov C 20 8 0 12 0 161:199 36

8. TJ Sokol Štíty C 20 7 2 11 0 158:202 36

9. TTC Úsov A 21 6 1 14 0 155:223 34

10. TJ Slavoj Loštice A 22 5 1 16 0 165:231 33

11. ST Šumvald-Břevenec B 21 4 1 16 0 122:256 30

12. TJ Sokol Jestřebí C 20 1 1 18 0 75:285 23

Pořadí Družstvo PU V R P K Skóre Body

1. TJ Sokol Leština 21 19 1 1 0 283:95 60

2. TJ Sokol Bludov D 20 17 1 2 0 277:83 55

3. TJ Sokol Jedlí C 22 16 1 5 0 239:157 55

4. SK Kolšov D 21 10 4 7 0 201:177 45

5. TJ Sokol Dolní Studénky B 21 8 5 8 0 184:194 42

6. TJ Libina A 21 8 4 9 0 175:203 41

7. TTC Mohelnice D 22 7 2 13 0 174:222 38

8. TJ Slavoj Loštice B 21 6 3 12 0 162:216 36

9. KST Linhartice B 20 6 3 11 0 156:204 35

10. KS Lišnice B 21 5 4 12 0 164:214 35

11. TJ Sokol Dlouhomilov 22 5 1 16 0 120:276 33

12. TJ Sokol Nový Malín D 20 4 1 15 0 133:227 29

Tab. 1.

Tab. 2.

Tab. 3.

Tab. 4.


