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Bludovan

Lyžařský výcvik 1. – 5. ročníku ZŠ v Bludově

Pěvecká soutěž 1. stupně ZŠ v Bludově

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 20. března 2017 od 18:00 hod. proběhne  

v Kulturním domě Bludov 11. zasedání zastupitelstva obce.  
Schvalován bude rozpočet obce, rozdělení prostředků  

v dotačním programu obce apod.

Všichni jste srdečně zváni.

Ve dnech 7. – 9. února 2017 se díky příznivým sněhovým pod-
mínkám podařilo zorganizovat tradiční lyžařský kurz v Koutech 
nad Desnou v lyžařském areálu „Kareš“. Byl určen pro všechny 
zájemce bez ohledu na lyžařské dovednosti. Celkem se kurzu 
zúčastnilo 128 žáků a dle ohlasů u většiny zúčastněných splnil 
očekávání. I pro kapsy rodičů byl určitě příjemný příspěvek od 
Spolku rodičů a přátel Základní školy Karla staršího ze Žerotína 
Bludov.
Děkuji všem, kteří se na hladkém průběhu kurzu podíleli.

                                                      Irena Dokoupilová
Autor fotografií Lucie Hédlová. 

Dne 13. 2. 2017 se konalo základní kolo pěvecké soutěže. Na 
prvních třech místech z každé kategorie se umístili tito žáci:
1. kategorie: 1. místo Eleni Honemannová
   2. místo Markéta Boráňová
   3. místo Zuzana Nedomová
2. kategorie:    1. místo David Kubíček
   2. místo Liliana Kulhajová
   3. místo Jan Papajk
3. kategorie     1. místo Johanka Skoumalová
   2. místo Viktorie Nosálková
   3. místo Lucie Opravilová a Viktor Jašek
 Všem vítězům blahopřejeme a ostatním dětem děkujeme  
za účast. Porota rozhodla o postupu Johanky Skoumalové  
a Davida Kubíčka do okrskového kola, které se koná v Šumperku  
20. března.
                         

 Irena Dokoupilová a Jarmila Březinová
Autor fotografie Irena Dokoupilová.
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Už je to více než dva roky, možná i tři, kdy v oddíle poprvé pad-
lo, že jednou vyrazíme na hory na sněžnicích. Když na začátku 
ledna celou republiku zasypala pořádná vrstva sněhu, začali jsme 
tušit, že přišel čas. Naplánovali jsme tedy trasu, zajistili půjčení 
sněžnic a poslední lednovou sobotu se vydáváme na cestu.
 U klubovny se nás schází jen deset, jelikož se však jedná  
o akci pouze pro naše nejstarší dětské členy, je to naopak dost. 
Nikdo si ji nechce nechat ujít. Bereme v klubovně připravené 
sněžnice a jdeme na autobus, kterým se necháme dovézt po pře-
stupu v Šumperku až do Vernířovic. Když vystupujeme, hodinky 
ukazují již skoro deset, tak rovnou vyrážíme na tu, vlastní nohy 
zatěžující, ale o to krásnější, část cesty. Naším cílem je horní 
nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Kráčíme po silni-
ci mezi domy, mlhou se prodírají první paprsky slunce, a jak 
pokračujeme dál, z mlhy se postupně stává jen slunce slabě tlu-
mící opar. Holkám se vlasy koukající zpod čepice obalují bílou  
námrazou, ale zima nám není. Cesta vede mírně do kopce a jde-
me poměrně rychle. Brzy za sebou necháváme domy a lesem 
docházíme až k místu, kde končí uježděná cesta.
 Nastala chvíle vybalit, seřídit a k botám připevnit sněžnice. 
Než se nám podaří nastavit sněžnice všem, většina dětí již  
testuje, jak se poperou s ujetým sněhem, hlubokým sněhem  
vedle cesty, v příkopu, jak se v nich běží atd. Zanedlouho zase 
jdeme do stále se zvedajícího kopce. Mezi stromy se objevují 
stále častěji průzory a nutí nás zastavovat a fotit. Nad námi je již 
čistá obloha se zářícím sluncem a nabízí se nám krásné výhledy 
do oparem zahaleného údolí. Cesta pěkně utíká, děláme krátké 
přestávky, každý výhled s nabranými výškovými metry se zdá  
o kus lepší. Kolem oběda naše pauza trvá chvíli déle a krom  
jídla dostávají skauti do rukou mapu a busolu s úkolem  
najít svoji pozici a pojmenovat okolní kopce. Podaří se a my se 
vydáváme dál, nyní již po rolbou ujeté cestě. V jednom místě 
z ní však odbočujeme podívat se na chatu Jezernou a také  
pořádně otestovat chůzi v hlubokém prašanu. Všichni se zdají 
být nadšení, i když je to náročnější, zejména vyškrábat se pak 
zpět nahoru. Odtud jsou už Dlouhé stráně velmi blízko a brzy 
se ocitáme kousek pod vrcholem, kde nás čekají sice poslední 
kroky vzhůru, ale zato pěkné šplhání. Je to spíš na mačky  
s cepínem, než na sněžnice.
 Je přibližně půl čtvrté a slunce se již sklání k obzoru, když  
se sejdeme všichni nahoře. Každý krůček však za tu námahu 
stál. Ten výhled byl naprosto úžasný. Od jihu na západ se roz-
prostírá moře mraků, vše zakrývá inverze. Na západě a směrem 
na sever inverze sedí v údolích a nad ni vykukují sluncem na-
světlené vrcholy kopců. Východní strana pak patří hlavnímu hře-
benu Jeseníků s Pradědem v celé své kráse. Jen silný vítr a čas 
nás pomalu vyhání a nutí nás dát se na cestu do Koutů na vlak. 
Sestupujeme snadno až nad sjezdovku. Odtud se vydáme dolů 

přímo pod lanovkou, trasou nejprudší a celkem tvrdě uježděnou, 
takže se nejde moc dobře. Nicméně tlačí nás čas a je to nejkratší. 
Většina některé úseky sjíždí po zadku a zdá se spokojená. Když 
přicházíme dolů, je už úplná tma, ale čelovky ani nevytahujeme, 
zanedlouho jsme pod světly lamp. 
 Abychom nevybrali jen štěstí a zůstala zachována rovnováha 
vesmíru, přibližně o pět minut nám ujede vlak. Bez spěchu tedy 
sundáváme sněžnice a jdeme na nádraží, odkud nám za hodinu 
jede další. Již tam stojí a průvodčí nás brzy pouští dovnitř,  
tak ani nemrzneme venku. Cesta zpět se nese v duchu dojídání 
jídla, všech sladkostí a sdílení zážitků. Celkový dojem? Utahaní 
a spokojení.

Ondřej Daniel – Rys
vůdce 2. oddílu Bludovit

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
Autoři fotografií: Ondřej Daniel, Lucie Trnková

Reportáž ze skautské výpravy na sněžnicích
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Když bilancujeme rok 2016 v oblasti odpadů, tak můžeme říci, že jsme se zlepšili v třídění odpadů, ale produkce komunálního  
odpadu z běžných popelnic je v naší obci stále velmi vysoká. V roce 2016 se sesbíralo v naší obci skoro 743 tun komunálního  
odpadu, což na každého občana vychází 240 kg za rok. V porovnání s jinými obcemi je u nás produkce komunálu hodně vysoká.  
Na osobu by se měla pohybovat kolem 160 kg a níže.

Nyní budeme trošku počítat. Nejvyšší částka, kterou obec musí zaplatit za odstranění odpadů, je za komunální odpad. V roce 2016 
zaplatila pouze za uložení komunálního odpadu na skládce 888.000,-. K této částce nejsou ještě započítané ujeté kilometry popelář-
ských vozů a manipulace s popelnicí. Tato částka 888.000,- představuje skoro polovinu všech výdajů na likvidaci odpadů. Od občanů 
bylo na poplatku vybráno celkem 1.332.000,-. 

Jednotlivé náklady a příjmy jsou pro lepší orientaci zobrazeny v tabulce výše. Z ní vyplývá, že rozdíl mezi nákladem a příjmem je 
174.000,-. Tuto částku 174.000,- například ušetříme, když celkové roční množství komunálního odpadu snížíme o 146 tun (každý 
občan by měl za rok množství komunálu snížit o 46 kg). Pokud toto množství ušetříme, tak se jistě zvýší produkce jiných odpadů 
(jako např. papír, plast, sklo) a za více vytříděných odpadů dostaneme více peněz na pokrytí nákladů na svozy. 
 Každý člověk ve svém životě se snaží šetřit. Každý z nás chce určitě více peněz dostávat než dávat. Tak proč bychom, my občané 
Bludova, nezačali šetřit na likvidaci komunálního odpadu tím, že snížíme roční produkci komunálu. Já osobně si myslím, že to ve 
Vašich silách je. Stačí začít poctivě třídit a množství komunálního odpadu Vám zaručeně v domácnosti ubyde. Pokud snížíme množ-
ství komunálního odpadu, snížíme tak částku za jeho likvidaci a ušetříme tím peníze na svozy zbývajících odpadů. Za „netřídění“ 
komunálního odpadu od nikoho žádné peníze nikdy nedostaneme, ba naopak, za uložení komunálního odpadu na skládce budeme 
platit během několika let více peněz. Takže budeme platit ještě více peněz než doposud, jelikož dojde k nárůstu zákonného poplatku 
za uložení komunálního odpadu na skládkách.
 Jak už bylo napsáno v článku v minulém čísle Bludovanu a možná jste četli i zápis z jednání zastupitelstva obce, tak víte,  
že zastupitelstvo rozhodlo, že již obec nadále nebude doplácet ze svého rozpočtu na svoz odpadů. To znamená, že celkové roční 
náklady na likvidaci všech odpadů se budou propočítávat na každého obyvatele obce. Aby se místní poplatek zvedal co nejméně, 
je zapotřebí co nejvíce třídit odpad a naopak co nejméně vyprodukovat odpad, který končí na skládce (jako je tomu u komunálního 
odpadu). Celý článek ukončím těmito pravdivými výroky, které jste již možná slyšeli: „Má to smysl, třiďte odpad“ nebo „Nebuďte 
líní, třiďte odpad“.

Lucie Šoupalová, referent ŽP OÚ Bludov

PROČ MÁME STÁLE TOLIK KOMUNÁLNÍHO ODPADU?

Náklady celkem 1.845.000,- Příjmy celkem 1.671.000,-

Náklady pouze za uložení komunálu na skládce (v částce nejsou 
započítány ujeté km popelářských aut a manipulace s popelnicemi) 888.000,- Příjem za poplatek od občanů 1.332.000,-

Náklady na ostatní zbývající svozy 957.000,- Příjem za vytřídění odpad 339.000,-

ROZDÍL MEZI NÁKLADEM A PŘÍJMEM 174.000,-

Sobota 6. května 2017
Odjezd 5:00 hod. Šumperk – Grand

5:10 hod. Bludov Zámek /další zastávky po cestě/

Prohlídka města s průvodcem – návštěva hlavního 
náměstí /Rynek Glowny/ - Mariánský kostel, historická 

tržnice Sukiennice, hrad Wawel aj.
/Na zpáteční cestě možnost večeře v Dalskabátech/

Cena za cestu a průvodce 520,- Kč
Přihlášky a informace na tel.: 608 834 221,  

nebo v kanceláři KD Bludov, tel.: 583 238 177

Autobusová doprava Zdeněk Spáčil  
pořádá zájezd do Polska

KRAKOV
Kulturní dům Bludov

pořádá zájezd do Polska

KUDOWA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hod.  

/možnost nástupu Šumperk  
Mototechna 6:15 hod./

Cena: 220,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

Tel.: 583 238 177

Sobota 8.4.2017
Úterý 25.4.2017 

Sobota 29.4.2017 
Úterý 9.5.2017 
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Bludovští starostové – Petr Plod (1931-1937)

V osobě jedenáctého starosty Petra Ploda se vláda v Bludově 
vrátila na čas do rukou velkých selských rodů. Díky šestiletému 
starostování byl nejdéle úřadujícím starostou doby první repub-
liky. V Bludovanu 9/2016 jsme psali o jeho bratru – starostovi 
Janu Plodovi. Proto nyní připomeňme jen to nejdůležitější ze 
společné rodinné historie. Petr Plod se narodil o sedm let dříve 
než jeho bratr Jan, a to 29. září 1874 na statku čp. 121 na horním 
konci – „u lip“. Narodil se rodičům Josefu Plodovi a Magdaleně, 
rozené Janečkové. Za kmotra mu byl pozdější starosta (téměř 
soused) Petr Minář.
 V Petrových patnácti letech se rodina přestěhovala na rod-
ný statek matky Magdaleny – „Na hradě“ čp. 101 (dnes jednak 
domy rodiny Snášelových, jednak provozovna firmy PONAM). 
O pouhých šest let později umírá v roce 1895 otec Josef. Za-
tímco Jan Plod přebírá Krčmu, kterou rodiče o několik let dříve 
koupili, jednadvacetiletý Petr Plod se stává samostatným hospo-
dářem na rodinném statku. Když v roce 1901 shodil vítr z pod-
stavce sochu sv. Rocha na cestě k Zámečku, nechal ji P. Plod, 
majitel parcely, na níž stála, opravit. 

strýc Karel 1900-1906, bratr Jan byl starostou v letech 1919-
1922 a zastupitelem do smrti v roce 1925. Petr Plod vstoupil 
do obecní politiky mimořádně brzy – členem obecního výboru 
(dnešního zastupitelstva) se stal v necelých šestadvaceti letech  
v roce 1900. Kandidovat se tehdy smělo nejdříve ve čtyřiadvaceti 
letech, dříve se tedy Petr Plod zastupitelem stát nemohl. Členem 
obecního výboru byl v letech 1900-1906 (možná i 1909-1919, 
nicméně z té doby se zatím nedohledaly seznamy zastupitelů), 
posléze pak od prvních prvorepublikových voleb v roce 1919 
až do roku 1938. V posledních volbách 1938 již nekandidoval. 
V letech 1923-1927 byl také členem obecní rady. Po celou dobu 
první republiky byl vůdčí postavou agrárníků – spíše malé stra-
ny, která měla většinou jen 3 ze 30 mandátů (jen po volbách 
1919 jich držela 5).
 Jeho politický vrchol přišel s obecními volbami 1931. Ty 
byly do značné míry přelomové, neboť jednak ukončily dva-
náctiletou éru tří národně-socialistických starostů, jednak skon-
čily naprostou izolaci katolických lidovců. Předchozí volební 

 Dne 26. července 1904 se oženil, 
když si vzal Františku Maturovou z čp. 
73 na Husím rynku, dceru Josefa a Fran-
tišky Maturových. Nevěstina rodina se 
zapsala do podoby dolního konce – otec 
Josef nechal v roce 1896 postavit sochu 
Panny Marie („Panenka Marie“), děde-
ček a babička Josef a Helena Maturovi 
nechali postavit kříž před jejich statkem. 
Ve stejný den si vzal Petrův bratr Jan 
za manželku Juliánu, Františčinu sestru. 
Dva bratři si vzali dvě sestry.
 Po svatbě se Petr Plod přestěhoval 
na dolní konec a téměř čtvrtstoletí tam  
s manželkou hospodařili na jejím rodném 
statku čp. 73. Až v roce 1927 jej i s pol-
nostmi prodali Josefu Březinovi, jehož 
pravnuk Pavel Bezděk tam dodnes žije  
s rodinou. Po celou dobu vlastnil ale Plod 
i statek čp. 101, kam se v roce 1927 s rodinou přestěhovali.
 V manželství se jim narodily čtyři děti – tři syni, jedna dcera. 
Dva synové (Oldřich a Jaroslav) ale umřeli několik dní po naro-
zení. Syn Petr (*1907) neměl podle vlastních slov žádný vztah 
k hospodaření. Po šumperském gymnáziu vystudoval medicínu 
a stal se vojenským lékařem. Stal se členem KSČ, působil jako 
lékař v korejské válce. Archivy Státní bezpečnosti jej od roku 
1956 evidují jako agenta s krycím jménem Olga. Otec Petr Plod 
se s ním pro jeho komunistické přesvědčení neměl rád a faktic-
ky se s ním rozešel. MUDr. Petr Plod zemřel snad v roce 1981 
v Táboře bez potomků (před tím působil i v Hradci Králové na 
Vojenské lékařské akademii či v Plzni).
 Jediné žijící potomky tak dnes někdejší starosta Petr Plod má 
díky dceři Jarmile, prov. Švubové (1912-1997). Ta se provdala 
na statek do Nemile. Tam odtud je komunisté vyhnali, poté žili 
v Olomouci, zemřela u jediného syna Viktora Švuba v roce 1997 
ve Dvoře Králové. Ten byl v letech 1998-2002 starostou Dvora 
Králové za ODS. Má dva syny – Libora (žije v Šumperku)  
a Viktora (žije v Brně).
 Rodina Plodova se výrazně angažovala v obecní politice.  
Petrův otec Josef byl členem obecního výboru v letech 1890-1895, 

období pod vedením starosty Aloise 
Svozila a jeho národních socialistů, při 
němž docházelo ke značným promě-
nám veřejných prostranství (viz před-
chozí díl), vedlo k velké nespokojenosti  
občanů – národní socialisté získali jen 94 
z 1558 hlasů (6 %) – mezivolebně ztratili 
53 hlasů, starosta Svozil kandidoval až na 
posledním místě a zastupitelem se nestal 
(neexistovalo preferenční hlasování). 
 Ve volbách 1931 kandidoval druhý 
nejvyšší počet stran před rokem 2006 – 
sedm stran (v roce 2006 také sedm, v roce 
2010 deset): lidovci, komunisté, sociální 
demokraté, agrárníci, živnostníci, národní 
socialisté a strana občansko-nepolitická. 
Před volbami musely strany deklaro-
vat, jestli se budou chtít po volbách tzv. 
sdružit pro volbu starosty, jeho náměstků 
a radních – voliči tak předem tušili, jak 

bude vypadat koalice. Do roku 1931 se ostatní strany sdružova-
ly proti lidovcům, v roce 1931 se lidovci (11 mandátů) sdružili 
s agrárníky (3 mandáty) a živnostníky (2 mandáty); v druhém 
bloku se sdružili komunisté (6 mandátů), sociální demokraté  
(5 mandátů), národní socialisté (2 mandáty) a občansko-nepo-
litická kandidátka (1 mandát). První blok získal těsně nadpolo-
viční většinu hlasů (16 proti 14), takže mohli mít svého starostu 
(Petr Plod) a dokonce i prvního náměstka (Alois Neset, ČSL)  
a tři radní (František Pavlík, živnostníci; Melichar Směšný,  
ČSL; Josef Zatloukal, ČSL). Naopak druhý blok získal druhého 
náměstka (Jaroslav Poisl, národní socialisté) a čtyři radní (Edu-
ard Kolomazník, KSČ; Metoděj Kubíček, ČSSD; Augustin Kva-
pil, ČSSD; Teofil Snášel, KSČ).
 V Plodově osobě se ale nezměnila skutečnost, že bludovští 
starostové po roce 1919 byli silně antiklerikální. Ve třiadvace-
ti letech byl v roce 1897 zakládajícím členem Sokola, spolu  
s pokrokářskými učiteli; od počátku byl sokolským pokladní-
kem. V roce 1913 o něm jinak tolerantní farář Karel Dřímal psal: 
„Kostela nerad vidí a v neděli pracuje na poli, oře, seče, vozí pí-
sek apod. (což dříve v Bludově nebylo slýcháno)“. Tento jeho po-
stoj formálně vyvrcholil v roce 1925, kdy 31. července, stejného 

Petr Plod
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dne jako jeho bratr, vystoupil z katolické církve.
 Starostou se stal trošku z nouze. Starostenské místo totiž 
bylo nabízeno lidové straně, jako dlouholetému nejsilnějšímu 
subjektu a jako nejsilnějšímu subjektu vítězné koalice. Nicméně 
nikdo z lidovců se toho nechtěl chopit. Jako druhá volba tedy 
padl výběr na agrárníky a Ploda. Farář Dřímal to vtipně glosoval 
slovy: „Pomalu by nechtěl býti nikdo starostou. Každý si dělá 
velké právo, ale povinnosti na sebe vzíti nechtěl.“
 Velkým tématem obecní politiky třicátých let byl nedostatek 
bytů a podpory v nezaměstnanosti. Co se týče investic, jedno-
značně největší akcí Plodovy éry bylo budování silnice od kos-
tela na horní konec. Ta měla původně pokračovat lesem přes 
Bahýnka dál, až do Radomilova. V obci zásadně rozšířila a na-
přímila starou úzkou cestu horním koncem. Při její stavbě byly 
vyzděny zídky předzahrádek u statků na horním konci, vyzdě-
na zeď před farou (do té doby byl svah před farou pozvolný až  
k silnici), zbořena stará Goldova chalupa apod. Na stavbě silni-
ce a zídek byla zaměstnána řada bludovských nezaměstnaných  
a lámán kámen bludovit.
 Byl to právě P. Plod, který byl hybnou silou stavby silnice. 
Nicméně jeho postupy byly často až příliš přímočaré a netak-
tické, takže si proti sobě poštval řadu občanů i zastupitelů. Při-
počítáme-li k tomu skutečnost, že volební období zastupitelstev 
zvolených v roce 1931 bylo dvakrát zákonem prodlouženo až na 
sedm let, takže dlouhou dobu scházel očistný ventil voleb, bylo 
zaděláno na problém. Situaci nepomohlo také poměrně velké 
vyhranění se agrárníků, o nichž obecní kronikář vtipně pozna-
menal, že „byli v Bludově v opozici proti všemu možnému“. 
 Plod nakonec na svůj starostenský úřad pod tlakem rezigno-
val 15. června 1937 – cca rok před novými volbami. Jeho ná-
stupcem byl zvolen lidovec Petr Zatloukal – v roce 1931 mu 
bylo sedmatřicet a byl zřejmě ostatními, o generaci staršími, po-
važován za mladého, tudíž starostenství neschopného. Za šest 
let volebního období zestárl a stal se představitelným starostou. 
Silnice se dobudovala jen v obci, její stavbu do Radomilova pře-
rušila – a vlastně ukončila – válka.
 Přestože byli agrárníci v roce 1931 v koalici s lidovci  
a přestože agrárníci v roce 1937 podporovali zvolení P. Zatlou-
kala starostou, neznamenalo to, že by se P. Plod smířil s obec-
ními kroky podporujícími katolickou církev. Když v dubnu 1938  
poskytlo obecní zastupitelstvo 10.000 Kč na opravu fary, se-
psal Plod stížnost Okresnímu úřadu v Šumperku, kde jménem 
daňových poplatníků proti tomu protestoval – pod formálními 
záminkami, že částku projednala finanční komise až den po jed-
nání zastupitelstva a že částka nebyla v rozpočtu na rok 1938. 
Stížnost spolu s ním podepsalo 11 dalších mužů, vesměs agrár-
níků. Zajímavé je, že během dvou týdnů čtyři z nich své podpisy 
odvolali. Voleb 1938 už se Plod nezúčastnil.
 Byl nesmírně spolkově aktivní. Vedle jeho klíčové role  
v počátcích Sokola, která měla vedle již zmíněného pokladnictví 

podobu např. i hraní divadla, byl již od roku 1911 jednatelem 
Hospodářského spolku pro Bludov a okolí. V letech 1927-1931 
byl dokonce předsedou tohoto spolku (od roku 1931 místopřed-
sedou), za nějž byl také v letech 1926-1929 delegátem Země-
dělské komory v Olomouci. Po první světové válce byl staros-
tou bludovského Sboru dobrovolných hasičů. Po skončení jeho 
obecní starostenské role byl pak posledním starostou bludovské 
Reifaisenky.
 V osobním životě na něj trvají vzpomínky jako na výborné-
ho a úspěšného hospodáře, který skvěle rozuměl hospodářským 
zvířatům („byl jako doktor“; „když se nemohla otelit kráva, šlo 
se za ním“ apod.). 
 Se svou ženou nezemřeli v Bludově, ale u dcery v Nemili. 
Pole a statek čp. 101 jim byly po únoru 1948 zkonfiskovány  
– protože na polích nehospodařili a pronajímali je. Již v červnu 
1949 byly znárodněny cca 4 hektary polí a lesů (ty pronajímali 
z důvodu stáří už za války), později zbylé 4 hektary. Petr Plod 
tak byl bludovským kulakem. Pozemky převzalo bludovské JZD 
a MNV, později byla zkonfiskována i hospodářská stavení, kde 
byla nejprve STS (Strojní a traktorová stanice), posléze druž-
stevní kovárna. Pole byla po roce 1989 navrácena dceři, od níž 
je vesměs koupil František Zatloukal.
 Bývalý bludovský starosta zemřel po komunistickém převra-
tu 1948. Podle svědectví vnuka V. Švuba byl velmi ostře proti-
komunistický; neměl ale rád ani katolíky. Po smrti byl zpopel-
něn, urna byla uložena na hřbitově v Zábřeze. Když byla rodina 
jeho dcery vyhnána z Nemile a žila v Olomouci, převezli tam  
i jeho popel, který rozptýlili na vsypové loučce na olomouckém 
hřbitově.

Prameny a literatura:
Archiv bezpečnostních složek, Archivní protokol 
agenturních svazků a map vlastnoručních zpráv 
spolupracovníků, 1. zvláštní odbor MV
Český zeměměřičský a katastrální úřad, archiv Šumperk, 
dokumentace k domu čp. 101.
Pamětní kniha kostela a fary v Bludově, sv. II, 1901-1933, 
Římskokatolický farní úřad Bludov.
Pamětní kniha obce Bludova, sv. I, 1927-1957, 
Státní okresní archiv Šumperk.
Rozhovor s Viktorem Švubem, vnukem Petra Ploda.
Státní okresní archiv Šumperk, fond Archiv obce Bludov.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, sbírka matrik, 
matriky narozených, oddaných a zemřelých Bludov.

Balík, S. st.: Hospodářský spolek pro Bludov a okolí, 
Bludovan, č. 1, roč. 2006.
Balík, S. st.: Tělovýchovná jednota Sokol v Bludově 
– první část, Bludovan, č. 9, roč. 2005.

Podpisy členů obecní rady v roce 1936

Balík, S. st.: Spolky a spolkový 
život jejich členů v Bludově 
od konce 19. století do roku 
1948, Bludovan, č. 5, 2004.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve 
a nyní, Bludov 1979.

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště

Zdroj fotografií: archiv autora

Ponechán původní pravopis psaní velkých písmen.
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti březen
Prokop František, Kulhajová Zdenka, Konečná Emilie,  
Macek Alois, Jurková Božena, Pospíšil Josef, Špičková Zdenka, 
Straková Zdenka, Skoumalová Zdenka, Kubíková Libuše,  
Janíček František, Spáčilová Jitka, Toman Josef, Krušínská Alena, 
Kamlar Jan, Plíhalová Marie, Vála Oldřich, Snášel Jan,  
Matějíčková Josefa, Zatloukalová Cecílie, Janíček Antonín, 
Matějíčková Jaroslava

   Dne 11. ledna jsme vzpomněli  
11. výročí úmrtí našeho tatínka,  
dědečka a pradědečka pana  

Josefa Kotrlého

   Dne 2. března 2017 uplyne 1. smutný rok 
od úmrtí pana 
Jana Matějíčka 
který by 11. července oslavil 65. výročí  
svého narození. S úctou a láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manželka, maminka, 
děti a sestry s rodinami. Kdo jste ho znali  
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 5. února 2017 jsme vzpomínali  
21 let od úmrtí našeho bratra, tatínka,  
a strýce pana  
Josefa Kotrlého
15. ledna 2017 by se dožil 60 let.

Dne 6. března 2017 vzpomeneme 
16. 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.

POZVÁNKA
St   8.3.   Vycházky pro aktivní seniory
So 11.3.   Oblastní kolo trampské PORTY /KD/
So 18.3.   Křest nového CD Bludověnky /KD/
Pá 24.3.   Koncert KPH – Špačková, Klánský
Ne 26.3.   Slepená pohádka /KD/
Pá 7.4.-9.4. Přehlídka trofejí

na březen 2017
 

8.3.2017     Tonovská-Habermannova vila -Brusinka    
 Délka trasy 10 km.
                 Sraz v 11:00 hod. u kulturního domu.
22.3.2017   Koupaliště-Zlatník-Kostelíček-Bludoveček.  
 Délka trasy 10 km. 
 Sraz v 10:00 hod. u kulturního domu. 
5.4.2017     Šternberk-Muzeum času-hrad.
                 Odjezd vlaku z Bludova v 8:18 hod nebo autobusu  
 dol. konec 7:53 hod,
                 zámek 7:56 hod. V Šumperku přestup na vlak  
 s odjezdem v 8:30 hod směr Uničov.
19.4.2017  Kostelíček-Vápenice-Pod Lovákem-Komňátka 
 -vlakem domů. Délka trasy 11 km.
                 Sraz v 10:00 hod. u kulturního domu. 

VYCHÁZKY SENIORŮ 
březen-duben 

Dne 4. února 2017 oslavila nejstarší bludovská občanka paní 
Helmtraud Langerová 99 let. 

Ještě jednou přejeme hodně zdraví a pohody.

GRATULUJEME
naší mamince, babičce a prababičce
BOŽENCE SNÁŠELOVÉ
k jejímu významnému životnímu jubileu,
které jsme oslavili dne 24. února 2017.
Celá rodina přeje hodně zdraví,
energie a elánu do dalších let.

Pohyb obyvatel v obci Bludov v roce 2016

Narození 2016
chlapci 14  /  děvčata 13 27

Úmrtí 2016
muži 14  /  ženy 14

28
 

Odhlášení 2016 90

Přihlášení 2016 58

Počet obyvatel k 31.12.2016         3 067 
muži 1529   
ženy 1538  

Počet obyvatel k 31.12.2015       3 100

V Bludově dne 31.01.2017
Ludmila Skoumalová
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Kulturní dům Bludov 
připravuje výstavu 

Můj koníček. 
Tato výstava se v minulých letech setkala  

s velkým zájmem jak návštěvníků,  
tak i vystavovatelů. 

Obracím se na všechny, kteří by se chtěli  
výstavy zúčastnit jako vystavovatelé 
s ukázkami svých sbírek a výrobků,  

aby se co nejdříve přihlásili 
v Kulturním domě Bludov,  

tel.: 583 238 177, 736 609 734,  
kulturni.dum@bludov.cz

Jedná se o všechny druhy koníčků  
– sběratelství, výtvarné práce,  
ruční práce, modelářství atd. 

Výstava bude zahájena  
11. května 2017.

Děkuji A.Z.

Bludovské zajímavosti aneb Jistě víte, že ……
……..Nová dědina, která vznikla v roce 1724 rozdělením Tónovského gruntu bludovskou vrchností na 33 parcel, byla až do  
roku 1848 samostatnou osadou……..

… v Bludově byly dvě kaple stejného jména. Kaple svatého Kříže se nacházela jednak v jižním křídle zámku a druhá  kaple 
stejného jména pak stojí  nově obnovená na Tř. A. Kašpara………..

…..mezi léty 1912 - 1937 učil své žáky Karel Dytrt, učitel zdejší měšťanky, pěstovat a štěpovat ovocné stromky. Stalo se tradicí, 
že si žáci ve 2. třídě zaseli semínko stromku a při odchodu ze školy si odnášeli vypěstovaný, zaroubený strom, který si  
nasadili jako vzpomínku na školní léta (Bludovská škola v letech 1657 – 2008, Stanislav Balík ml., Stanislav Balík st., a kol., 
str.19)……………..                      Eva Kösslerová

V novém termínu od 13. 2. do 16. 2. 2017 se uskutečnila akce 
s názvem: „Mámo, táto, pojď si hrát, aneb ukaž nám, co umíš 
dokázat.“ Letos se sešlo pouze 14 rodičů a 20 dětí. Soutěž byla 
rozdělena do dvou věkových kategorií. První kategorie se sklá-
dala z dvouletých až čtyřletých dětí a jejich úkolem bylo shodit  
třemi sněhovými koulemi 6 sněhuláků. Druhou věkovou kategorii 
obsadily děti od pěti do sedmi let a měly stejný úkol jako mladší 
děti, ale delší vzdálenost hodu, malé sněhuláky a malé sněho-
vé koule. Ovšem pro rodiče to nebylo vůbec lehké. Měli stejný 
úkol jako starší děti, ale ještě delší vzdálenost a jen dva hody. 
Po sečtení všech bodů v jednotlivých kategoriích se na prvním 
místě v první kategorii umístila Veronika Sűndermannová, která 
soutěžila s maminkou, a ve druhé věkové kategorii zvítězil  
Richard Buchta, který také soutěžil s maminkou. Těmto vítězům 
moc gratulujeme a děkujeme všem rodičům i dětem za účast. 

Monika Vybíralová, DiS., učitelka MŠ

Mámo, táto, pojď si hrát v MŠ

AKCE V BŘEZNU 2017
3. – 4.3.

80. A 90. LÉTA  
TY NEJVĚTŠÍ HITY ČESKÉ I ZAHRANIČNÍ. KDO DORAZÍ  
DO PŮLNOCI OBDRŽÍ NA BARU PANÁKA ZDARMA !!  

10.- 11.3. 
DO PŮLNOCI ZA POLOVIC

DO PŮLNOCI NÁLEVÁME V DOMINU VEŠKERÝ TVRDÝ  
ALKOHOL ZA 50% CENY   

17.3. 
ROCKOVÁ NOC – AKCE MĚSÍCE  

PEKELNÁ DÁVKA ROCKOVÉ MUZIKY ČESKÉ I ZAHRANIČNÍ
AC/DC, JUDAS PRIEST, BON JOVI, OZZY, GUNS N’ ROSES, KABÁT,  

BRICHTA A SPOUSTA DALŠÍCH.
PRO PRVNÍCH DESET ROCKERŮ WELCOME DRINK ZDARMA,  

PRO VŠECHNY AKCE NA TULLAMORE ZA 30,- KČ
18.3.  

2+1 VODKA ZDARMA   
24. – 25.3.  

MOJITO PÁRTY  
PO CELÝ VÍKEND MÍCHANÝ NÁPOJ V AKCI ZA 30,- KČ

31.3.  
TEQUILLA PÁRTY  

ZLATÁ I STŘÍBRNÁ ZA 25,- KČ

Český zahrádkářský svaz
ZO Bludov

pořádá zájezd
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Program:
Velký Roudný - Rozhledna nad hladinou Slezské Harty  
Budišov nad Budišovkou - Muzeum břidlice 
 - Historické centrum města 
Stará Voda - Poutní kostel sv.Anny ve vojenském újezdu Libavá 
Šternberk   - Lichtenštejnský zámek
                   - Osobní volno

Odjezd od kulturního domu Bludov v 6:30 hod.
Cena:  250,- Kč

Závazné přihlášky přijímá do 10. května 2017  
p.Bohuslav Straka a p.František Kranich.

Zájezd se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků.

v sobotu 20. května 2017 
Budišov, Stará Voda, Šternberk
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CESTOVNÍ AGENTURA „PANDA“ NABÍZÍ SVÝM KLIENTŮM: 

• ZÁJEZDY ( CK ALEXANDRIA, CK DATOUR, CK VÍKEND, CK VICTORIA, CK BLUE-STYLE, CK VÍTKOVICE 
TOURS, CK KOVOTOUR PLUS, CK MELISSA TRAVEL, CK NATUR TRAVEL, CK CZECH SPORT TRAVEL ) 

• ZÁŽITKOVÉ POBYTY – RESORT SVATÁ KATEŘINA ( wellnes pobyty, pivní lázně, sportovní zážitky, 
kosmetické služby, dietní a nutriční, výživová poradenství a další speciální programy a balíčky ) 

• NÁKUPNÍ ZÁJEZDY DO POLSKA „KUDOWA ZDROJ“ – aktuální termíny pro rok 2017 přímo 
v cestovní agentuře 

• POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – MUZEUM ČOKOLÁDY A MARCIPÁNU V TÁBOŘE, FLORA OLOMOUC  
– JARO 2017, FLORIA KROMĚŘÍŽ – JARO 2017 S DOPROVODNÝMI PROGRAMY, KONCERTY  
EVA & VAŠEK a  WABI DANĚK  ( termíny odjezdu přímo v cestovní agentuře ) 

• VSTUPENKY ( aktuálně na muzikály ČAS RŮŽÍ, PLES UPÍRŮ, ROCKY,  olomoucký koncert 
ALEXANDROVCI ) ale i další tituly dle nabídky  

• JÍZDENKY – MEZINÁRODNÍ JÍZDENKY NA AUTOBUSOVOU A VLAKOVOU DOPRAVU „REGIO JET“ 
SE ZASTÁVKOU v Zábřehu na Moravě  

• LETENKY SPOLEČNOSTI „STUDENT AGENCY“ 
• JÍZDENKY NA VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ VLAKOVOU A AUTOBUSOVOU DOPRAVU „LEO 

EXPRESS“ se zastávkou v Zábřehu na Moravě  
• JÍZDENKY A MÍSTENKY V SYSTÉMU „AMS BUS“ platí i na linkách společnosti ARRIVA MORAVA 

S ODJEZDEM ZE ŠUMPERKA ve směru „ŠUMPERK-OSTRAVA a JESENÍK-ŠUMPERK-OLOMOUC-
BRNO, a na CYKLOBUS“ ale i mezinárodní jízdenky a místenky všech dopravců v ČR a SR  

• LETECKÝ A AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI 2017 VE FRANCII  
( balíček již od 4 490,- Kč obsahuje dopravu letecky nebo busem, snídaně, vstupenky na utkání 
naší reprezentace, pojištění a služby delegáta ), další informace přímo v cestovní agentuře 

• PRODEJ VSTUPENEK NA „MOTO GP- VELKÁ CENA ČESKÉ REPUBLIKY 2017 v BRNĚ“ 
• PRODEJ VSTUPENEK NA ATLETICKÝ PODNIK  „ZLATÁ TRETRA 2017“ v OSTRAVĚ 
• PRODEJ ZÁJEZDŮ NA AUTOSALON „ŽENEVA 2017 a FRANKFURT 2017“ 
• PRODEJ REGIONÁLNÍHO TÝDENÍKU „TÝDEN NA SEVERU“ 

Kontakty:  

CESTOVNÍ AGENTURA „PANDA“ 
Bulharská 229 / 1 ( nad FIO bankou U Radnice ), Šumperk 
Provozní doba: PONDĚLÍ – PÁTEK   9-12   12:45-17 
Tel.: 583 222 100 
e-mail:  info@ca-panda.cz 
www.ca-panda.cz  
www.facebook.com/Cestovniagenturapanda.com  - p

la
ce

ná
 re

kl
am

a 
-

Bludovan 9

Bludovan 2/2017



Bludovan 10

Bludovan 2/2017

pořádají zájezd

ve středu 3.května 2017 
Pálava, Mikulov

Předpokládaný program:
Pálava - Naučná stezka Děvín, cca 11 km 

Mikulov - Osobní volno (zámek, Svatý kopeček, občerstvení)

Odjezd od Kulturního domu Bludov v 5:30 hod.
Cena:  350,- Kč 

Závazné přihlášky přijímá do 20.4.2017:  
p.Lubomír Soural a Kulturní dům Bludov

Zájezd se uskuteční jen 
při dostatečném počtu účastníků.

Naučná stezka Děvín
délka: 11,0 km
počet panelů: 18 ks
typ: Pěší
obtížnost: Střední

Stezku tvoří tři vzájemně propojené okruhy s několika odbočkami k panelům 
které jsou mimo hlavní okruhy. Není nutno procházet panely podle čísel-
ného pořadí a proto lze začít s prohlídkou z kteréhokoliv místa v rezervaci. 
Panely s orientačními mapami jsou umístněny na rozcestích u odpočívadla 
v Soutěsce, v horní části Soutěsky a v sedle pod hradem Děvičky. Jako 
nejvhodnější místo pro začátek prohlídky lze doporučit pramen v Soutěsce 
u kterého je umístněn panel č. 1. 

Turisté Bludov - stezka byla vybudována v roce 2005 
- zaměření: flóra, fauna, neživá příroda, geografie, historie 
- čas na prohlídku celé trasy 4 - 6 hodin 
- značení je v naprosté většině souběžné s turistickým značením 
- možno navštěvovat celoročně 
- správcem stezky je SCHKO Pálava

Pro Pálavu nepochybně tradiční a vyhledávaná naučná stezka Děvín pro-
chází Národní přírodní rezervací Děvín, významnou krajinnou dominantou 
Pavlovských vrchů. Trasa naučné stezky je vedena po značených turis-
tických trasách (červená a zelená) s nástupy z Dolních Věstonic, Pavlova  
a po dvou cestách od silnice mezi Pavlovem a Klentnicí. Na patnácti infor-
mačních panelech stezka návštěvníky seznamuje se skladbou zdejší vegeta-
ce, se suťovými poli, s vodohospodářskou a zemědělskou problematikou, 
geologickou stavbou Pálavy, historií a osídlením hradu Děvičky a s lesním 
hospodářstvím a myslivostí. Celková délka stezky je 10,8 km.

Obsah informačních panelů naučné stezky:

 1. NPR Děvín v ochraně přírody a krajiny
 2. Teplomilné doubravy v NPR Děvín
 3. Skalní stepi v NPR Děvín
 4. Historie hradu Děvičky a osídlení krajiny
 5. Dubohabrový les v NPR Děvín
 6. Historie a současnost lesního hospodářství v NPR Děvín
 7. Lipová javořina a suťový les v NPR Děvín
 8. Geologická stavba a geomorfologie Pavlovských vrchů
 9. Horolezectví a ostatní sporty v NPR Děvín
10. Pastviny v NPR Děvín a jejich údržba
11. Invazní rostliny a dřeviny v NPR Děvín
12. Historie a současnost myslivosti v NPR Děvín
13. Technická zařízení v NPR Děvín
14. Drnová a luční step v NPR Děvín
15. Vodní hospodářství pod Pálavou
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13. OBECNÍ  PLES

Děkujeme sponzorům, kteří věnovali věcnou cenu  
na 13. Obecní ples, který se konal v pátek 10. února 2017.

Poděkování patří také všem, kteří se podíleli 
na přípravě a realizaci celé akce.

Obec Bludov
Autor fotografií Pavel Hegedüs

Dětský karneval 4. února 2017
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Středa 8.února letošního roku byla pro ostatní lidi běžným  
pracovním dnem, ale pro bludovské stolní tenisty to byl velký 
svátek a nezapomenutelný zážitek. Přijel k nám do herny ju-
niorský mistr Evropy, bronzový medailista z mistrovství světa  
a Evropy, nejlepší stolní tenista novodobé historie ČR Petr  
Korbel. Byli jsme domluveni na dvoufázovém tréninku, který 
byl proložen teoretickou částí. Před jeho příjezdem jsme byli 
jako na trní, o jakého se bude jednat člověka, zda nebude mít 
hvězdné manýry. Během pár minut po jeho příchodu do herny 
jsme se ujistili v tom, že to bude „normální kluk“, se kterým se dá 
mluvit o čemkoliv a bez zábran. Tento názor se nám postupem 
času jen a jen potvrzoval. Tak, jak jsme se domluvili telefonicky 
na průběhu tréninkového dne, tak se i stalo. První část tréninku 
„u stolu“ začala v 10:30 hod. a skončila ve 12:30 hod. Poté jsme 
se všichni účastníci vydali na oběd, kde jsme tuto pauzu využili 
k „pokecu“ o všem kolem stolního tenisu i normálního života. 
Zaujalo nás povídání o jeho kariéře ve stolnětenisovém světě, 
o jeho práci v Asociaci profesionálních klubů a jeho trénincích 
dětí v jeho současném klubu TTC Ostrava. On se naopak zajímal 
o to, jak si vedeme v našich soutěžích, kolik máme registrova-
ných hráčů a ostatní.  Mimo jiné nás velmi potěšilo, jak nám 
P. Korbel pochválil naši hernu, kterou máme v prostorách  so-
kolovny a hlavně, že máme super partu. Druhá tréninková část 
začala v 15:00 hod. a trvala téměř do 17:30 hod. Poté jsme si 
ještě společně sedli ke stolu a debatovali. Na závěr nás Petr po-
zval na zápasy extraligy a popřípadě Ligy mistrů, pokud se do 
ní probojují. V 18:30 hod. jsme se s ikonou stolního tenisu p. 
Petrem Korbelem rozloučili a po náročném dni se odebrali do-
plnit tekutiny, které jsme ztratili během dne aktivním a velmi 
kvalitním tréninkem. Všechny nás bolely ruce a nohy a shodli 
jsme se na tom, že to pro nás byl velmi přínosný tréninkový den, 
který jsme mohli strávit spolu s takovou sportovní ikonou, jakou 
bezesporu Petr Korbel je.
 Závěrem bych chtěl všechny, kteří by si chtěli vyzkoušet 
tento krásný sport, pozvat k nám do herny, kde budete srdečně 
přivítáni naším kolektivem. Případné dotazy ohledně tréninků  
a všeho kolem dění v našem oddíle rád zodpoví předseda  
oddílu stolního tenisu Bludov Pavel Srb na tel. čísle 724519805. 
Velmi rádi přivítáme hlavně děti. 

Za oddíl stolního tenisu Tomáš Jílek.
Autor fotografií: František Polách

Petr Korbel trénoval v Bludově!!!

Jakub Jelínek pod pečlivým 
dohledem Petra Korbela

Stanislav Soural přihlíží umění Petra Korbela

horní řada zleva - Stanislav Soural, Tomáš Jílek, Jakub Jelínek, Radek Falhar
dolní řada zleva - Marek Skoumal, Petr Korbel, Karel Strnad

Tomáš Jílek s legendou  
Petrem Korbelem


