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Mikuláš v mateřské škole
Jako každý rok, tak i letos nás v mateřské škole navštívil Miku-
láš s andělem a čerty. Každé z dětí Mikuláš pochválil za dobré 
chování, anebo připomněl, co by bylo dobré zlepšit. Děti měly 
pro Mikuláše připravené básničky a písničky. Za to si od andílka 
odnesly balíček a perníčky.
 Za perníčky bychom chtěli poděkovat KD, který je pro nás 
připravil. Každoročně spolupracujeme při mikulášské nadílce se 
ZŠ Bludov, ale bohužel i tuto spolupráci nám Covid vzal. Proto 
byla „svatá trojice“ zastoupena zaměstnanci školy.

Za kolektiv MŠ
Monika Vénosová

foto: archiv MŠ Bludov

Pohyb obyvatel v obci Bludov v roce 2020

 Narození  2020 19
 Úmrtí   2020 29
 Odhlášení   2020 37
 Přihlášení   2020 63
 Počet obyvatel k 31. 12. 2020 3 086

Počet obyvatel k 31. 12. 2019      3 070

V Bludově dne 19.01.2021
Ludmila Skoumalová

Níže uvedené místní a uživatelské poplatky je možné uhradit  
v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Bludov v úřední dny, 
tj. v pondělí a středu:
- v omezeném provozu v rámci vládních opatření v době od 

9:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00,
- v normálním provozu v době od 7:00 do 11:30 a od 12:30  

do 17:00
Z důvodu úspory Vašeho času je lépe využít bezhotovostní pla-
tební styk, číslo účtu je 1905607389/0800. Variabilní a speci-
fické symboly jsou uvedeny níže. Pakliže chcete využít plateb 
přes SIPO, vyzvedněte si formulář na pokladně Obecního úřadu 
Bludov.

Místní poplatek za komunální odpad (OZV č. 1/2020)
Splatnost: 31. 3. 2021  
Základní sazba: 633,- Kč/osoba
V případě, že je poplatník zapojen do Motivačního a evidenční-
ho systému odpadového hospodářství, poplatek se snižuje. Hod-
nota jednoho EKO bodu se stanovuje na 6,- Kč.
Variabilní symbol: rodné číslo 
Specifický symbol: 1340

Místní poplatek ze psů (OZV č. 6/2019)
Splatnost: 31. 3. 2021
Sazba:
- za 1. psa 120,- Kč
- za 2. a dalšího psa 180,- Kč
U držitelů psů starších 65 let:
- za 1. psa 20,- Kč
- za 2. a dalšího psa 30,- Kč
Variabilní symbol: rodné číslo držitele psa
Specifický symbol: 1341

Uživatelský poplatek za stočné 
(sazby schváleny Radou obce Bludov)
Vodoměry 
Splatnost: 20. 8. 2021 do 31. 8. 2021 na pokladně OÚ 
Sazba: 33,- Kč včetně DPH/1m3 od 1. 1. 2021           
Směrná čísla roční potřeby vody
Splatnost: 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021   
Poplatek na osobu a rok: 1155,- Kč včetně DPH (33,- Kč x 35 m3)  
Variabilní symbol: rodné číslo 
Specifický symbol: 2321
Firmám je stočné fakturováno, příslušné informace o platbě 
naleznete na dané faktuře.

Upozornění:
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazných  
vyhlášek, které jsou k dispozici na webových stránkách obce 
Bludov na www.bludov.cz. Uživatelský poplatek za stočné se 
platí na základě smlouvy mezi obcí Bludov a majitelem ne-
movitosti, jež je napojena na kanalizaci. V případě, že dojde  
k jakékoliv změně, poplatník je povinen tuto změnu neprodle-
ně nahlásit. Konejte tak, prosím, na pokladně Obecního úřadu 
v Bludově. Obecní úřad Bludov

Přehled místních a uživatelských poplatků  
v obci Bludov v roce 2021 
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František Hlásný

Ema Drábková

Martin Jašek

Rozárie Bínová

Ondřej Hetmánek

Marie Nela Nosková

foto: archiv obec Bludov
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V pondělí 7. prosince 2020 se konalo 12. jednání obecního za-
stupitelstva. Proběhlo v kulturním domě od 18:00 do 20:30. 
Přítomno bylo 13 zastupitelů, omluveni byli Karel Bank a Mi-
lan Klimeš. Schůzi řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu 
byli zvoleni Karel Směšný a Bohuslav Strouhal. Zápis, z nějž 
převážně vychází tento článek, vyhotovil tajemník OÚ Zdeněk 
Kolínek. Až na dvě hlasování byla všechna ostatní jednomyslná.

Zpráva o činnosti rady obce a finančního výboru
Zprávu o činnosti obecní rady přednesl místostarosta Josef 
Ťulpík. Rada se od zářijového zastupitelstva sešla pětkrát, kro-
mě běžné agendy a věcí předložených zastupitelstvu se zabývala 
novelizací pravidel pro publikování v Bludovanu a stanovením 
nového ceníku nájmů v kulturním domě. Zastupitelstvo zprávu 
schválilo.
 Poté vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru  
z 23. 9. 2020.

Rozpočtové záležitosti
Zastupitelstvu byly předloženy k vzetí na vědomí tři rozpočtové 
změny 10 – 12, které učinila rada v rámci tzv. paragrafů, kdy se 
nepřesouvaly peníze mezi jednotlivými kapitolami. Ke schválení 
byla předložena rozpočtová změna č. 13, která se před koncem 
roku snaží co nejvíc uvést do souladu plánované a reálné příjmy 
a výdaje. Zastupitelstvo vše schválilo.
 Dále se zastupitelstvo přidrželo praxe řady posledních let, 
kdy v prvních měsících roku se bude obec řídit pravidly rozpoč-
tového provizoria, kdy bude obec měsíčně hradit výdaje pouze 
do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku, a to až do 
doby, kdy bude schválen rozpočet na rok 2021 – což se předpo-
kládá na začátku března.

Vyhláška o poplatku za svoz odpadu
Opět po roce je potřebné schválit novou vyhlášku související  
s platbami za svoz odpadů. Zákon umožňuje, aby celkový roční 
poplatek na osobu byl až 1000 Kč. V roce 2020 se v Bludově 
platilo 682 Kč. V roce 2019 dosáhla obec opět na větší příjmy 
za vyseparované odpady, tudíž je možné ponížit celkový popla-
tek. Je však zapotřebí snížit hodnotu EKO bodů, jelikož došlo  
k celkovému nárůstu oproti předchozímu roku o cca 15000 EKO 
bodů. K nárůstu poplatku bude bohužel docházet v nadcházejí-
cích letech, jelikož v roce 2020 došlo ke skokovému zdražení 
při odstraňování vyseparovaného papíru a plastu a v polovině 
roku byla zdražena manipulace při používání čteček u svozů 
(papír, plast, komunální odpad). Dále v polovině roku 2021 
dojde k navýšení zákonného poplatku při skládkování odpadů  
u zbytkových odpadů o 300,- Kč za tunu, což výrazně zasáhne 
do nákladů obce v této oblasti. 
 V roce 2020 bylo v obci Bludov nasbíráno celkem 74 915 
EKO bodů. Hodnota jednoho bodu je pro další rok stanovena 
na 6 Kč. Sazba poplatku za svoz odpadu pro rok 2021 klesne na 
633 Kč. Zastupitelstvo všechny tyto návrhy schválilo.

Prodej části pozemku 550 – Jaroslav John
Zastupitelstvo opakovaně řešilo otázku pozemků před statkem 
čp. 131 v ulici Ve Slévi, jejichž část na zářijovém zasedání pro-
dalo majiteli statku Jaroslavu Johnovi (Chromeč 98). Při zamě-
řování pozemků v terénu se zjistilo, že část prodaného pozemku 
žadatel neužívá a že jej tedy nechce. Rada navrhla zastupitel-
stvu revokovat prodej a znovu schválit prodej menší části. Při té 
příležitosti J. John znovu otevřel otázku, proč mu obec nechce 

12. zasedání zastupitelstva obce

prodat i vjezd. Nabídl směnu pozemku pod vjezdem za poze-
mek své sestry ve Vlčím dole. Zastupitelstvo nejprve zrušilo své 
zářijové usnesení, poté 12 hlasy (1 proti) rozhodlo o prodeji ne-
patrně menší části pozemků – 377/2 – zahrada o výměře 65 m2 
a 376 – zahrada o výměře 149 m2 za cenu 100 Kč/m2 s tím, že 
náklady spojené s odprodejem pozemků půjdou na vrub kupu-
jícího. Poté jednomyslně potvrdilo, že odmítá prodat pozemek 
pod sjezdem k domu čp. 131. V závěrečné diskusi se J. John 
znovu domáhal prodeje.

Žádosti o odprodej částí pozemků 997/4 a 1004/1 – manželé 
Brecklovi a Milan Schrömer
Manželé Bronislava a Miroslav Brecklovi, Dr. Březiny 495, 
Bludov si podali žádost o odprodej částí pozemků 997/4 (18 m2) 
a 1004/1 (53 m2), které dlouhodobě užívají a tvoří předzahrád-
ku před jejich domem. Části pozemků mají zaplocené od roku 
1994, na pozemcích se nachází jejich plynová přípojka, stání pro 
auto a oplocení. O část pozemku 1004/1 (54 m2) současně požá-
dal i Milan Schrömer, Revoluční 1692/10a Šumperk, který vlast-
ní rodinný dům č.p. 493. Část pozemku 1004/1 také dlouhodobě 
užívá. Na pozemku má vybudovanou plynovou přípojku, kanali-
zační šachtu a kamennou zídku. U žádosti M. Schrömera dopo-
ručoval OÚ prodej menší výměry tak, aby v tomto místě nedošlo 
k zúžení plánované obecní cesty. Rada obce schválila záměr, že 
před domem č.p. 493 se při prodeji bude jednat o část pozemku, 
kdy hranice části pozemku bude vést po vnější straně hlavní-
ho uzávěru plynu – HUP rovnoběžně se severní stranou domu. 
S žadatelem byl tento návrh projednán, ten požaduje odkoupit 
větší část pozemku (část pozemku s hlavním uzávěrem plynu  
a kanalizační šachtou). Na základě tohoto jednání bylo se staros-
tou obce, referentkou výstavby a s žadatelem domluveno, že se 
prodej požadované části pozemku nebude v současné době řešit, 
vyčká se až na vybudování obecní komunikace v této lokalitě. 
Zaplocené pozemky u Brecklů se mohou prodat, v tomto místě 
je cesta vybudována. Obecní úřad doporučil cenu 100 Kč/m2 
+ úhradu nákladů spojených s prodejem. Zastupitelstvo s tímto 
návrhem souhlasilo.
 Následně Stanislav Balík doporučil zamyslet se nad postu-
pem obce při žádostech o odprodej pozemků k narovnání ma-
jetkových poměrů. Doporučil řešit danou věc přednostně for-
mou směny pozemků mezi žadatelem a obcí, ne jenom prostým 
prodejem. Obci totiž postupně ubývá celková plocha pozemků. 
Starosta potvrdil, že každý metr čtverečný takto získaný obec 
přivítá pro realizaci svých záměrů. J. Ťulpík doporučil uložit 
radě obce úkol, aby stanovila postup při řešení žádostí o odkou-
pení pozemků v zájmu narovnání majetkových poměrů, aby tak 
nedocházelo k úbytku celkové plochy obecních pozemků.

Žádost o odprodej pozemků 2395/4 a části 2403 – žadatel 
Ladislav Řehák 
Ladislav Řehák, Bludov č.e. 42 - osada Vlčí důl, si podal žá-
dost o odprodej obecních pozemků 2395/4  – ostatní plocha  
o výměře 57 m2 (v pozemku vede trasa kanalizačního řadu obec-
ní splaškové kanalizace) a části parcely 2403 –  ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře části do 120 m2 (obecní komu-
nikace, která je jedinou přístupovou cestou k obecní splaškové 
kanalizaci). L. Řehák chce pozemky využít k rozšíření zahrady  
a k parkování. Zastupitelstvo prodej neschválilo – pozemky 
slouží jako jediná přístupová cesta k trase kanalizačního řadu.
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Směny pozemků pro vybudování mokřadu na okraji Špalku
Obec má záměr vybudovat mokřad a tím zvýšit zadržování vody 
v krajině na okraji Špalku. Vybudováním mokřadu by došlo  
k obnovení vodního toku s vybudováním doprovodných prvků 
a zároveň k podpoření významnosti již odhaleného kamenného 
kanálu z kdysi existujících rybníků v této lokalitě. Konkrétní 
podobu již zpracovává společnost Lesprojekt Krnov s.r.o. Na 
ploše vznikne vodní nádrž s menšími ostrůvky, ke které budou 
navazovat menší a mělčí vodní plochy, aby byla podpořena bio-
diverzita pro živočichy. Zemina z výkopu nádrže bude použita 
na vybudování vyvýšeného svahu. S místním spolkem myslivců 
je také domluveno, že do okolí mokřadu bude zakomponována 
tzv. kazatelna, která bude přístupná i veřejnosti a bude nabízet 
pohled na přilehlou krajinu. Jelikož se v této lokalitě nenachází 
vhodné obecní pozemky, tak je zapotřebí řešit majetkové pře-
vody pozemků. S majiteli dotčených pozemků obec jednala  
o možnostech majetkového vyrovnání. 
 Dle zpracovaného investičního záměru má mokřad vzniknout 
na čtyřech pozemcích: 2959/143 a část 2959/146 – František Do-
beš a Jarmila Dobešová; 2959/144 (3860 m2) –  Pavla Vinklero-
vá a Veronika Hvizdová; 2959/145 (6050 m2) – Bludovská a.s. 
V současné době je předběžně domluvena směna pozemků se 
společností Bludovská a.s. a se spolumajitelkami P. Vinklerovou 
a V. Hvizdovou. Pro vznik mokřadu by provedení těchto dvou 
směn mělo stačit. S Bludovskou a.s. by obec směnila obecní 
pozemek ve Špalku 2959/138 o stejné výměře. S P.Vinklerovou  
a V. Hvizdovou by obec směnila obecní pozemek v lokalitě pod 
Gryngletem hned vedle oplocené lesní školky 2758/5 o stejné 
výměře. V diskusi se Jakub Jelínek zeptal, jestli nehrozí nesou-
hlas majitelů sousedních pozemků se stavbou. J. Ťulpík odpo-
věděl, že se ještě pokusí a věří, že se podaří projednat směnu  
i s panem Dobešem. Jaroslav Čech doporučil připomínku J. Je-
línka ověřit dřív, než se začne stavba realizovat. Starosta doplnil, 
že výstavba mokřadu je uvažována na místě, kde bude docházet 
k přirozenému doplňování vody z podzemních vod, které je už 
teď podmáčené. Zastupitelstvo poté navrženou směnu schválilo.

Prodej bytů v Olšanských bytovkách
Obec 23.11.2020 obdržela od advokáta Jaroslava Brože předža-
lobní upomínku –  výzvu k uzavření pěti kupních smluv k prode-
ji bytů v nástavbách čp. 653 a 654 „Olšanské bytovky“. 
 J. Brož převzal právní zastoupení nájemců pěti bytů ve 
věci převodů dosud pronajatých bytů do vlastnictví nájemníků 
za podmínek uvedených v uzavřených nájemních smlouvách  
a smlouvách o příspěvku na pořízení bytu. 
 O celé věci se opakovaně jedná na zastupitelstvu už řadu 
měsíců, proto odkáži čtenáře na zápis ze zastupitelstva, příp. na 
starší texty. Ve zkratce – jádrem sporu zůstává otázka platnosti 
ustanovení v nájemních smlouvách, podle kterého po uplynutí 
20 let od vzniku nájemního vztahu je obec povinna do 6 měsí-
ců po doručení výzvy od nájemců bytu uzavřít s nájemci kupní 
smlouvu, kterou jim prodá dosud pronajatý byt za kupní cenu ve 
výši 27 % ceny bytu v době uzavření kupní smlouvy. Doba pro 
uzavření kupních smluv uplynula dnem 1.3.2019.
 K výzvě se má obec vyjádřit a zaslat své stanovisko do jed-
noho měsíce od doručení s tím, že pokud obec nezašle své sta-
novisko nebo bude trvat na svém rozhodnutí byty neprodávat, 
uplatní J. Brož nároky svých klientů soudní cestou. Obec trvá na 
právním stanovisku, které zformuloval její právní zástupce advo-
kát Miroslav Martinák, který jako host na zasedání zastupitelstva 
vystoupil a vysvětlil problematické body. Jde především o to, 
že nelze doložit, že zastupitelstvo schválilo v letech 1997 – 98 
řádným způsobem výše uvedený závazek budoucího prodeje.

 V následné diskusi, jíž se zúčastnila většina zastupitelů,  
zazněly výhradně argumenty proti platnosti smluv – a tedy, že 
obec nemůže na předžalobní výzvu reagovat jinak, než jejím od-
mítnutím a předáním celého případu k rozhodnutí soudu. J. Jelí-
nek podpořil stanovisko M. Martináka. Zpochybnil také platnost 
smlouvy o příspěvku na pořízení bytu a nájemní smlouvy, které 
obsahovaly totožné ustanovení o nároku nájemců na odkup pro-
najatých bytů za 27 % ceny bytu. Upozornil, že prodávat byty za 
27 %, s ohledem na péči řádného hospodáře, obec neobhájí. Ja-
roslav Balhar upozornil, že diskutabilní je využití příspěvku na 
pořízení bytu k započtení proti nájmu za užívání bytu. Starosta 
doplnil, že problematické se jeví i prodávat byty v nástavbách za 
27 % a ostatní byty za 100 % odhadní ceny. J. Jelínek sdělil, že 
jedním z řešení by mohlo být i hledání kompromisu obou stran. 
S. Balík reagoval, že kdyby šlo najít kompromis, neřešila by se 
na zastupitelstvu předžalobní upomínka.
 Zastupitelstvo poté vzalo na vědomí předžalobní upomínku  
a potvrdilo své rok staré usnesení neprodávat byty. 

Připravovaná aukce pozemku 144
Starosta připomněl, že obec už řadu let usiluje o převod pozem-
ku 144 – ostatní plocha o výměře 1135 m2 do svého vlastnictví 
(jedná se o pozemek u paneláku čp. 691 pod někdejším dětským 
hřištěm). Dle územního plánu obce je pozemek zařazen do ploch 
určených pro tělovýchovu a sport. V roce 2010 požádala obec 
vlastníka pozemku, tj. stát, o bezúplatný převod. Obci bylo sdě-
leno, že pozemek úřad nemůže bezúplatně převést, že prodej po-
zemku bude řešen veřejnou akcí. V průběhu ledna 2021 by měl 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlásit ve-
řejnou akci k prodeji pozemku. Zastupitelstvo svěřilo starostovi 
pravomoc se této aukce účastnit a rozhodovat za obec.

Žádost o dotaci na projekt: Obnova místních komunikací Er-
misova a Na Hradě
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na realizaci pro-
jektu Obnova místních komunikací Ermisova a Na Hradě v Blu-
dově z Programu obnovy venkova 2021. V obou případech jde  
o výměnu povrchů s úpravou podkladních vrstev.

Odměny členům finančního a kontrolního výboru v roce 2020
Zastupitelstvo schválilo celkovou odměnu pro členy kontrolního 
výboru (kromě členů zastupitelstva) za práci za rok 2020 ve výši 
2700 Kč, ve stejné výši pro členy finančního výboru. Rozdělení 
odměn jednotlivým členům v případě schválení je v kompetenci 
předsedů.

Obměna složení kontrolního výboru
2.9.2020 oznámil Pavel Jílek ukončení členství v kontrolním vý-
boru. O čtrnáct dní později podal předseda kontrolního výboru 
Jaroslav Hudlík návrh na odvolání z funkce člena kontrolního 
výboru Marcely Březinové a Lubomíra Znoje z důvodu dlou-
hodobých neúčastí na jednáních výboru (mj. neomluvená účast 
na jednání 2.9.2020 a následně na jednání v náhradním termínu 
16.9.2020). Rada danou věc projednala a v reakci na dění uvnitř 
kontrolního výboru navrhla zastupitelstvu odvolat stávající slo-
žení kontrolního výboru a jmenovat složení nové. Uložila tajem-
níkovi vyzvat zástupce politických stran a hnutí k předložení 
návrhů kandidátů na jmenování nových členů kontrolního výbo-
ru. Tyto návrhy vyústily v následující návrh. Předseda: Jaroslav 
Hudlík, členové: Marcela Březinová, Jitka Snášelová, Barbora 
Sedláčková, Zdeňka Musílková. Zastupitelstvo odvolalo starý 
kontrolní výbor a 12 hlasy (1 se zdržel) jmenovalo nový výbor 
ve výše uvedeném složení.
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Dodatek č. 5 Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické 
centrum ORP a elektronická spisová služba“
Na základě rozhodnutí rady byly v únoru 2020 vypovězeny 
smlouvy na využívání softwaru pro veřejnou správu společnosti 
Gordic (výpovědní doba trvá 12 měsíců) a současně rada roz-
hodla využít nabídku společnosti ALIS na poskytnutí a zave-
dení nového softwaru pro veřejnou správu KEO od 1.1.2021. 
Smlouva s Gordicem končí 28.2.2021. Z důvodu uzávěrky roku 
a převodu dat poběží oba systémy první dva měsíce roku 2021 
souběžně. Pro ty dva měsíce je zapotřebí prodloužit smlouvu  
s Gordicem. Zastupitelstvo toto prodloužení schválilo.

Volba přísedících Okresního soudu v Šumperku
Zastupitelstvo zvolilo tři bludovské občanky – Danu Hradeckou, 

Marii Jánětovou ml. a Barboru Sedláčkovou – do funkce příse-
dících Okresního soudu v Šumperku na čtyřleté období, tj. do 
roku 2024.

Diskuse
J. Jelínek přednesl připomínku několika občanů k možnosti 
umístění bankomatu v obci. Starosta reagoval, že opráší nabíd-
ky, které obdržel. Dle jeho názoru, s ohledem na výši plateb za 
jeho umístění v návaznosti na počet uskutečněných transakcí, se 
jeho umístění nejeví zajímavě. 
 Starosta popřál přítomným příjemné prožití vánočních svát-
ků a vše nejlepší, především hodně zdraví, v novém roce 2021.

Stanislav Balík ml.

Potřetí byl vystavený bludovský betlém. Zatím stále u Březinů

Třetím rokem manželé Březinovi z Bludova stavěli ve svém 
obývacím pokoji v rodinném domě betlém. Třímetrový vánoč-
ní výjev zabere celou stěnu pokoje. Obdivuhodné ze dřeva vy-
řezávané dílo zdědili po svém strýci Janu Sentivanovi. Ten jej 
začal vyřezávat před více než šedesáti lety. Obnovení jesliček 
stálo manžele, jejich rodinu, přátele i známé spoustu času a úsi-
lí. Vánoční chlouba čítá desítky postav, zvířat, domů, řemesel  
a zajímavostí, které obdivují všichni návštěvníci. Pokud to bude 
v letošním roce možné, betlém ozdobí předvánoční atmosféru 
Bludova v kulturním domě. 
 Koronavirus změnil veškeré plány na adventní oslavy  
a kulturní život roku 2020, a tak potřetí stavěli Březinovi betlém 
ve svém rodinném domě. „Za první dva roky, co jsme vysta-
vili betlém u nás v domě, se tu vystřídalo asi tři sta lidí, proto  
bychom jej rádi vystavili v kulturním domě, aby jej mohli vidět 
všichni zájemci,“ říká Dušan Březina.  
 Samotná každoroční stavba betlému zabere hodiny a hodiny 
času. Nejde jen o samotnou instalaci, ale také o přírodní doplňky 
– manželé Březinovi se již na podzim vydávají do lesa na mech, 
který se pak musí měsíc sušit.  Stavba betlému zabere tři dny, 
pak se ladí přírodní doplňky jako mech a další vylepšení. 
 Dušan Březina získal betlém po svém strýci. „Strejda se 
narodil na Slovensku v obci Kolonica, 25 km od ukrajinských 
hranic. V Bludově vyrůstal u rodiny Snášelových v ulici V Po-
tokách. Později si vzal místní příjmení Březina, přestože jeho 
původní jméno bylo jiné. V roce 1954 se oženil s naší tetou  
z Bludova. Jako děti jsme navštívili Kolonicu, jeho rodnou ves. 
Jeho rodina tam měla ještě drobné hospodářství,“ vzpomíná  
Dušan Březina. Původní betlém byl ve východním duchu  
a doslova hýřil barvami. 
 Na jedné chaloupce bylo až 14 různých barev. „Postupně 
jsem to přebrousil až na dřevo a nabarvil do střízlivější po-
doby. Na figurkách pomáhaly i děti,“ vzpomíná na renovaci  
Dušan Březina, který přidal do jesliček zvonky. Opravou prošly 
i polámané kousky. Na renovaci se podílelo na deset lidí, podle 
umu – ten kdo měl cit pro barvy a jemnou precizní práci, barvil 
jednotlivé postavy a figury. Hodně práce dalo shánění vhod-
ných figurek zvířat, která se v průběhu let poztrácela nebo byla  
zničená a nešla již opravit. Shánění figurek je také oříšek a nejde 
o levnou záležitost – ty pravé jsou ze směsi pryskyřice, hlíny  
a pilin. Plastové napodobeniny se do betlému nehodí, a proto  
je tam nenajdete. 

 Jedinou pohyblivou částí je mlýn. Jesličky jsou obdivuhodné 
tím, že připomínají jednu velkou vesnici a Noemovu archu sou-
časně. Najdete zde tradiční výjev Ježíška v jesličkách s Marií  
i Josefem, ale i domácí a exotická zvířata, myslivce na posedu, 
tančírnu nebo mlýn. Jesličky si nechávají Březinovi vystavený 
až do Hromnic. 
 Vystavení v kulturním domě se plánuje první adventní  
neděli roku 2021. Součástí by mělo být i slavnostní posvěcení 
bludovského betléma. 
 

Barbora Haušková
foto: Barbora Haušková
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Rok před smrtí předal Maxmilián z Liechtenštejna-Kastelkor-
nu bludovské panství, které za svého života zvětšil o Bohutín  
a Chromeč, svému nejstaršímu synu Kryštofu Filipovi (který mu-
sel vyplatit své sourozence). Když Maxmilián v roce 1676 zemřel, 
řídili se pozůstalí jeho poslední vůlí. Podle té si přál být pohřben  
v Doubravníku poblíž hradu Pernštejn v kostele v nové hrobce, 
kterou dal vedle slavné hrobky Pernštejnů zbudovat, a v níž už byla 
pochována jeho žena. Jelikož ale často pobýval na vzdálených 
panstvích, ustanovil, že pokud zemře daleko od Pernštejna, ať je  
v doubravnické hrobce pochováno alespoň jeho srdce. Tak se také 
stalo a srdce je tam v kovové schránce pochováno dodnes. 
 Kryštof Filip, který se narodil v roce 1641, byl v té době již že-
natý. V roce 1669 se oženil s Marií Barborou, hraběnkou Slavatovou  
z Chlumu a Košumberka. Byla to zřejmě velkolepá svatba, pro 
niž byl ve Vídni stavěn zvláštní kočár podle nejnovější francouz-
ské módy. Staral se o něj ženichův strýc, olomoucký biskup Karel  
z Liechtenštejna-Kastelkornu. S tím ale byl Kryštof Filip ve výraz-
ně méně intenzivním písemném styku, nežli jeho dva bratři, mů-
žeme-li soudit podle zachované korespondence. Svatbou s Marií 
Barborou se rod Liechtenštejnů-Kastelkornů v další generaci dostal 
k panství Telč, neboť rod Slavatů vymřel po meči a jeho obrovské 
majetky byly rozděleny mezi potomky tří posledních slavatov-
ských sester. O tom ale budeme psát v příštím dílu.
 Pokud víme, měli Kryštof Filip s Marií Barborou pouze jediné 
dítě – syna a pozdějšího dědice velkého pernštejnského a bludov-
ského panství Františka Antonína (nar. 1679).
 Podle všeho se výrazně více než v Bludově pohyboval na Pern-
štejně a především v Brně. Tam zmodernizoval svůj panský dům 
– tzv. Breunerův dům na dnešní ulici Jánské čp. 11, což je dnes 
součást známé pasáže Alfa.
 Bludov vlastnil pouhých deset let, mezi lety 1675 a 1685.  
Z doby jeho panování ale máme důležitý pramen pro znalost naší 
historie – tzv. lánový rejstřík. V roce 1677 probíhala na celé Mora-
vě i v Bludově tzv. druhá lánová vizitace, na jejímž základě vznikl 
právě lánový rejstřík, nejstarší moravský katastr poddaných used-
lostí. Vznikl kvůli tomu, aby díky přesnému popisu stavu půdy 
mohly být efektivněji vybírány daně z jednotlivých panství. Blu-
dov měl podle této vizitace v roce 1677 69 starých a 3 nové used-
líky a celkem 927 měřic poddanského pole 2. třídy a 464 měřice 
poddanského pole 3. třídy. Poustka (neobsazený statek) nebyla  
v obci žádná. K oněm 72 usedlíkům musíme připočítat jejich ro-
diny, včetně výměnkářů, často i rodiny čeledínů a děveček a pan-
ského služebnictva. Jinými slovy – ono číslo 72 vyjadřuje počet 
obydlených domů v Bludově.
 Na lán se tehdy v Bludově počítalo 70 měřic polí – bez luk  
a lesů. Celoláníci byli v Bludově tehdy tři – Jan Macek dříve Vác-
lav Macek, Matouš Kulhaj a Jakub Povýšil. Třičtvrtěláníkem byl 
Matouš Stoklasa dříve Pavel Sekanina s 53 měřicemi polí. „Polo-
láníků s 35 měřicemi poli bylo 18, a to Jan Hrabáček dříve Jakub 
Berka, Jan Hlásný dříve Jiří Hlásný, Martin Ospálek, Havel Člup-
ný dříve Petr Petřík, Jakub Pecháček dříve Ondřej Petřík, Jakub 
Heděnec dříve Michal Stoklasa, Jiří Ospálek dříve Lukáš Ospálek, 
Jan Juřina, Jan Truksa dříve Jiří Klein (Malý), Jan Kulhaj dříve Jan 
Doležel, Jakub Matura dříve Martin Kozák, Václav Kulhánek dří-
ve Jan Kulhánek, Jiří Motyka, Jakub Urban dříve Pavel Pokorný, 
Jan Zatloukal dříve Anna Zatloukalová, Matouš Kulhánek dříve 
Jiří Kosterlík a Matěj Nedoslóžil dříve Lukáš Povýšil. Čtvrtláníků 
bylo v Bludově také 18; měli po 17 měřicích pole. Byli to Matouš 
Povýšil dříve Jan Hejduk, Martin Lux dříve Václav Horák, Martin 
Dvořák dříve Jan Bartoš, Martin Stonn, Jiří Lux dříve Bartoloměj 
Lux, Jan Utiskal dříve Tomáš Utiskal, Mikuláš Pecháč dříve Jan 
Urban, Jan Skoumal dříve Jiří Juřék, Tobiáš Čížek dříve Tomáš 
Petr, Václav Myšák, Jiří Řežucha, Jakub Pavlík, Pavel Pavlík, Jiří 
Doležel dříve Bartoloměj Doležel, Pavel Pospíšil, Matouš Stróhal, 

Bludovští vládcové XXI. – Kryštof Filip z Liechtenštejna-Kastelkornu (1675 – 1685)

Pohřební erb Kryštofa Filipa z roku 1685 (zdroj: Sedláčková,  
H.: Pohřební štíty z kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku)

Jakub Dvořák, Martin Zahora a Jan Zahora a Mikuláš Pařízek dří-
ve Mikuláš Flaka.“ Tzv. zahradníci, jichž bylo 12 a kteří měli 10 
až 15 měřic polí, byli Mikuláš Lux dříve Blažej Kment, Jan Pe-
cháček dříve Jan Plhák, Martin Harter (Tvrdý), Jan Chudoba, Jan 
Juřék dříve Martin Schneider (Krejčí), Tobiáš Koutný dříve Matěj 
Dopita, Jan Motyka, Pavel Hanósek dříve Martin Šnóvlt, Pavel 
Ambrož dříve Jan Ambrož, Matěj Bartoš dříve Matouš Bartoš, Jan 
Hanósek a Mikuláš Janek dříve Jan Petr. Domkařů bez pozemko-
vého majetku bylo 16: Jan Soural dříve Pavel Truxa, Jan Chalupa, 
Lukáš Leonhart nebo Cemert, Matouš Plhák, Ondřej Ambrož dříve 
Jan Ambrož, Jan Petr dříve Jakub Petr, Jakub Kulhaj dříve Pavel 
Macek, Baltazar Zillich dříve Tobiáš Dopita, Jakub Blaháček dří-
ve Jan Plod, Pavel Holai dříve Pavel Pixna, Jiří Nepožitek dříve 
Matouš Chudoba, Jiří Hanyš dříve Jan Martin, Jiří Myšák, Bedřich 
Hinkelman, Jiří Chalupa a Jan Slavík.
 Uvedl jsem tato příjmení proto, abychom se mohli podívat na 
to, které dnešní bludovské rody zde už před tři sta padesáti lety 
byly zastoupeny a které ne. Např. pozdější nejrozšířenější bludov-
ské příjmení Březina tu není – Březini tehdy byli ještě v Bohutíně, 
stejně tak schází Čmakalové, Snášelové apod. Jiné, později vel-
mi rozvětvené rody, jsou zde zastoupeny jediným jménem – např. 
Stoni. Pozdější mocný selský rod Plodů je zmíněn jen mezi cha-
lupníky apod.
 Bludovské desetiletí Kryštofa Filipa na bludovské farní půdě 
bylo mimořádně nestabilní. Za těchto pouhých deset let se totiž 
na bludovské faře vystřídalo hned pět farářů: Martin František 
Mittwohner (1674 – 1676), Jan František Čapek (1676 – 1681),  
Tomáš František Fojtík (1681– 1683), Tomáš Antonín Keiner 
(1684) a Matouš Kovalský (1684 –1685).
 Dva z nich zemřeli v Bludově a zřejmě byli pochováni v kněž-
ské hrobce, která je dodnes (nepřístupná a prázdná) pod kostelní 
podlahou – P. Fojtík a P. Kovalský. P. Mittwohner byl přeložen 
do Doubravníku, P. Čapek do Kloubouk a P. Keiner do Drahotuš. 
Po P. Fojtíkovi zůstala v Bludově u kostelíčka dodnes stojící ka-
menná boží muka z roku 1683. Nejzajímavější – a tragický – osud 
měl farář Jan František Čapek. Byla to doba, kdy na losinském 
panství zuřily čarodějnické procesy, do nichž byl zatažen i šum-
perský děkan Kryštof Alois Lautner, který byl v roce 1680 zatčen 
a nakonec v roce 1685 upálen. Z kněží v okolí se jej zastal pouze 
právě bludovský P. Čapek. Aby nebyl zatčen také, byl v roce 1681 
přeložen do Valašských Klobouk. Tam žil dalších šest let, až byl  
v roce 1689 odvlečen Turky do zajetí, z něhož se zřejmě nevrátil.
Ještě jedna zajímavá událost na církevní půdě se za Kryštofa Fi-
lipa stala. V roce 1676 se u kostelíčka usadil poustevník. Prvním 
byl františkánský terciář František Kryštof Anthonowitz, který 
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získal povolení od olomouckého biskupa Karla z Liechtenštejna- 
Kastelkornu. Nešlo o občasnou, nárazovou službu, ale o trvalou 
péči. Poustevník obýval poustevnu, kterou zachycuje ještě mapa 
z roku 1741 na severozápadní straně kostelíčka směrem k Hrabe-
novu. Kostelécký poustevník také konal pobožnosti v Bartoňově, 
Radomilově a Hrabenově, o svátcích vypomáhal v šumperském 
klášteře, takže měl od městské rady povoleno každou sobotu chodit 
po městě po dobrodincích. Jménem známe čtyři poustevníky ze 17.  
a 18. století – po Františku Kryštofu Antonowitzovi to byl  Anto-
nín Böhm, Ignác Leikert a František Fleischer, jemuž bylo souzeno 
být poustevníkem posledním, když Josef II. tento institut roku 1782 
zrušil. Po I. Leikertovi, který dostával od majitele panství Jana 
Ludvíka ze Žerotína roční deputát 6,5 měřice (cca 400 litrů) žita,  
6 achtelů pšenice, 6 achtelů a 2 mázy krup, sůl, 9 mázů a 3 žejdlí-
ky sádla, 104 libry (50 kg) masa, svíčky, z každé várky půl vědra 
(cca 28 l) piva, k tomu dřeva tolik, co spotřebuje, se po jeho smrti 
nalezl nezanedbatelný obnos peněz. Není tedy třeba si představovat 
kostelécké poustevníky jako pouštní mnichy živící se kobylkami  
a medem divokých včel.
 Kryštof Filip z Liechtenštejna-Kastelkornu zemřel 26. břez-
na 1685 v relativně mladém věku 44 let. Jeho manželka zemřela  
o dva a půl roku dříve 27. října 1682. Kde byli pohřbeni, nevíme. 
V Doubravníku, kde se dochoval soubor dvaceti čtyř pohřebních 
štítů, které vznikly v souvislosti s úmrtím a  pohřbem obou dvou, 
to údajně nebylo. Bludovské a další panství zdědil jediný syn Fran-
tišek Antonín, jímž se po necelém století v roce 1710 uzavřela blu-
dovská část historie liechtenštejnsko-kastelkornského rodu.
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Stanislav Balík ml.

Vánoční turnaj v šachu poznamenal koronavirus
Ve velmi omezeném režimu se uskutečnil poslední 10. Vánoční 
turnaj v šachu. Kvůli vládním opatřením se hráči setkali v pro-
storách učebny v Kulturním domě Bludov. Přesto si nenechali 
jubilejní kolo soutěže ujít a utkali se mezi sebou v sobotu  
19. prosince 2020. 

Výsledky:
1. místo František Švécar
2. místo Vladimír Strašil
3. místo Jaroslav Dobeš

Poděkování za 10. kolo turnaje patří starostovi obce Bludov Ing. 
Pavlu Stonovi, vedoucí KD, všem sponzorům a lidem, kteří nám 
pomohli šachový turnaj uskutečnit.

Jaroslav Dobeš, Šachový klub při KD Bludov
foto: archiv ŠK Bludov
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Všechnu práci pilných rukou,
všechnu starost vzácné duše,
všechen poklad srdce svého,

všechnu lásku jsi nám dala,
maminko naše drahá...

S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 3. prosince 
2020 nás navždy opustila paní 
Dana Tautzová 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte prosím 
tichou vzpomínku. Děkuje manžel, děti Roman  
a Dana s rodinami.

Dne 28. prosince 2020 by se byl dožil pan 

Jaroslav Snášel 
81 let. Vzpomíná manželka Marie, dcery Marie, 
Jaroslava, Blanka a Věra s rodinami.

Dne 12. prosince 2020 uplynulo devět let od 
úmrtí paní 

Libuše Kvapilové
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. 
Manžel, maminka a děti s rodinami. 

Dne 12. prosince 2020 uplynulo devět let od 
úmrtí paní 

Marie Snášelové
Nikdy nezapomenou dcera Majka s rodinou, syn 
Miloslav s rodinou a ostatní, kteří ji měli rádi. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 31. ledna 2021 uplynou již 2 roky, co nás opustila paní 
Marie Mlkvá, roz. Snášelová. 

Poslední roky si užívala v bludovském penzionu.  
Vzpomíná neteř Marie Holinková s rodinou.

Dne 25. prosince 2020 nás navždy opustil  
náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček  
a prapradědeček pan
František Kozák 
ve věku 100 a půl let. Za důstojné rozloučení 
v této nelehké době patří poděkování Sboru 
dobrovolných hasičů Bludov a v poslední době 
také paní doktorce Klofáčové, oběma sestřičkám 
a sestrám z Charity Šumperk. Za truchlící rodinu 
synové František, Miroslav a dcera Milena  
s rodinami, vnoučaty a pravnoučaty

Upřímně děkujeme všem, kteří 2. prosince  
2020 doprovodili na poslední cestě našeho  
syna a bratra, pana 
Evžena Fazora
Děkujeme také všem těm, kteří mu věnovali 
tichou vzpomínku. Rodiče, bratr a sestra  
s rodinami.

Dne 11. ledna 2021 jsme vzpomněli smutné  
15. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka  
a pradědečka pana  
Josefa Kotrlého

Dne 5. února 2021 vzpomínáme 25 let od úmrtí 
našeho bratra, tatínka a strýce pana  
Josefa Kotrlého, ml.,  
který by se 15. ledna 2021 dožil 64 let.

Dne 6. března 2021 vzpomeneme 20. smutné 
výročí od úmrtí naší maminky, babičky a sestry 
paní Josefy Kotrlé. 

S láskou vzpomínají dcera a sestra Ludmila, 
syn a bratr Václav s rodinami

Ztichlo srdce otcovo,
odešlo už spát,

zůstaly jen vzpomínky 
a vděčnost nastokrát.

Dne 6. ledna 2021 jsme vzpomenuli nedožitých 
100. narozenin našeho tatínka pana 
Aloise Macka

Maminky neumírají, 
maminky jenom usínají,

aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí.

Dne 19. ledna uplynulo 9 smutných roků,  
co odešla naše maminka, paní  
Ludmila Macková

Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste 
je oba znali a měli rádi… S úctou a láskou stále 
vzpomínají dcery s rodinami.

Rádi bychom svá slova díků věnovali pracovnicím šumperské 
charity, konkrétně sestřičkám Hele Čankové, Dáše Remešové, 
Daně Mikulášové, Martině Gerlichové a Marušce Sléhové,  
bratru Miroslavu Svozilovi, paní doktorce Kratochvílové, paní 
doktorce Rendové. Našemu milovanému Evženovi věnovali  
v jeho nejtěžších a posledních dnech svůj čas a svoji péči. Za 
jejich obětavost upřímný dík.
 Velké díky patří i Mgr. Otto Sekaninovi a Mgr. Ondrovi  
Jiroutovi za to, že našeho milovaného vyprovodili na poslední 
cestě a také za slova útěchy.

Rodina Fazorova 

Na společnou cestu žitím ve 
dvou jste se vydali a při ní  
jste jeden v druhém oporu  
svou získali. 

Dne 14. ledna 2021 by byli 
oslavili diamantovou svatbu 
manželé Marie a Jaroslav 
Snášelovi.

Bludovan 8
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Do hudebního nebe odešel Jan Morávek

Jenda Morávek byl a zůstává pro mne hanáckým Pánbíčkem 

V sobotu 2. ledna 2021 ve věku nedožitých 93 let opustil tento 
svět pan Jan Morávek z Uničova, ředitel hudební školy v. v. Ti  
z vás, kteří v letech 1995–2010 navštěvovali na Zámku v Blu-
dově koncerty Kruhu přátel hudby, jistě vědí, o koho se jedná.
 Díky jeho nevšednímu diplomatickému talentu a nadšení pro 
hudbu se podařilo v téměř třiceti obcích na Uničovsku a Šum-
persku vytvořit nejhustší síť kruhů přátel hudby, což nemá ob-
doby v celém světě. Dokázal zajistit zcela mimořádnou nabídku 
koncertů s vynikajícími umělci a interprety světového významu. 
Ať už to byli jednotlivci – Pavel Šporcl, Kateřina Englichová, 
Alfred Strejček, Radovan Lukavský, Štěpán Rak a řada dalších, 
nebo mnohá vynikající tria, kvarteta, soubory... V těchto letech 
se uskutečnilo v Bludově více než 200 koncertů.
 Pan Morávek přijížděl téměř na každý koncert a svým  
průvodním slovem vytvářel nezapomenutelnou atmosféru těch-
to setkání. Díky jeho zasvěcenému výkladu patřily koncerty ke 
zcela mimořádnému zážitku, svým slovem přibližoval svět vážné 
hudby i samotných interpretů. Hudba provázela celý jeho život  
a on svou lásku k ní předával dál. Když se náhodou stalo a Jenda 
nemohl umělce doprovodit, byli jsme vždy trochu zklamáni. Bez 
Jendy to zkrátka nebylo ono.

Měl všechny boží rysy a hanáckou rozšafnost a moudrost. Bý-
valý učitel Lidové umělecké školy / Lidušky/ v Uničově, mi-
lovník klasické hudby, využil v osmdesátých letech minulého 
století příležitost k založení tak zvaných Kruhů přátel hudby  
v 27 obcích a osadách na Uničovsku. Šel na to chytře. Všechna 
Jednotná zemědělská družstva měla zvláštní fond na uspokojení 
kulturních potřeb pracujícího lidu. Tuto aktivitu nebylo možno 
odmítnout. Jenda trpělivě objížděl předsedy Jednotných země-
dělských družstev, až získal jejich souhlas. Vznikla nejhustší 
koncertní síť na kilometr čtvereční na světě. Na Uničovsku se 
tak rok co rok uskutečnilo několik set koncertů a ne ledajakých.  
I v nejmenších obcích bez koncertního sálu, ale s malým koste-
líkem či mateřskou školkou se začala objevovat zvučná jména 
hvězd koncertních pódií, jakými byli např. Josef Suk, Eduard 
Haken, Pavel Šporcl, Štěpán Rak, Jiří Hlaváč, Jaroslav Krček, 
Smetanovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto a ve výčtu souborů  
a sólistů bych mohl ještě dlouho pokračovat… 
 Jenda začal zvát i představitele profese herecké, a tak v růz-
ných kombinacích s koncertními umělci zněly verše v podání 
Radovana Lukavského, Otakara Brouska, Gabriely Vranové, 
Táni Fischerové, Jitky Molavcové… Pokládám si za čest, že 
jsem byl ke spolupráci pozván i já, a tak mohu podat autentické 
svědectví o Jendovi, o organizaci koncertů a jejich ohlasu. Kon-
certy byly hodinové, Jenda měl vždy zasvěcený úvod. Čas se 
musel striktně dodržovat, protože se po odpoledním vystoupení 
přejíždělo jinam na podvečerní a potom ještě jinam na večerní. 
Harmonogram sestavoval Jenda tak, aby nedocházelo, jak on ří-
kal, k časovým prodlevám. V praxi to znamenalo, že jsme dojíž-
děli do jednotlivých míst těsně před začátkem a odjížděli ihned 
po skončení. Často se stávalo, že pohostinní pořadatelé připravili 
občerstvení. To ale Jenda dopředu věděl a itinerář dle toho upra-
voval. 
 V autě seděl vždy vedle šoféra a navigoval spletí silniček  
a místních cest, které vedly k místu konání. Během jízdy zároveň 
informoval, co se kde chystá k jídlu. Popravdě, chystalo se všu-
de. Skvělé hanácké koláče, místní uzeniny, v Troubelicích vždy 
minutková večeře, v Lošticích bývala jednu dobu zabíjačka… 
 Za Jendou se nejezdilo jen na jedno vystoupení, ale rovnou 
na sedm až třeba čtrnáct, podle toho, kolik času umělci měli.  

V Bludově se Jan Morávek účastnil řady koncertů a vystoupení. 
Na snímku (vlevo) zachycený s Jitkou Molavcovou  

a Alfredem Strejčkem. 

 Odešel vynikající hudebník, organizátor koncertního života, 
skvělý společník a kamarád.
Čest jeho památce...

Jarmila Divišová
foto: archiv KD Bludov 

V sobotu a v neděli byla tři vystoupení denně, ve všední dny 
dvě. Jak jinak pokrýt dvacet sedm pořadatelů? V posledních 
letech několik štací ubylo… Stát přestal podporovat tuto bohu-
libou činnost. Honoráře umělců byly sice jen symbolické, ale 
každý z účinkujících se těšil na setkání s Jendou i s jedinečným 
publikem. Musím dodat, že Jenda tuto nesmírně namáhavou  
a organizačně složitou agendu vykonával s láskou a bez nároku 
na jakoukoliv finanční odměnu. 
 V posledních letech už ze zdravotních důvodů nemohl jez-
dit na jednotlivé koncerty. Ty se však zásluhou dalších nadšenců  
a Jendových přátel konaly a konají dál. Bylo by škoda opus-
tit hudbymilovné Hanáky a Hanačky, z kterých vychoval snad 
nejlepší, nejvstřícnější a zároveň nejzasvěcenější posluchače,  
s jakými jsem se kdy setkal. 
 Jan Morávek, pro přátele Jenda, včera v noci zemřel. Odešla 
jedna z největších osobností, s jakou jsem se v životě setkal. Vše, 
co na poli hudebním vykonal, bude žít dál. V nás účinkujících  
i v každém z těch desítek tisíc posluchačů, kteří se zúčastňovali 
na Uničovsku a jeho okolí koncertů. 
 Štafetu převzala za Jendu paní doktorka Karla Vymětalová  
a vede si skvěle. Dobře ví, že Jendou zaseté símě hudby a slova, 
ponese ještě dlouho vzácné plody lásky k naší zemi, k lidem  
a k Bohu. 

Alfred Strejček 5. ledna 2021

foto: archiv města Uničov
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Betlémské světlo, vánoční besídka a COVID
V době koronaviru je vše nejisté. Nevíte pořádně, co se smí  
a co ne. Každým týdnem přicházejí nová opatření, ale náš roz-
nos Betlémského světla a alternativní verze vánoční besídky se 
mohly uskutečnit i za omezených podmínek. I když jsme chodi-
li s rouškami, dodržovali rozestupy a všechno ostatní, tak jsme  
z toho měli radost. Betlémské světlo jsme roznesli více než čty-
řiceti bludovským domácnostem se staršími či nemocnými lid-
mi. A byla tu i možnost si pro světlo jít sám ke stolu umístěnému 
u kostela. Roznos byl hotový rychle, rozdělili jsme se do několi-
ka skupin a bezpečně roznesli po celém Bludově.
 Vánoční besídka proběhla stejného dne, jen o něco později. 
Letos jsme se nemohli sejít v klubovně jako vždy. Přesunula se 
proto do lesa k jednomu stromu, vánočnímu stromu. Vše spočí-
valo v nazdobení stromku ovocem či zeleninou pro lesní zvěř. 
Přijít mohl, kdo chtěl. I když jsme se všichni neviděli pohro-
madě, nezpívali koledy a nemohli si společně popovídat v na-

šem skautském kruhu – všichni, co odcházeli od našeho stromu 
domů, byli rádi. A těšili se na čas strávený s rodinou i v této 
těžké době a na to, že se snad zase dočkáme plného obnovení 
skautské činnosti v lese i klubovně.

ses. Kája Juránková
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

Bludovské skautské středisko děkuje všem, kteří nám v loňském 
roce jakkoli pomohli. Naše zvláštní poděkování patří obci Blu-
dov za mimořádnou štědrost, kterou nám poskytuje a o které 
víme, že není samozřejmá. Velké díky také všem rádcům, rádky-
ni, činovníkům a vedoucím, kteří bezplatně věnují desítky hodin 
měsíčně tomu nejhodnotnějšímu – výchově dětí, mládeže i sebe 
samých. Všem bludovským občanům přejeme vše dobré a hodně 
zdraví v roce 2021.
foto: Martin Dostál – Roy

Dne 27. ledna 2021 oslavila své 
významné životní jubileum paní
Anna Plháková. 
Do dalších let přejeme hlavně hodně 
zdraví, hojnost radosti, pohody  
a všeho dobrého. Blahopřejí dcera  
a vnučky s rodinami, pravnoučátka 
Karolínka a Toníček.

Dne 5. ledna oslavil své  
významné životní jubileum  
– 85. narozeniny, náš tatínek, 
dědeček a pradědeček pan 
Alois Polách.
Pevné zdraví, mnoho spokojenosti, 
veselou mysl a radost ze života 
mu přeje dcera Jana s rodinou, 
vnoučata Petr a Martina  
s rodinou a pravnoučata  
František a Anička.

Návštěva Lázní Bludov
V předvánočním čase jsme s druhou třídou navštívili bludovské 
lázně. Děti si prohlédly nádherný betlém, popovídali jsme si  
o postavách z Betléma. Koledy jsme si letos zazpívat nemoh-
li. Zážitek z krátkého výletu umocnilo vyprávění pana Pavla 
Bezděka o významu bludovských lázní, léčbě nemocí, zdra-
vé výživě. Pan Bezděk předal dětem upomínkové dárečky  
s logem Lázní Bludov. Děti byly nadšené. Na závěr si mohly 
vyzkoušet venkovní kondiční stroje v lázeňském parku. Velmi 
děkujeme panu Bezděkovi za průvodní slovo, trpělivost a pří-
pravu dárků. Lázním Bludov děkujeme za dárečky a těšíme se 
na další spolupráci.  

Jarmila Březinová a druháčci základní školy
foto: archiv ZŠ Bludov
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Ohlédnutí za rokem 2020

Končí rok 2020 a končí i ten „náš bluťácký“ šestý rok. Nebyl 
sice úplně podle našich plánů a přání, ale určitě každý z nás  
v něm našel něco hezkého. Co takhle koberce rozkvetlých  
bledulí v údolí říčky Březné, kaplička ve Vysoké, výhled od 
mohyly nad Hoštejnem, léčba průdušek v Adamovském údolí? 
Nebo posezení u samotočů v Chromči a v Bohutíně? A co  
opečené voňavé klobásky u kostelíčka, u říčky Březné, u studánky 
u Postřelmůvka nebo na Brusince? A něco úplně neobvyklého 
jako Studánka u tanku bez tanku, Ostružník bez ostružin, ale 
se spoustou hub, pohled z Bezručovy vyhlídky do husté mlhy, 
rozhledna Šance na rovině…
 Více než desítka vycházek, cyklovýlet, výlet do Hradce nad 
Moravicí, několik posezení v obecním klubu svědčí o našem  
zájmu o společné akce. Tak ať nám to v tomto roce šlape!

Jiřina Klimešová
foto: Jiřina Klimešová

ad'arské termální lázně

Biikfůrdó
Ctyřdenní zájezd

Léčebné lázně Bůk jsou jedny z nejznámějších a nejpopulárnějších lázní v Evropě,
ležící v blízkoszi rakouských hranic v nadmořské výšce 150 m. Nabizi 27 bazénu.
V léčebných bazénech je teplota vody 32 -38'C, teplota vody v plaveckých bazénech je
26 a 28'C, dále nabízí tobogány a jiné, ale také odpočinek a relaxaci. Je zde široký
výběr aktivit pro všechny generace. Ubytování je v Apartmánovém hotelu
v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a polopenzí.

Termín: 22.4.2021 - 25.4.2021

1. den - odjezd ze Sumperka Grandhote17.15 hod., možnost nástupu po trase
/ nástupní místa jsou i místa výstupní /
Po příjezdu ubytování v Apartmánovém hotelu, který sousedí s
areálem lázní

2 - 3 den - pobyt v termálních lázní Biik, vzít s sebou
župany

plavky, pantofle

4. den - odjezd zpět v dopoledních hodinách
příjezd kolem 17.00 hod.

cena 4.600,-Kč

Qe!!a zabln!!je; dopravu záj.autobusem. qx hotelové ubytování ve dvoulůžkových
pokojích, 3x polopenzí, lx vstup do bazénu, lázeňský poplatek
Pi'ih]ásit SQ ]e možné do 4.3.2021

CleDaDezahrltyjg: 2x vstup do bazénu, zdravotní pojištění, Cena závisí od sezony

Informace a ořihláš

Alena Černochová
Tel. 732 351 184

Zdeněk Spáčil
tel. 608 834 221

POLOOSTROV PELJEŠAC

CHOR VA TSKO

/středa/ 30.6. - 11.7.2021 6.500,-Kč /9 nocí

/sobota/ 21.8. 1.9.2021 - 6.500,-Kč /9 nocí

Nástupní místa
Sumperk hoteIGrand - 13,00 hod.
Zábřeh poliklinika - 13,30 hod.
Možnost nástupu po trase dle dohody
nástupní místa jsou i místa výstupní

Autobus zůstává s klienty v místě.
Autobus je možno využít i pouze pro soukromou dopravu do Chorvatska
Výstup a nástup v Chorvatsku dle domluvy s řidičem - smluvní cena

V ceně ie zahrnuto:
doprava zájezdovým autobusem IKtimatizace, WC. bar, videof
9x ubytování
Pobytová taxa

yBeně.není zahrnuto zdravotní pojištění

Hmotnost zavazadelmax.20kg váhu je nutno dodržet

Přímořské městečko Trpanj s typickou dalmatskou zástavbou se nachází na poloostrově
Pelješac v klidném prostředí s malebnou krajinou a bujnou vegetací, množstvím zálivu
s oblázkovou pláží a křištálově čistým mořem. Je místem kouzelných večerních procházek a
posezení ve stylových restauracích.v přístavu je několik obchodů, pošta, banka, lékař a trajekt
do Pláče. Ubytováníje v rodinných vilách ve 2 až 3 lůžkových pokojích / kuchyň a soc.zařízení
jsou někdy společné pro 2 pokoje/.

V místě Pobytu ie možno zajistit:
Výlety lodí - Duha. Divna

S přihláškou je nutno zaplatit zálohu 2.000,-Kč

Kontakt:
Cernochová Alena tel.732 351 184 SpáčilZdeněk tel. 608 834 221
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Virtuální univerzita třetího věku až od září
Virtuální univerzitu třetího věku otevře Kulturní dům Bludov až 
v září vzhledem k omezením v souvislosti se šířením korona-
viru. Přestože se kurz dá absolvovat i na dálku, první setkání, 
odstartování kurzu a zaškolení účastníků by bez osobní schůzky 
nebylo možné. 
 Zájemci se mohou hlásit už nyní v kulturním domě. Studovat 
mohou osoby se statutem důchodce nebo invalidní důchodce bez 
rozdílu věku. Studijní poplatek činí 300 korun za jeden kurz. 
Přednášky budou probíhat jednou za 14 dní po 1,5 hodinách. 
Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na 
plátno. Po každé přednášce posluchači vypracovávají pod vede-
ním tutora kolektivní test. Startovním kurzem bude Etika jako 
východisko z krize společnosti. 
 Veškerá témata, která Provozně ekonomická fakulta ČZU nabí-
zí, naleznou zájemci na stránkách e-senior.czu.cz, další téma kurzu 
by si pak mohli posluchači ve spolupráci s tutorem vybrat sami. 
ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT:
- osobně v kanceláři KD Bludov
- e-mailem kulturni.dum@bludov.cz
- telefonicky 583 238 177

Etika jako východisko z krize společnosti

• Organizační garant:  
 Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: PhDr. Jan Šolc
Nedlouho po nástupu demokratizace společnosti počátkem  
90. let došla naše společnost ke všeobecné shodě v názoru, že  
k největším ztrátám došlo během posledních dvou generací  
v oblasti mravnosti a zejména morálky.

bh
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Co nám chybí k příjemné procházce 
kolem Bludova? Část A
A co nám chybí nejen v naší 
„záhumenkové“ ulicí Zahradní? Část B

Část A) Naše univerzální asfaltová cesta podél kolejí od Lázní 
kolem Habermannova mlýna a dále směrem k našemu nádraží je 
osvědčenou a oblíbenou stezkou pro pěší, běžící, kolaře, bruslaře 
a některé servisní či dokonce vynalézavé automobilisty, kteří si 
tamtudy zkracují jízdu na Klášterec (SIC!)
 Oblíbený přístup na tuto ozdravnou procházkovou trasu 
využívají mnozí z nás po staré lázeňské cestě podél Vitonína  
a poté za Lázněmi až ke kolejím. Stav té cesty se zhoršil zejména 
po vykácení starých topolů a porostů kolem lázní. Zde vzadu “za 
humny” lázní to není až tak na očích, avšak ke škodě nás všech  
a také přírody samé. 
 Ale k věci – nahlédnutím do pozemkových map zjistíme, 
že první část cesty od ulice Zahradní až před Čističku přináleží 
lázním. Poté krátký úsek cesty  i s pozemkem vlastní čističky 
patří Obci. Odtud dále ke kolejím následují na té polní cestě tenké 
pruhy různých vlastníků. Tahle část cesty naštěstí je jakž-takž 
schůdná i v blátivém období a vzhledem k majetkové složitosti 
budiž takto tolerována..
 Co by nám chodcům pomohlo, by bylo zpevnění alespoň 
onoho úseku obecního u čističky. Například výsypem makadamu 
a nějaké svrchní drtě. Auta, co k čističce provozně jezdí, by takové 
řešení zajisté také přivítala – rozumí se až přijde jaro :-)

Část B) Tak se nám někdo rozhodl zúřadovat provoz na místních 
komunikacích v naší čtvrti, ohraničenou silnicí Lázeňskou, poté 
ulicí Zahradní a do trojúhelníku vymezenou ulicí Vitonínskou. 
Tak se stalo, že nově osazenými dopravními značkami, majícími 
patrně zajistit zde plynulý velkoměstský provoz, zajišťuje 
ta úprava v prvé řadě povinnost kličkovat zde po způsobu 
kybernetických myšiček.
 Především jde o nově vynucený vjezd na začátku ulice 
Zahradní - ten první nalevo při návratu auty. Nájezd při 
odbočování je tak ostře zalomený, úzký, navíc s terénním výškově 
nesrovnaným “hupem”, až je v důsledku toho velmi nebezpečný 
při vjezdu i výjezdu na hlavní silnici. Vyžaduje si totiž až 
úplného zastavení a při velkém provozu jde o značně nebezpečný 
úkon. Ostatní dřívější bezpečnější možnosti odbočování byly 
totiž novou úpravou znemožněny (Příční a Krátká) zatímco 
zbývající Vitonínská je nepřehledná vyústěním do zatáčky silnice  
u Sodovkárny.
 Jelikož nová úprava je zajisté úředně již nezvratná a trvale 
platná, bylo by naléhavě třeba pro zajištění bezpečného 
odbočování do ulic vlevo a v tomto případě především na ulici 
Zahradní, upravit celou první její “klikatou” část a to jejím 
rozšířením včetně poloměrů obou téměř na sebe navazujících 
zatáček. A nutným naválcováním rozdílu v převýšení sjezdu/
nájezdu na hlavní silnici. 
 Zdůvodnění: Při odbočování kromě současné nutnosti 
překrucování volantem až na doraz je dále nezbytné vyhýbat 
se tam parkujícím autům rezidentským s nutností vjet jednou 
stranou vozidla do bahnité louky a v závěru stáčet se vpravo  
v ostré nepřehledné zatáčce na rovnou část ulice Zahradní. Obě 
zatáčky přesahují výrazně 90° při krátkém poloměru. Hrozí zde 
srážka vozidel v celém tomto kritickém úseku. Navíc  pro kola  
a motocykly je tato část nepoužitelná pro možnost smyku, 
zejména je li mokro, namrznuto, blátivo, což je častým jevem. 
Mnozí přijíždějící “jednostopí” rezidenti jsou tak puzeni pro 
vlastní bezpečnost použít mnohdy příjezd původní i za cenu, že 
porušují zákon.       

S přáním zdraví nám všem a pohody - Roman Žalio
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Sudetská reneta – v nesprávnou dobu na nesprávném místě

Úspěch jakéhokoli zboží na trhu závisí nejen na jeho kvalitě, 
ale i na obalu, názvu a reklamním sloganu. Platí to i o jablkách.  
Za mnoha průměrnými, a přesto úspěšnými odrůdami stál prá-
vě jejich vhodně zvolený název. Banánové zimní, Čistecké la-
hůdkové, Malinové hornokrajské – už ta jména přímo vybízejí  
k nakousnutí. Příběh Sudetské renety je z opačného konce.  
Název odrůdě nepomohl, naopak přispěl k útlumu pěstování  
i k jejímu vyřazení ze sortimentu.
 Jednalo se o první a ve své době jedinou odrůdou česko-
slovenského sortimentu, která byla vyšlechtěna na našem úze-
mí. Jejím autorem byl koncem 19. století Jan Marek – vrchní 
zahradník zámecké zahrady v Bludově nedaleko Šumperka na 
severní Moravě. Ke šlechtění použil Ananasovou a Kanadskou 
renetu, vzniklý semenáč pak pokřížil s Gdáňským hranáčem.  
Uspokojil tak přání svého pána, hraběte ze Žerotína, který si ob-
líbil chuť Ananasové renety, té se však v chladných podmínkách 
na úpatí Jeseníků nedařilo.  Výsledkem Markova šlechtění bylo 
jablko příjemného vzhledu i chuti, ale především mimořádných 
pěstitelských vlastností.  Skutečně, po stránce růstu, plodnosti a 
nároků na péči splňuje všechno, co můžeme od ideální jabloně 
očekávat. Mladý stromek roste zdravě a bujně, do plodnosti na-
stupuje okamžitě, často přinese první plody již ve školce.  Ob-
růstání krátkým plodonosným dřevem je vzorové, květní pupeny 
nasazuje i na jednoletých výhonech. Po nástupu plodnosti se růst 
stromu zbrzdí, takže koruny jsou i na bujných podnožích kom-
paktní, ne příliš velké, takže nekomplikují sklizeň. Na jakýkoli 
zmlazovací řez strom reaguje novotvorbou mladého plodonos-
ného dřeva.  Svým růstem by tak byla Sudetská reneta před-
určena k pěstování ve formě zákrsků, palmet a ovocných stěn, 
nezklame však ani na kmenných tvarech.  Plodnost je v přepočtu 
na velikost koruny mimořádně vysoká. Jablka jsou dostatečně 
velká, oranžově zbarvená, s výrazným cihlově červeným líčkem. 
Kvality odrůdy vyniknou především v chladných polohách a ne-
příznivých letech, které se nijak nepromítnou do velikosti plodů 
ani kvality dužiny. Stromy dobře odolávají mrazům, k houbo-
vým chorobám jsou jen málo náchylné.  
 Přes tyto nesporné klady se Sudetská reneta ve státním sor-
timentu dlouho neohřála. Jako hlavní příčina je uváděna jen 

průměrná chuť dužiny. Skutečnost je taková, že v půdách dob-
ře zásobených živinami a vláhou je chuť jablek velmi dobrá. 
Nedosahuje sice kvality těch nejlepších teplomilných odrůd, 
ale ty, pěstované v chladném podhůří, obvykle zklamou úplně. 
Problém tkví v tom, že zatímco jiné odrůdy reagují na nedosta-
tečné hnojení, chudou nebo vyčerpanou půdu poklesem sklizní, 
případně zmenšením plodů, u Sudetské dojde nejdřív ke ztrátě 
sladkosti a zhoršení chuti. Protože odrůda je mimořádně plodná 
a pěstuje se převážně v chladnějších polohách s horší půdou, 
dochází k tomuto jevu poměrně často. Pěstitel místo přihnojení 
sáhne k hlubšímu zmlazení, což vede k nárůstu mladého dřeva, 
ale také k ještě většímu odčerpání zbytků živin z půdy. Strom 
pak plodí dál, ale chuťově podřadné ovoce.  
 Druhým nedostatkem odrůdy jsou problémy při skladová-
ní. Jablka ve sklepě nevydrží příliš dlouho, brzy po Vánocích 
se zhoršuje chuť, slupka se stává mastnou až lepkavou a oproti 
jiným odrůdám, které se časem ještě více vybarvují, Sudetská 
reneta naopak své krásné zbarvení během uskladnění ztrácí. Jis-
tým řešením je postupná sklizeň.  Pro delší skladovatelnost je 
dobré plody mírně podtrhnout, kdežto k přímému konzumu je 
vhodné nechat ovoce na stromě řádně vyzrát.  Je třeba vystih-
nout správný termín sklizně, odrůda je totiž velmi málo náročná 
na délku vegetační doby, sumu teplot a slunečního svitu.
 Profesionální ovocnáři, autoři pomologií, šlechtitelé nových 
odrůd, ti všichni žijí a pracují v typických ovocnářských oblas-
tech. Tam také porovnávají staré odrůdy s novými a rádi pub-
likují svá kritická hodnocení. Není divu, že v Polabí, na jižní 
Moravě a v Podunajské nížině většina odborníků posoudila ve  
2. polovině 20. století Sudetskou renetu jako překonanou  
odrůdu. Hřebíčkem do rakve odrůdy byl její samotný název. 
Problematika Sudet se stala po válce na dlouhá léta – a vlastně 
až dodnes – choulostivým politickým tématem a snahou bylo 
užívat to slovo co nejméně. Zastánci jablka ještě stihli přejme-
novat Sudetskou na Jesenickou renetu, ale odrůdu to nezachrá-
nilo, původní název byl příliš zažitý.  
 Sudetská reneta patří k nemnoha starým odrůdám kombinu-
jícím dvě cenné vlastnosti. Na jedné straně vysokou plodnost  
a růst vhodný pro intenzivní tvary, na druhé pak velmi malé ná-
roky na polohu a teplo. Pro pěstitele s menší zahradou v podhůří 
může být dodnes právě ona vhodnou volbou.

MUDr. Miloš Vysloužil
foto: archiv MUDr. Miloš Vysloužil
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Okolo Blodova …zéma 2021 Ještě k výročím v roce 2020

V loňském roce jsme vzpomínali na několik kulatých výročí  
z naší činnosti. Nejprve si připomeňme sobotu 23. října 2010, 
kdy jsme slavnostně pokřtili vydání publikace KVĚTENA BLU-
DOVA A OKOLÍ. Je to kniha fotografií květin a rostlin běžně 
rostoucích v nejbližší přírodě okolo nás. Autoři fotografií odvedli 
skvělou práci, stejně jako grafici a tiskaři a tak vznikla publika-
ce, která má stálou hodnotu. Vlastní vernisáž knihy proběhla ve 
velkém sále Kulturního domu za velké účasti veřejnosti. Bohatý 
doprovodný program zpestřilo žesťové trio Flash Brass a coun-
try kapela Zbořec, občerstvení zajišťovaly naše šikovné členky.  
Reportáž z akce pořizoval Český rozhlas Olomouc. Věřím, že 
vy, kteří jste si knížku pořídili, jste s ní spokojeni a stále z ní 
čerpáte informace o rostlinách kolem nás.
 Náš spolek ochránců přírody v publikační činnosti pokra-
čuje i nadále. V dalších letech jsme vydali odborné publikace: 
„Poznejte evropské orchideje podle tvaru květu“ a „Orchideje 
okresu Šumperk a jeho okolí“ autorů Jany Holinkové a Romana 
Procházky. Pro návštěvníky naučné stezky jsme vydali stručného 
průvodce nazvaného „Bludovská stráň – od třetihor po dnešek“. 
Všechny uvedené publikace vyšly díky péči naší ZO ČSOP za 
přispění řady sponzorů a podporovatelů, jimž za to patří veliké 
díky.
 Další výročí připadlo na 13. září, kdy uběhlo 5 let od oficiál-
ního otevření vyhlídky Brusná – BRUSINKY. O výstavbě malé 
rozhledny na Brusné jsme uvažovali dlouho, již při budování na-
učné stezky. Tehdy se nám však nepodařilo zajistit dostatečnou 
podporu, především finanční. Výstavba byla zahájena až v roce 
2015, kdy Obec Bludov zařadila akci do plánu a výstavbu vy-
hlídky, za finanční podpory z dotací, zajistila. Autor návrhu Ing. 
arch. Jiří Valert vystihl  atmosféru lokality a tak, i když rozhle-
dová plošina je ve výšce pouhých 5 m nad okolním terénem, je z 
ní skvělý panoramatický výhled.  Vyhlídka má také svoji kvalitní 
meteorologickou stanici i web kameru (najdete na www.bludov.
cz). Ještě by bylo dobré umístit zde pro návštěvníky dalekohled. 
Náš spolek ČSOP dobrovolně pečuje o to, aby se kolem Brusin-
ky stále něco dělo. Probíhají zde Slavnosti slunovratu, vánoční 
zpívání koled se zdobením vánočního stromku a vítání nového 
roku. V roce 2017 se zde konal svatební obřad. Po celou sezonu 
od dubna do října o víkendech a svátcích nabízíme příchozím 
turistické suvenýry, drobné občerstvení, ale především informace 
o Bludovu a okolí. To oceňují zejména lázeňští hosté, pacienti  
a turisté ze vzdálenějších míst. Návštěvnost vyhlídky je stále 
velmi vysoká: o víkendech jsme průměrně napočítali 100 až 150 
návštěvníků denně, samozřejmě v závislosti na počasí. Také se 
snažíme udržovat okolí Brusinky v čistotě a pořádku. Vězte, že 
někteří z návštěvníků se chovají značně nezodpovědně. Ať je to 
odhazování odpadků, zakládání ohně v blízkosti stavby až po 
vandalismus. Byli jsme připraveni oslavit s Vámi výročí přímo 
na Brusince, bohužel pandemická situace nám to nedovolila. Tak 
snad se to podaří v letošním roce 2021.
 Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se  
o výstavbu nové dominanty Bludova zasloužili a hlavně těm, 
kteří se o Brusinku starají a pečují o ni. Brusince do dalších 
let přeji hodně spokojených návštěvníků a krásné rozhledy na  
Jeseníky a na naši krásnou vesnici. 

Ing. Milan Klimeš, předseda ZO ČSOP

Mili Blodováci!
Tak k nam po několika zemách bez sněho přeletěla bila peřina, 
kerá velákala děcka se saňama a všema ostatnima jezdicima ve-
moženostima na kopce a kopečke okolo Blodova. A tak mohle 
take ležaři vetahnót te svoje prkynka a mohle verazit do Špalka 
nebo ke Kosteléčko alebo kolem Brusné se na nich řácke povo-
zet. Pamětnici mezi nama tvrdijó: “Jó, to za našech mladéch let, 
to belo sněho až po prcinu, depak dneska…“ No asi to nebode 
tak slavny. V rozhlasu Holomóc sem slyšel povidani, že před sto 
rokama  v lednu kvetle sněženke. Tak gdo vi, jak to ten slavné 
maliř Lada viděl. Jedna pranostika říká: Na svató Doroto (6.2.) 
odmeť snih od ploto. Tož se Blodováci moc netěšte a lopate  
a pometla eště neschovávéte. Bodete je eště potřebovat.
Krásny zimni dni Vam všem přeje a přiště se na Vas teši 

Váš O.B.
foto: archiv ZO ČSOP Bludov 


