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Bludovan

Projev starosty obce Mikulášské nadělení
Vážení spoluobčané,
právě před sto lety už naplno zuřila hroz-
ná první světová válka. Bludovské rodiny 
oplakávaly padlé syny, otce a bratry; všichni 
trpěli rozmáhající se bídou a hladem.
 Konec nesmyslné války byl v nedohle-
du – ba zdálo se, že vlastně nikdy neskončí. 
Nedostatek zdrojů dohnal rakouský stát do-
konce ke svatokrádežím, a to i v Bludově. 
Je to sto let a čtrnáct dní, kdy se naposledy 
z bludovské kostelní věže rozezněly dva 
prastaré zvony. Krátce poté byly z věže 
shozeny a odvezeny. Lidé je hladili a plaka-
li při tom. Nic to ale nebylo platné. Zvony 
byly roztaveny a odlita z nich nová děla. 
Z nástrojů chválících Boha a zvoucích lidi 
k modlitbě se staly vražedné zbraně, které 
dále prodlužovaly nelidské utrpení milionů 
lidí.
 Tak to většinou končí, když člověk zís-
ká pocit všemohoucnosti a neomylnosti; 
když ztratí pokoru a povýší se sám na nej-
vyšší místo ve vesmíru.
 Byla to právě první světová válka, jejíž 
konec si připomínáme, která naplno otevřela 

Jak se stalo v posledních letech dobrým 
zvykem, připravila pro vás obec také  
letos stolní kalendáře na příští rok. Těšit se 
můžete na barevné fotky, které vzešly ze 
„Soutěže pro veřejnost o nejlepší foto do 
obecního kalendáře na rok 2017“, kterou 
vypsala Komise kulturní, mládeže a sportu. 
Kalendář bude opět upozorňovat na dů-
ležité termíny a konání některých událostí 
a akcí tak, aby vám usnadnily vaši ori-
entaci. Nevyhazujte tedy peníze za koupi 
stolních kalendářů jiných, ušetřete několik 
desítek korun a počkejte si na svatého  
Mikuláše, až vám kalendář „Bludov 2017“ 
do každého čísla popisného nadělí.
             Ing. Pavel Ston, starosta obce

hráze nelidským ideologiím, které poté 
zpustošily celý svět.
 Přitom to tak bezprostředně po konci 
války nevypadalo. Naši předkové se rado-
vali ze státní samostatnosti a těšili se, že vy-
budují spravedlivý a bohatý stát uprostřed 
Evropy. Dostalo se jim ale jenom dvaceti 
let. Po nich přišlo téměř sedm let další hroz-
né války. Tuto válku téměř bezprostředně 
vystřídalo čtyřicet let nadvlády marxistic-
ké ideologie, která odmítala pokoru a na 
její místo stavěla pýchu. Odmítala smír  
a vyzdvihovala třídní boj. Stavěla na ubo-
hých prvcích lidské morálky – na závisti, 
nenávisti a na lži.
 Dlouhých dvacet sedm let už to ale  
neplatí. Po tuto dobu si můžeme svobodně 
připomínat vznik demokratické první re-
publiky. Stejně tak dlouho můžeme žít ve 
svobodě, bez příkazů stranických a jiných 
sekretariátů.
 Asi ale nejsem sám, kdo už má něja-
kou dobu pocit, že se opět stmívá. Že zá-
vist, nenávist, nedůvěra a boj proti svobodě 
převládá, a to i v myšlení našich vysokých, 
ba nejvyšších ústavních činitelů. Stát nevěří 
podnikatelům a obcím, a tak je moří dalšími  
a dalšími kontrolami, kontrolními hlášení-
mi a Bůh ví, čím ještě. Občané nevěří po-
litikům, tak je nechodí volit. Lidé si nevěří  
navzájem, a tak se častěji a častěji jistí 
smlouvami, které posléze porušují a neko-
nečně se soudí.
 Skutečně to chceme? Co kdybychom už 
jednou zkusili přerušit nešťastnou českou 
tradici, že svobodě a demokracii se u nás 
daří vždy jen krátkodobě? Co kdyby si už 
naše děti a vnoučata  nemusely tyto hodno-
ty složitě vybojovávat? Co kdybychom se, 
inspirováni odkazem 28. října 1918, zasadili 
o to, aby každý na svém místě konal svoji 
povinnost a abychom si ve svobodné spo-
lečnosti navzájem věřili? Co kdybychom 
nesedali na lep populistům toužícím znovu 
ukrást našemu národu svobodu?

Děkuji vám za pozornost.
Ing. Pavel Ston, starosta obce

Soutěž o nejkrásnější,  
zahradnicky nejlépe upravené 
okno, balkon, předzahrádku  
či dům

- pokračování na str.2 -
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Tuto soutěž vyhlašuje ZO ČZS Bludov již po několik roků. Za 
tuto dobu lze s dochovaných fotografií doložit, že má tato soutěž  
pozitivní vliv na vzhled bludovských domů a celých ulic. Bludovští 

občané si dávají na vzhledu svých domů více záležet. Proto bychom 
rádi uveřejnili několik fotografií z letošního ročníku této soutěže.

  Za ZO ČZS Bludov Straka Bohuslav.

Bludovský kros
I přes nepříznivou předpověď našich meteorologů na neděli 
2.10.2016 se 28. ročník běžeckého závodu Bludovský kros  
konal za hezkého podzimního počasí.
 Letošní závod změnil pořadatele a byl přesunut z Vlčího 
dolu na autobusovou točnu na horním konci pro zajištění lepšího 
zázemí pro závodníky a diváky.

 Závodu se zúčastnilo celkem 99 běžců, kteří byli rozděleni 
do kategorií dle věku. Děti do 5 let mohly běžet v doprovodu 
rodičů, jak už tomu bylo v dřívějších letech. V tomto ročníku na 
ně čekala trať dlouhá 100 m. Děti od 6-15 let běžely závod zva-
ný Prcek. Délka trasy byla 2,4 km a vedla z horního konce ko-
lem Beránka, pod Petrovici a zpět za Kostelním vrchem. Hlavní  
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Aby byl svoz odpadů ekonomický, měl by každý pytel  
vážit minimálně 4 – 4,5 kg. Při svozech plastů a tetrapaků 
stále vidívám nesešlápnuté PET lahve či krabice od mlé-
ka. Takový pytel je pro obec velice neekonomický, jelikož 
převážnou část objemu pytle tvoří vzduch a dále následuje 
malé množství odpadu. Přitom je to tak jednoduché. Když  
mám prázdnou PET lahev či krabici od mléka, stačí je pouze 
sešlápnout nebo zmáčknout v ruce a následně vyhodit do 
pytle. 
 Vezmeme si příklad z jednoho sobotního svozu, kdy se 
svezlo 2233 ks pytlů s plasty s celkovou váhou 4780 kg. 
Při přepočtu vyplývá, že každý pytel průměrně váží 2,1 kg 
a to je velice málo. Za tento objem odpadu dostaneme od 
EKO-KOMU „pouze“ 17.012,- Kč. Pokud by všechny pytle 
vážily 4 kg, odměna by byla dvojnásobná, tj. 34.024,- Kč  
a to už jsou nemalé peníze.
 V letošním roce se obec Bludov zlepšila v třídění  
odpadů. Výsledky třídění budeme znát začátkem příštího 
roku. Za to bych všem občanům, kteří svědomitě třídí,  
chtěla poděkovat. Čím více odpadů vytřídíme, tím více  
peněz dostaneme od společnosti EKO-KOM. Tento příjem 
nám mimo jiné pokrývá náklady spojené se svozem  
a odstraňováním odpadů. Pokud budeme třídit ještě více,  
dostaneme více peněz a nebude se muset zvyšovat komu-
nální poplatek. Toto vše závisí jen na Vás, občané. Proto 
prosím: Třiďte odpad!
 Můžeme říci, že stejný způsob nakládání s odpadem by 
měl být i u svozu odpadu v popelnici. Nejenže obec platí 
svozové firmě za ujeté kilometry a za odstranění odpadu, 
ale platí i za každý výsyp nádoby do svozového auta. To 
znamená, že pokud vyndám na svoz poloprázdnou nádobu, 
je to stejně nákladné, jako když vyndám plnou. Z tohoto vy-
plývá, že pro ekonomičnost svozu je nejvhodnější vyndávat 
na svoz pouze plnou popelnici.
 Snad si z těchto rad vezmete ponaučení a při příštích 
svozech se situace zlepší. Opravdu mnoho peněz leží na 
zemi, ale my je zatím neumíme sesbírat, a je to škoda.

      Lucie Šoupalová
referent ŽP OÚ Bludov

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, že se v termínu od  
4. do 7. listopadu 2016 uskuteční svoz bioodpadu velkoobjemo-
vými kontejnery. V tomto termínu budou přistaveny kontejnery 
na těchto místech: 2 ks u hasičárny, 1 ks Bludoveček.

V termínu od 11. do 14. listopadu 2016 uskuteční svoz  
bioodpadu velkoobjemovými kontejnery. V tomto termínu  
budou přistaveny kontejnery na těchto místech: 1 ks ulice Jirás-
kova (obchod Jednota), 1 ks Na Vískách (obchod U Urbana) 
a 1 ks Dr. Březiny (u řadovek).

!!! Žádáme občany, aby do kontejneru vhazovali větve v co 
nejmenším objemu (velké větve rozřezat na menší). Díky 
tomuto se v kontejneru ušetří spousta místa pro ostatní  
odpad. Kontejnery nebudou hned zbytečně plné a nebude se 
odvážet poloprázdný kontejner !!!   
     Obecní úřad Bludov

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, 
že dne 10. listopadu 2016 proběhne 

poslední svoz bioodpadu 
v hnědých nádobách. Po tomto datu 
již nebudou tyto nádoby vyváženy.

Děkujeme. Obecní úřad Bludov

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, že se v sobotu  
12. listopadu 2016 uskuteční od  7:00 do 12:15 a od 12:45  
do 13:45 svoz nebezpečného a objemného odpadu.

Svoz se uskuteční do kontejnerů, které budou přistaveny  
u hasičárny. Svoz je určen pouze pro občany Bludova, ne pro 
podnikatele!!!! Bude zajištěn dohled zaměstnance obecního 
úřadu. Objemný a nebezpečný odpad neukládejte na určené  
místo dříve, než je stanoven termín svozu. 

Do objemného odpadu NEPATŘÍ stavební suť, eternit, zemina 
či větve. Pro kovový odpad bude přistaven samostatně kontej-
ner. Veškeré vysloužilé elektrospotřebiče odevzdávejte v místě  
zpětného odběru, tj. nad zámkem u vjezdu do Bludovské a.s.  
     Obecní úřad Bludov

EKONOMICKÝ SVOZ ODPADU V PYTLÍCH SVOZ BIOODPADU VELKOOBJEMOVÝMI KONTEJNERY

POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADU 
V HNĚDÝCH NÁDOBÁCH

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU

závod zvaný Chlapák byl pro věkovou kategorii od 15 let a více. 
Délka trasy pro tyto závodníky byla 7,5 km a vedla pod horním 
lomem k Červenému křížku, Kostelíčku, Zlatníku a pod Petrovi-
ci, kde se napojila na trasu Prcků.
 Co nás nejvíce těší, je účast 49 dětí, které vyměnily pohodlí 
svého domova za aktivní pohyb v krásném prostředí nejklidněj-
šího koutu naší obce.
 Všechny děti byly nakonec za své výkony odměněny, pro 
dospělé závodníky bylo přichystáno celkem 28 cen v různých 

věkových kategoriích. Pro absolutně nejrychlejšího běžce a běž-
kyni byly připraveny poháry.
 Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům: obci Bludov, 
Pradědovu dětskému muzeu v Bludově a firmě cyklo Polách  
a syn.
 Děkujeme také zúčastněným závodníkům, fanouškům  
a návštěvníkům za účast a těšíme se za rok na viděnou.

František a Kateřina Čmakalovi
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Obec Bludov
oznámení o vyhlášení  

veřejné výzvy
Tajemník Obecního úřadu Bludov vyhlašuje 

dle §6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, v platném znění 

veřejnou výzvu na obsazení místa referenta správy majetku 
Obecního úřadu Bludov.

Místo výkonu práce: Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov

Druh práce:           
Vedení agendy správy majetku 
-    ČOV a kanalizace
- bytový a nebytový fond (obecní klub, kulturní dům, Vlčí důl, 
 základní škola, mateřská škola, obecní úřad, kotelny)
- veřejné osvětlení a místní rozhlas
- sbor dobrovolných hasičů
- tlakové nádoby a plynové kotle
- mosty a propustky
- služební vozidlo

Platové zařazení:         
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění  
pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu  
prací ve veřejných službách a správě.        
Pracovní místo je zařazeno do 8. platové třídy.

Pracovní poměr:          
Na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do pracovního poměru 
od 1.1.2017, s tříměsíční zkušební lhůtou, na pozici zástupce referenta 
správy majetku, od 1.5.2017 na pozici referenta správy majetku.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní  občanství ČR (u cizích státních  příslušníků trvalý pobyt v ČR), 
- minimální věk 18 let, 
- způsobilost  k právním úkonům, 
- bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

Požadavky pro podání přihlášky:
- střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Strojní, stavební nebo 
 elektro zaměření výhodou,
- praxe ve veřejné správě není podmínkou, praxe ve správě 
 majetku - budov výhodou
- orientace v systému veřejné správy a v právních předpisech, 
 a to zejména:  
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění 

 pozdějších předpisů,  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 ve znění pozdějších přepisů; 
 zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, prováděcí vyhlášky
 zákon č 254/2001 Sb. o vodách
- samostatnost, spolehlivost, komunikační  schopnosti, 
 práce i v týmu -  flexibilita, koncepčnost
- občanská a morální bezúhonnost
- znalost práce na PC
- řidičské oprávnění  skupiny „B“
- dobrý zdravotní stav

Ostatní požadavky pro podání přihlášky: nejsou

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
 jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
- kontakty - telefon, email

K přihlášce je nutno doložit:
- strukturovaný životopis, vč. údajů o dosavadních zaměstnáních 
 a odborných znalostech
- výpis z evidence rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného studia

Po vyhodnocení došlých nabídek budou na ústní pohovory dne 24.11.2016 
od 8.00 hod. na obecním úřadě písemně (e-mailem) pozváni ti uchazeči, 
kteří splňují požadovaná kritéria vypsaná ve veřejné výzvě dle výše uvede-
ných požadavků.

Lhůta pro podání přihlášek: 15.11.2016 do 11.00 hodin

Místo podání: podatelna Obecního úřadu Bludov, Jana Žižky 195, Bludov

Adresa pro zasílání:  Obecní úřad  Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov      

Označení obálky: obálku označte „Veřejná výzva - referent správy majetku“              

Informace podá: Ing.Zdeněk Kolínek, tajemník obecního úřadu, tel.583301432 

Výhrada: Obec Bludov si vyhrazuje právo veřejnou výzvu kdykoliv   
             zrušit bez udání důvodu nebo místo neobsadit.  

Vrácení dokladů:                     
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Obecní úřad Bludov bude 
pro potřeby veřejné výzvy nakládat s jeho osobními údaji.  Pokud nebude 
dohodou  s účastníkem sjednáno jinak, budou doklady poskytnuté k veřejné 
výzvě uchazečům, kteří nebudou vybráni, neprodleně vráceny.

Ing. Zdeněk Kolínek, tajemník OÚ Bludov, v.r.                                                                                             

akce v listopadu 2016

4. – 5.11. BACARDI RAZZ 
CELÝ VÍKEND PODÁVÁME BACARDI RAZZ S MALINAMI ZA 35 ,- KČ 

11. – 12.11. LÉTAJÍCÍ JELEN 
JAGERMEISTER + RED BULL PO CELÝ VÍKEND ZA 60 ,- KČ

16.11. CAPTAIN MORGAN PÁRTY
DEN PŘED STÁTNÍM SVÁTKEM SI VYŽADUJE SPECIÁLNÍ AKCI

OBLÍBENÁ AKCE S PŘÍTELEM MORGANEM ZA 20 ,- KČ

18. - 19.11. CUBA LIBRE 
OBLÍBENÝ MÍCHANÝ NÁPOJ PO CELÝ VÍKEND V AKCI ZA 45 ,- KČ

25. – 26.11. DĚTI RÁJE 
DOMINEM ZAZNÍ TY NEJVĚTŠÍ DISKOTÉKOVÉ HITY MICHALA DAVIDA

K TOMU JAKÝKOLI DRINK OD BOŽKOVA ZA 15,- KČ 

Restaurace 
HABERMANNOVA VILA

vás zve na
SVATOMARTINSKÉ 

HODY

Tímto bychom Vás chtěli pozvat na tradiční české menu 
- ’’Pečenou husičku se zelím červeným i bílým  

a variací tří knedlíků a jiné“ 

a to ve dnech 5. - 6.11.2016 
a 11. - 13.11.2016

od 11.11.2016 včetně ochutnávky 
svatomartinského vína

Počet porcí nutno nahlásit předem.
Vaše rezervace a objednávky rádi přijmeme  

na tel.: 583 550 170, 737 084 475
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Ve dnech 7. – 8. října 2016 se uskutečnily v celé ČR (mimo 
Prahu) volby do krajských zastupitelstev. Průměrná volební účast 
činila v ČR 34,57 %, v Bludově byla vyšší – 37,7 %. Pokud 
bychom se podívali na jednotlivé bludovské okrsky, rozdíly ve 
volební účasti byly výrazné – zatímco v okrsku č. 2 (horní konec 
a střed obce) byla účast jen 35,13 %, v okrsku č. 3 (od paneláků 
směrem k Chromči) o pět procentních bodů více - 40,13 %. Tyto 
rozdíly nejsou jednorázové, ale potvrzují chování bludovských 
občanů i v jiných typech voleb.
 Ne všechny kandidující strany získaly v Bludově alespoň 
jeden hlas (zcela bez hlasu zůstal Pravý blok, Československá 
strana socialistická a Ne ilegální imigraci). Níže jsou uvedeny 
všechny, které získaly alespoň jeden hlas. V posledním sloupci 
je pro srovnání uveden výsledek v celém Olomouckém kraji.

Tentokrát kandidovala řada bludovských občanů. Největší pod-
poru v Bludově získal Pavel Ston (ODS), který získal 78 hlasů 
(hlasovalo pro něj 57 % bludovských voličů strany). Následovali 
jej Milan Klimeš (ANO) se 67 hlasy (30 % voličů ANO), dále 
pak Josef Ťulpík (ODS, 35 hlasů), Josef Sedláček (Koalice pro 
Olomoucký kraj – Strana zelených, 16 hlasů), Jana Holinková 
(Koalice pro Olomoucký kraj – Strana zelených, 12 hlasů), Aleš 
Čožík (Koalice SPD-SPO, navržen „Okamurovci“, 11 hlasů)  
a Tomáš Skoumal (SPR-Rep.str.Čech, Moravy, Slezska, 4 hlasy). 
Kandidovala ještě Zlatuše Špičková za stranu Ne ilegální imigra-
ci – ta však nedostala v Bludově ani jeden hlas.
 Členem krajského zastupitelstva byl z výše zmíněných  
bludovských kandidátů zvolen pouze Milan Klimeš – Bludov tak 
bude mít krajského zastupitele poprvé od let 2000-2004, kdy jím 
byl Vladimír Vlček. Podle koaliční dohody bude rovněž členem 
krajské rady, a to jako náměstek hejtmana pro životní prostředí, 
zemědělství a majetek.

Stanislav Balík ml.

Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 
2016 v Bludově

Název
Hlasy Bludov

Hlasy 
Olomoucký 

kraj
abs. % %

ANO 2011 224 24,16 23,77

ODS 137 14,77 7,54

Starostové pro Olomoucký kraj 119 12,83 9,68

Koalice pro Olomoucký kraj 102 11,00 11,39

ČSSD 96 10,35 13,88

KSČM 80 8,62 11,56

Koalice SPD a SPO 78 8,41 7,33

TOP 09 23 2,48 4,05

Koalice Piráti a Změna 21 2,26 3,54

Svobodní a Soukromníci 12 1,29 1,33

Úsvit s Blokem proti islamizaci 8 0,86 0,80

Nezávislí a Moravané 6 0,64 1,00

DSSS-Imigranty, islám nechceme! 6 0,64 0,70

SPR-Rep.str.Čech, Moravy, Slezska 6 0,64 0,19

Koruna Česká 4 0,43 0,42

Občané pro Olomoucký kraj-volba OK 2 0,21 2,13

SPR-RSČ M.Sládka, Patrioti, HOZK 2 0,21 0,08

Národní demokracie 1 0,10 0,08

Zdroj dat: www.volby.cz

Informace o akcích a fotografie z konaných akcí najdete 
na webových stránkách www.bludov.cz. Na bludovské 
stránky můžete vkládat i své akce.Odkaz najdete v 
Bludovský kalendář akcí - Vložit novou akci návštěvníkem.

POZVÁNKA
Ne 6.11.  15:00 hod.  Pohádka „Zvířátka a loupežníci“ /KD/
Čt 17.11.   6:30 hod.  Zájezd Polsko
So 19.11. 19:00 hod.  Divadlo „Sto let v očistci“ /KD/
So 19.11.   6:30 hod.  Zájezd Polsko
Út 22.11. 18:00 hod.  Přednáška „Restaurování sloupu se  
       sousoším Nejsvětější Trojice v Bludově“  
       /kaple svatého Kříže/
Ne 27.11. 17:00 hod.  I. Adventní koncert – Jaroslav Hutka /KD/
So 3.12.  17:00 hod.  Mikulášská besídka pro děti

na listopad 2016

Nadace Karla staršího ze Žerotína vás zve
 na již šestou  přednášku do kaple svatého Kříže, na téma:

„Restaurování sloupu se sousoším 
Nejsvětější Trojice v Bludově“.

Přednáší: MgA. Jakub Gajda, PhD.

Přednáška se uskuteční v úterý  22. listopadu 2016  
v 18:00 hodin.

Srdečně zvou pořadatelé.
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Bludovští starostové – Jan Plod (1919-1922)

S osmým bludovským starostou Janem Plodem se vrátili k moci 
místní antiklerikálové, odpůrci katolicismu. Současně Jan Plod 
zahájil éru tří starostů za národně socialistickou stranu.
 Narodil se 29. listopadu 1881 a vyrůstal na jednom z velkých 
bludovských statků čp. 121 „u lip“ – Josefu Plodovi a Magdale-
ně, roz. Janečkové z čp. 101 (na Hradě; dnes je v areálu statku 
firma Ponam). Při svatbě rodičů jim byl za svědka pozdější sta-
rosta Petr Minář, který byl rovněž kmotrem několika jejich dětí.
Jan Plod měl několik sourozenců, jedním z nich byl Petr Plod, 
který byl v letech 1931-1937 bludovským starostou. Jan a Petr 
Plodovi tak byli jedinými dvěma sourozenci – starosty v bludov-
ských dějinách. Když byly Janovi tři roky, koupili jeho rodiče 
10. května 1884 hostinec - krčmu čp. 154 (dnes dům Dušana 
Váni naproti obchodnímu domu Jednota). Nepřestěhovali se tam, 
pronajímali ji (jedním z prvních, komu hostinec pronajali, byl 
František Šimek, otec pozdějšího předsedy MNV) – zřejmě jim 
zpočátku sloužila jako výhodná investice. Až do své smrti tam 
rodiče nežili.
 O dalších pět let v roce 1889 později přichází v rodině další 
změna – otec Josef Plod odstoupil statek čp. 121 svému bratro-
vi Karlovi, který do té doby žil nedaleko v malé chalupě (jeho 
prapravnukem je dnešní vlastník statku Martin Schauer). Rodina 
Josefa Ploda včetně obou bratří – budoucích starostů – se odstě-
hovala na statek čp. 101, tedy na rodný statek matky Magdaleny. 
Z něj se odstěhovali staří výměnkáři - její rodiče Jan a Magdale-
na Janečkovi – na krčmu.
 K dalšímu zlomu dochází v roce 1895, kdy umírá otec Josef 
Plod. Budoucímu starostovi Janovi bylo v té době 14 let. Starší 
bratr Petr přebírá statek, Jan krčmu. Když se v roce 1904 ženil, 
byl podle matriky „hostinským v Bludově“.
 Vzhledem ke svému věku nebyl – na rozdíl od svého bratra 
Petra - zakládajícím členem Sokola, nicméně stal se jím hned, 
jak to bylo možné. A ve vztahu k Sokolu sehrál klíčovou roli. 
Jednak umožnil, aby v horním patře krčmy mohli sokolové cvičit 
a pořádat hodovou zábavu či silvestr poté, co byli v roce 1902 
vypovězeni z hospody Na Nové (přičiněním faráře Ermise).  
Především ale v témže roce prodal bludovské jednotě Sokola 
část zahrady u krčmy na postavení sokolovny.
 O dva roky později se oženil – 26. července 1904 si vzal  
Juliánu Maturovou (později se občas psala i jako Julie) z čp. 73 
na dolním konci (dnes je majitelem Pavel Bezděk) – její otec 
nechal postavit např. sochu Panny Marie na dolním konci. Ve 
stejný den se ženil i Petr Plod a bral si Juliáninu sestru Františku. 
Dva bratři si tak vzali dvě sestry.
 Jan a Juliána Plodovi měli osm dětí – sedm dcer a syna: 
Boženu (zemřela za 13 dní po narození); Marii (zemřela pat-
náctiletá); Vlastu (prov. Kozákovou, žila ve Vyškově); Miladu 
(prov. Jančíkovou, žila ve Vyškově); Jana (zdědil krčmu a žil  
v Bludově); Julianu (prov. Sedláčkovou, žila ve Fryštáku);  
Jarmilu (prov. Valentovou, žila v Bludově) a Zdeňku (prov.  
Prášilovou). Z potomků v dalších generacích žije v Bludově 
vnuk Stanislav Valenta, v Postřelmově pak vnuk Milan Prášil.
 Díky svému členství v Sokole a snad i díky rodinnému  
zázemí byl Jan Plod pevnou částí pokrokářského obecního tábo-
ra. Již v roce 1910 žili v jeho krčmě v nájmu učitelé – pokrokáři 
– Vladimír Valenta a Karel Talpa s rodinami; po válce učitelé 
Stanislav Adam a Alois Svozil (budoucí starosta) s rodinou, uči-
telka Ludmila Hadámková a další.
 Před první světovou válkou se pustil Plod s pokrokáři i do 
společného podnikání. V roce 1910 založil Rudolf Kordas za  

Jan Plod 
(foto – archiv Milana Prášila)

Rodina Jana Ploda (foto – archiv Milana Prášila)

finanční spoluúčasti Jana Plo-
da, obchodníka Františka 
Krejčího (pozdějšího starosty)  
a učitele Karla Talpy Společ-
nost pro výrobu vápencopísko-
vého zboží – na bludovsko-bo-
hutínské hranici. Nicméně její 
provoz byl zastaven již během 
války pro nedostatek odbytu  
a už nebyl obnoven.
 Když 15. června 1919 zví-
tězila společná kandidátka 
socialistických stran (národní 
socialisté a sociální demokraté) 
v prvních poválečných bludov-
ských komunálních volbách, 
byl starostou zvolen právě hos-
tinský Jan Plod. Byla to doba 
plná nejistot a velkých posunů. Jan Plod ale do nich už dlouho 
nezasahoval. Dne 4. května 1922 se ze zdravotních důvodů sta-
rostenství vzdal. Přestože byl silný antiklerikál – 31. července 
1925 pod dojmem tzv. Maramaggiho aféry dokonce vystoupil  
z církve – oceňoval jej farář Karel Dřímal, že byl spravedlivý  
ke všem stranám. Dne 4. dubna 1926 zemřel, v důsledku vystou-
pení z církve neměl církevní pohřeb.
 Po jeho smrti byla celá krčma přepsána na manželku  
Juliánu. Když dospěl, provozoval hostinec syn Jan, který však 
neměl děti. Se Sokolem byli dále propojeni – za druhé světové 
války se u Plodů na krčmě schovával sokolský prapor. Po Vítěz-
ném únoru, jemuž vlastně pokrokáři svou činností chystali cestu, 
hostinskou a výčepnickou činnost k 1. listopadu 1949 zastavil, 
od roku 1953 pak krčma sloužila jako závodní jídelna krajské 
opravny STS v Bludově a k bytovým účelům. Od roku 1954 pak 
v krčmě byla školní jídelna – a to až do roku 1996.
 Nositelé jména Plod dnes už v Bludově nežijí. V celé České 
republice už dnes žije jen deset osob se jménem Plod-Plodová, 
zřejmě ale nikdo z nich není potomkem Plodů Bludovských, ale-
spoň ne těch z 20. století. Ačkoli tento kdysi rozvětvený bludov-
ský rod (např. můj praděd František Čmakal byl vlastník – tzv. 
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druhý bratranec obou Plodů, starostů) svého času drželi – i sou-
běžně – v Bludově několik statků (čp. 121, 84, 73, 101, krčmu 
154), dnes už jsou jejich potomci jen na statku 121 a 84, přičemž 
z obou statků už toho mnoho nezbylo.

Stanislav Balík ml.
Prameny a literatura:
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 Milanem Prášilem, září 2016.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, sbírka matrik, 
matriky narozených, oddaných a zemřelých Bludov.
Březina, J.: Paměti obce Bludova, Bludov 1927.
Kösslerová, E. – Polách, D.: Bludov čp. 154 „Krčma“ 
Stavebně historický průzkum, duben 1996.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Pokračování příště

Bludovské  zajímavosti  aneb  Jistě víte, že ……….

……bludovák pan František Pavlů (13.1.1924 – 23.10.2010) 
sepsal několik prací doprovázených překrásnou fotografií. 
Titulky „Historie bludovské hudby, Kostelíček Božího těla  
u Bludova, Bludovské památky a další pořídil autor „ jako 
projev úcty k tomu, co nám zanechali naši rodičové“ (citová-
no z publikace autora)……….

…… v 16. – 18. století bývávalo zvykem, že při kupu statku, 
zahrady či chalupy vystrojil nový majitel hostinu, bez  
které by nemohl očekávat dobré sousedství „…..vystavila se  

bečka piva, nachystal se chleba, slanina, sýrec a bylo  
hodování i dobrá vůle….“ ( Paměti obce Bludova, str.102).
 Některé tradice by se neměly rušit……………

…..bludovský „jinoch“ Bc. Filip Horký z čísla popisného  
715 zdolal v létě 2015 na maminčině bicyklu cestu z Bludova 
do Santiaga de Compostely, dlouhou kolem 3500 km za  
30 dnů. Filip je vysokoškolský student a v současné době žije 
v Praze…………….

Eva Kösslerová

Prosba

Vážení.
Nedávno se na nás obrátili sourozenci Valenčíkovi, zakladate-
lé programu a webových stránek nazvaných „Zničené kostely, 
kaple a synagogy“.  Na svých stránkách  zpracovatelé shroma-
žďují informace o zničených a poškozených kostelech, kaplích, 
kapličkách a synagogách v České republice. Zničených či téměř 
zničených sakrálních staveb je zde momentálně evidováno 3800. 
Cílem je ukázat veřejnosti, o kolik zajímavých staveb tato země, 
zejména ve druhé polovině 20. století, zbytečně přišla.
 Zpracovatelé touto aktivitou také sledují možnost budoucího 
znovuobnovení zejména menších staveb a stavbiček v původní  
podobě.
 O Bludově je zmínka ve věci zaniklé „Langrovy“ kapličky 
na Tř. A. Kašpara a současně kapličky, která kdysi stávala na 
cestě z Bludovečku do Šumperka, podél tzv. hradské cesty. Ze 
zmiňovaných pramenů se dozvídáme, že druhá jmenovaná byla 
zničena někdy kolem roku 1956. Je to tedy nedávno a pokud zde 
opravdu něco stálo, jistě si to mohou někteří občané pamatovat.
 Chceme touto cestou poprosit vás, kteří v této věci víte něco 
bližšího, zda byste nám mohli poskytnout informace. 

 Druhou neznámou je pro nás podoba kříže, který byl  
osazen na stávajícím pískovcovém soklu při ulici Nádražní  
pod Bludovskou strání u silnice. Snad už od 70. let 20. stole-
tí sokl osiřel. Zda na jeho římse byl osazen kříž pískovcový či 
litinový, nám není známo. Jistě ale někdo z pamětníků podobu 
kříže zná, eventuálně by o kříži věděl něco bližšího. Případně 
mohou existovat fotografie, které napomohou při obnově  
a restaurování této památky.
I v této věci chceme poprosit o spolupráci.
Děkuji za jakoukoliv informaci k této věci.

Eva Kösslerová
Obr.č.2: Stávající pískovcový podstavec na Nádražní ulici.

Obr.č.1: Mapa vojenského mapování kolem roku 1768.
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

   

   

   

Dne 2.11.2016 uplynou 2 roky  
od úmrtí pana
Aloise Nimrichtra
S láskou vzpomínají manželka a děti  
s rodinami.

Dne 18. listopadu vzpomeneme 2. výročí 
úmrtí bratra  
Štefana Majchera
Sestry Marie, Pavla s rodinami a švagrová 
Dáša s rodinou.

VZPOMÍNÁME 
Jaroslava Jílková
*26.3.1928. Úmrtí 29.10.2010
Josef Jílek
*19.3.1931. Úmrtí 18.3.1995

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme p. Znojové za půjčení Obecního klubu, kde jsme slavili 
narozeniny. Velice vstřícný přístup nás velice potěšil. Byli jsme první 
v novém prostoru a doufáme, že ne poslední, kteří tu budou slavit. 
Krásné prostředí umocnilo náš prožitek.
Moc děkují Hamplovi
Srdečné blahopřání posílá Jirkovi celá rodina.

Dne 26.11. 2016 oslaví 

80. narozeniny Ota Tandler. 
Všechno nejlepší mu přejí Kamarádi z mokré čtvrti.

“Ať máš se dnes jako v krásném snu 
a ten pocit si přeneseš do dalších dnů,
svět je nádherný, tak si ho užívej,
přejeme hodně štěstí, zdraví, všechno nej.

Dne 26. 11. 2016 se dožívá svého významného 
jubilea - 85. narozenin - náš tatínek, dědeček  
a pradědeček, pan Zdeněk Elgner.  
Pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších  
let života přejí dcery Zdeňka a Hana s rodinami.”

   Čas neúprosně letí a v srdci bolest zůstává.
Slzy v očích Tě neprobudí, domov prázdný zůstává.

Dne 23. prosince 2016 vzpomeneme 
8. smutné výročí naší dcery a maminky 
Drahoslavy Suchomelové  
roz. Březinové

Odešla jsi od nás věčnou tmou,  
odešla jsi tiše s bolestí svou.

Odešla jsi, jak osud si přál.  
Však v našich srdcích žiješ dál.

Dne 25. října 2016 jsme vzpomněli  
10. smutné výročí úmrtí naší dcery 
Ivety Březinové

Dny, týdny, měsíce, roky, plynou, 
nikdy nezacelí ránu bolestivou.

Ta rána stále bolí, zapomenout nedovolí.
Dne 19. listopadu 2016 si připomeneme  
12. výročí úmrtí našeho syna 
Jana Březiny

Vše zmizí, jen stopy Tvé práce, 
lásky a obětavosti zůstanou.

Dne 7. února 2017 uplyne 7 roků od úmrtí pana 
Jána Březiny 
S láskou vzpomíná manželka, vnoučata  
a pravnučka Nikolka.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli popřát.
Jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

Dne 2. ledna 2017 vzpomeneme 19. smutné 
výročí úmrtí našeho syna 

Pavla Březiny

S láskou na své děti a manžela neustále vzpomíná  
a nikdy nezapomene maminka a manželka Březinová.
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VÝPRODEJ ZÁCLON
stále velký výběr záclon 
za snížené ceny nabízí 

Hana TEMPÍROVÁ 
Štíty,Nákladní 229
tel.: 774 987 229

Prod. doba: Út,Čt,Pá, 9-11, 14-17,30
Jiný den i hodinu možno domluvit

na výše uvedeném čísle.

   1.října letošního roku by oslavila 71 let paní  
Marta Špičková 

27. října uplynou dva roky od jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.

Omlouváme se rodině za špatně uvedenou vzpomínku  
na manželku a maminku paní Martu Špičkovou.

A. Znojová

Kontová, S. Blonďatá stíhačka
Lauren, Ch. Božský milenec
Severinová, J. Cestovatelské pohádky
La Tourelle, M. Dar jménem Alzheimer: nové náhledy na potenciál 
 Alzheimrovy choroby
Graham, W. Demelza: dáma z chatrče:  román z Cornwallu v letech 
 1788-1790
Amrein, N. Doktorka Kateřina: riskantní zásah
Birkner-Mahler, F. Dvojité štěstí
Capezzone, T. H. Ch. Andersen junior. Mnichovo tajemství
Březinová, I. Holky na vodítku. Jmenuji se Martina
Fox, V. Hollywoodští hříšníci
Cowell, C. Jak přežít dračí bouři: Škytám Šelmovská Štika III.
Pospíšilová, Z. Jak se stal kozel zahradníkem
Buisson, J.-Ch. Jmenoval se Vlasov
Becková, K. Kdo neriskuje, nemiluje
Sala, F. Kdopak bydlí na hradě
Kelly, C. Klub zlomených srdcí
Koukalová, A. Kouzelný svět Toda a Boba
Braun, L. J. Kočka, která brala růžové pilulky
Dán, D. Krev není voda
Sharma, R. S. Mnich, který prodal své ferrari
Deaver, J. Neklid
Courths-Mahler, H. Nesmíš mě opustit
Stella, B. Nevinnost
Prokšová, J. Past na duši
Jakoubková, A. Prodám manžela – zn. Spěchá
Wagnerová, M. Příběhy zámků v Čechách a na Moravě. 
 Jeviště života šlechtického
Máté, F. Toskánské kopce: nový život ve starém kraji
Gregory, P. Vévodkyně lucemburská
Johnsrud, I. Vídeňské bratrstvo
Dahl, K. O. Černý anděl
Kinney, J. Deník malého poseroutky
Dairmannová, T. Všechny čtyři hvězdičky
Březinová, I. Kde jsi, Pierote?
Thoriová, K. Víly Nevíly
Fowley-Doyleova Smolná sezóna
Calonita, J. Krásky HOLINKOVÁ STANISLAVA

Knihy z výměnného fondu
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Sajdkárkros – Pohár veteránů  2016  pro posádku Stanislav Hutira a Zdeněk Plhák 

V sobotu  1.října 2016 se v Březové nad Svitavou odjel po-
slední závod osmidílného seriálu Poháru veteránů v sajdkárkro-
su.  Posádka  Stanislav Hutira a Zdeněk Plhák  reprezentující   
Moravskou Třebovou a Obec Bludov se umístila na 1.místě 
díky vítězství v obou rozjížďkách.
 Umístění v předešlých závodech:  23.4.2016 Mohelnice  –  
3.místo  •  21.5.2016 Horšovský Týn – 1.místo  •  5.6.2016 Opa-
tov – 3.místo  •  25.6.2016 Stříbro – z důvodů zranění  nestarto-
vali  •  20.8.2016 Jinín – 1.místo  •  4.9.2016 Kramolín  –  2.mís-
to  •  24.9.2016 Ledeč nad Sázavou  –  1.místo   •  1.10.2016 
Březová nad Svitavou  –  1.místo.
 Dne 8.5.2016 se posádka zúčastnila, při Mistrovství světa  
v Kramolíně, volného závodu a v silné konkurenci bývalých  
mistrů světa dojeli na pěkném čtvrtém místě.  
 Pohár veteránů 2016 celkově vyhráli a tím obhájili vítězství 
z let 2014 a 2015.
 Tohoto seriálu se mohou zúčastnit jezdci nad 40 let se  
sajdkárou do roku výroby 1985. Sajdkára, se kterou posádka 
Hutira-Plhák jezdí, je tovární značky YAMAHA 1000 o výkonu 
70kw, pochází z Holandska, kde na ní jezdili tehdejší mistři  
světa. Udržovat ji v provozu je dosti náročné.
 V Kunčině u Moravské Třebové se uskutečnilo dne 17.9.2016 
v areálu Pod Skalkou motoodpoledne, pořádané místními   
Motočerty s účastí sajdkáry, výstavou a možném svezení se  na  
různých typech motocyklů.
 Dne 8.10.2016 se konalo na závodišti v Mohelnici ukončení 

sezony 2016 opět s možností svezení se na závodních  
speciálech. I toto odpoledne se vydařilo.
 V příštím roce by chtěli opět absolvovat celý seriál  
Poháru veteránů  a také některé závody při Mistrovství světa  
(14.5.2017 Kramolín – ČR • 9.7.2017 Gent – Belgie 
• 16.7.2017 Straβbessenbach – Německo • 30.7.2017 Bauska  
– Litva ).
 Všem příznivcům a sponzorům motokrosového sportu  
posádka děkuje za jejich podporu a těší se novou sezonu 2017.

Jiřina Vyroubalová
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ZŠ Bludov

Nejnovější poštovní 
známky pana 
Karla Adama

Okresní finále atletického čtyřboje
22. září se žáci a žákyně ZŠ Bludov zúčastnili okresního  
finále v atletickém čtyřboji. Na Tyršově stadionu v Šumperku  
soutěžilo patnáct našich závodníků v těchto disciplínách: běh na  
60 metrů, hod míčkem/vrh koulí, skok daleký/skok vysoký  
a  běh na dlouhou trať. V soutěži družstev dosáhlo největšího 
úspěchu družstvo starších žáků ve složení P. Šíbl, P. Mazák, 
A. Hýbl, O. Musílek a L. Ficnar,  kteří se ve velké konkuren-
ci umístili na šestém místě. Mezi jednotlivci dosáhli výrazných 
úspěchů Magdalena Hajduková (celkové druhé místo v kategorii 
mladších žákyň) a Pavel Mazák (celkové třetí místo ve své ka-
tegorii). Všem závodníkům gratulujeme k úspěchům a děkujeme 
za reprezentaci školy.

M. Kociánová

Výlet školní družiny
„Přijďte se bát na hrad Bouzov“, tak zněla výzva, která nás  
zlákala na výlet. Čekala nás tajemná prohlídka při svitu loučí 
a svíček, doprovázená strašidelnými výstupy různých pohádko-
vých postav a bytostí. Ti všichni nás poutavým způsobem sezná-
mili s historií i současností hradu. Prohlídku zvládly některé děti 
se strachem, jiné s úsměvem, ale nakonec vše dobře dopadlo.
 S Bouzovem jsme se rozloučili za úplné tmy, spokojeni  
a určitě plni nezapomenutelných zážitků.
 Pokud se na hrad vydáte, jistě zavzpomínáte na řadu  
pohádek a filmů, v nichž se tento romantický hrad objevil.
   Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD
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Podzimní sběr papíru
Tradiční podzimní sběr papíru, který organizuje Základní  
škola Karla staršího ze Žerotína Bludov, se uskuteční  
od 7. do 11. listopadu 2016. 
 Přijďte podpořit děti a dovézt nepotřebný papír  
do přistaveného kontejneru, který bude umístěn u budovy 
stravovny. Za dovezený papír už teď děkujeme.

ZO Českého svazu ochránců přírody Bludov a Kulturní dům Bludov

Vás zvou na výstavu

Výstava bude otevřena pondělí – pátek dle provozních hodin KD (viz. www.bludov.cz)
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Akce v Bludově Foto: J. Baslar

16.9.2016 Koncert KPH -Ženatý, Shapiro

24.9.2016 Natěrač

16.10.2016 Koncert KPH - Hroch

Podzimní putování s ježkem
První podzimní den nám přinesl krásné slunečné počasí  
k rodinné procházce za ježečkem. Děti vyšly společně s rodiči 
na rozhlednu Brusinka, kde hledaly spícího ježka, kterého  
společně probudily říkankou: „Tiše, děti, ježek spí….“. Ježeček 
dětem připravil vyznačenou cestu fáborky a různé úkoly, které 
je přivedly na zahradu MŠ. Tam na jednotlivých stanovištích 
zodpověděly otázky, které byly skryty v úkolech po vyznačené 
trase. Jedním z úkolů bylo nasbírat pět kamínků, ze kterých 
společně vytvořily na školní zahradě ježka, kterému daly jméno 
Bodlinka. Po krásné vycházce přírodou byli všichni vyhladovělí 
a proto jim ježeček připravil opékání špekáčků.
     Myslím si, že se nám celá akce vydařila a že rodiče  
s dětmi odcházeli domů spokojení.

          Za kolektiv MŠ Andrea Kouřilová
                                  Autor fotografií Miroslava Kulhajová


