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Bludovan

Starosta obce Bludov podle § 29 odst. 1 
a 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
a podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Bludov 
a Senátu Parlamentu České republiky se 
uskuteční
dne 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 a
dne 6. října 2018 od   8:00 do 14:00
2. Místem konání voleb 
v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování  
v prostorách Kulturního domu Bludov, 
Tř. A. Kašpara 353, Bludov, pro opráv-
něné občany s trvalým pobytem v ulicích:
8. května, Ermisova, Husova, Lázeňská, 
Masarykova, Na Viskách, Nádražní, Pa-
lackého, Pod Baštou, Polní, Stará, Špal-
kova, Tyršova, U Rybníčku, Ve Slévi, 
Ztracená
v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování  
v prostorách Kulturního domu Bludov, 
Tř. A. Kašpara 353, Bludov, pro opráv-
něné občany s trvalým pobytem v ulicích:
Bludoveček, Bohutínská, Dr. Březiny, 
Družstevní, Hrabenovská, Jana Žižky, K 
Zámečku, Na Baloně, Ha Hradě, Nová 
dědina, Rudolfa Kordase, Sokolská, Tř. 
A. Kašpara, Úzká, V Potokách, Vlčí Důl, 
Žerotínova
v okrsku č. 3 je místnost pro hlasování  
v Obecním klubu Bludov, Tř. A. Kašpara 

Oznámení o dni a místě konání voleb do zastupitelstva 
obce a Senátu Parlamentu ČR

340, Bludov pro oprávněné občany  
s trvalým pobytem v ulicích:
Boženy Němcové, Čapkova, Jiráskova, 
Komenského, Krátká, Kroupova, Nerudo-
va, Plk. Karla Hlásného, Příční, Řed. Fr. 
Léhara, Slepá, Školní, Vančurova, Vito-
nínská, Za Školou, Zahradní
3. Voliči bude umožněno hlasování do za-
stupitelstva obce po prokázání totožnos-
ti a státního občanství České republiky 
nebo státního občanství státu, jehož pří-
slušníci jsou oprávněni na území České 
republiky volit.
4. Voliči bude umožněno hlasování do 
Senátu Parlamentu ČR poté, kdy prokáže 
svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průka-
zem, cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky). 
5. Každému voliči budou dodány nej-
později 3 dny přede dnem voleb do za-
stupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může 
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.
6. K zajištění pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování ve volební místnosti je ka-
ždý povinen uposlechnout pokynů před-
sedy okrskové volební komise.
7. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková vo-
lební komise hlasování neumožní.

Ing. Pavel Ston 
starosta obce Bludov

 

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 10. září 2018 

od 18:00 hod.
proběhne v kulturním domě 

19. zasedání zastupitelstva obce, 
zřejmě poslední v tomto 

volebním období.  
Všichni jste srdečně zváni.

Upozornění
Redakční rada upozorňuje, 
že uzávěrka příštího čísla  

Bludovanu bude 14. září 2018.

Upozorňujeme občany, že v období od 1. 8. 2018  
do 31. 8. 2018 byla splatnost uživatelského poplatku  

za stočné dle směrných čísel roční potřeby vody  
a od 20. 8. 2018 do 31. 8. 2018 byla splatnost tohoto 

poplatku pro občany, kteří mají uzavřenu smlouvu  
na odvádění odpadních vod dle vodoměrů.  

Žádáme občany, kteří doposud nezaplatili tento poplatek,  
aby tak učinili v co nejkratším čase.

UPOZORNĚNÍ

Nadace Karla staršího ze Žerotína
vás zve na 

slavnostní  
představení knihy  

Stanislava Balíka ml.

Od Markrabiny  
na Prostřední 

hora.  
Atlas 

bludovských
historických map

Kdy: sobota 22. září 2018 
od 18 hodin

Kde: kaplička Sv. Kříže  
u obchodního domu Jednota
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V pátek, 27.července 2018, v podvečer jsme na tenisových 
dvorcích měli malou oslavu. Nejstarší člen oddílu tenisu, pan 
František Kvapil, slavil 80. výročí svého narození. Od všech 
účastníků oslavy, především současných členů tenisového oddílu, 
se mu dostalo velkého uznání a poděkování za dlouholetou práci 
pro bludovský tenis.
 A jak už to tak při takových oslavách bývá, vzpomínalo se  
na dobu před 45 lety, kdy vznikal oddíl tenisu a kdy začaly  
přípravné práce spojené se stavbou tenisových dvorců. My  
(v současné době 4) věkově i „služebně „ nejstarší jsme vzpo-
mínali na to, jak vypadala “cihelna“ před budováním tenisového 
areálu, jak probíhaly práce při výstavbě dvorců i jaké jsme  
tehdy provozovali sportovní aktivity. Vzpomínali jsme i na své  
kamarády, kteří se těchto dnů nedožili nebo ze zdravotních či 
rodinných důvodů již mezi nás nechodí.
 Nemusím snad ani připomínat, že hlavní slovo při vzpomí-
nání měl oslavenec. Vždyť právě on byl před 45 lety jedním  
ze zakladatelů tenisového oddílu a od samého počátku všech 
prací i aktivním účastníkem jak při výstavbě, tak i údržbě  
tenisových dvorců až do doby, než nastoupila na naše místo druhá  
- současná tenisová garnitura.
 Františku, do dalších let Ti přejeme dobré zdraví. A ještě  
jednou díky za vše, co jsi pro bludovský  tenis vykonal, díky 
za ty tisíce nezištně odpracovaných brigádnických hodin při  
výstavbě a údržbě tenisového areálu.

Mgr. Vladimír Vlček

Blahopřání

OZNÁMENÍ 
LÉKÁRNY BLUDOV

Lékárna nechystá uzavření, jak se konkurence 
snaží rozšiřovat. Zajišťujeme léky s cenami 

srovnatelnými s lékárnami v Šumperku,  
mnohdy jsou doplatky nižší.

Je možné telefonicky objednat dodání  
léků na elektronický recept. Taktéž zdravotní 

pomůcky na poukaz je lékárna schopna  
dodat do druhého dne.

Podpořte svou lékárnu tím, že si 
 vyzvednete své léky zde, nenechte  

se zlákat lacinými sliby řetězců.
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18. zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 11. června 2018 se v Kulturním domě od 18:00 do 
20:30 uskutečnilo 18. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno 
bylo 12 zastupitelů, omluveni byli Milan Klimeš, Karel Bank 
a Josef Ťulpík. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli 
zápisu byli zvoleni Stanislav Balík a Bohuslav Strouhal. Všech-
na hlasování s výjimkou dvou, na něž bude upozorněno, byla 
jednomyslná.

Zprávy o činnosti rady a komisí
Nejprve starosta představil zprávu o plnění úkolů, přičemž kon-
statoval jejich plnění. Poté pokračoval zprávou o činnosti rady 
od předposledního (řádného) zastupitelstva. Od 12. března do 
11. června 2018 se rada sešla čtyřikrát. Mimo běžné agendy  
a návrhy pro zastupitelstvo se zabývala otázkou údržby zeleně, 
poplatkem za pouťové atrakce, umístěním autobusové zastávky 
u lázní, nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).  
Zastupitelstvo obě zprávy schválilo. Stejně tak vzalo na vědomí 
zápisy z jednání kontrolního výboru a finančního výboru. Zastu-
pitelstvo rovněž vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 1, které 
schválila rada v dubnu (šlo pouze o změny v rámci paragrafů).

Návrh zastupitelů na úpravu rozpočtu 2018
Zastupitelstvo na březnovém jednání uložilo radě připravit řeše-
ní požadavku zastupitelů M. Klimeše a K. Banka na financování 
z rozpočtu obce 2018 - opravy spojovacího chodníku v zámec-
kém parku, doplnění veřejného osvětlení v ul. Špalkova, odkou-
pení domku, ve kterém se narodil A. Kašpar, rozšíření odstavné-
ho stání pro auta u hřbitova za márnicí. Rada nechala ke všem 
bodům zpracovat předběžné odhady a podnikla další kroky.
 Pokud se týká cesty v zámeckém parku od parkoviště  
k hřišti, vzhledem k památkové péči může být pouze ze žulové 
kostky, příp. mlatová – nemůže být asfaltová či zámková dlaž-
ba. Podél schodiště od parkoviště nemůže být nájezdová rampa 
 – kvůli velkému převýšení. Předpokládaná cena úprav – cca 
600 tis. Kč. 
 Odkoupení domu čp. 145 už není aktuální, obec se dražby 
chtěla účastnit, nicméně ta byla zrušena (viz níže).
 Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Špalkova – předpo-
kládaná cena cca 800 tis. Kč.
 Vybudování parkoviště a nového oplocení na hřbitově  
závisí na ochotě vlastníka Jiřího Snášela cca 60 metrů čtverečních 
pozemku u márnice odprodat. J. Snášel na dotaz obce sdělil, 
že pozemek prodá za 1000 Kč/m2, tedy celkem 60 tis. Kč za  
60 m2. Samotné parkoviště s novým oplocením by stálo cca  
950 tis. Kč. Rada odmítá přistoupit na požadavek J. Snášela.
 Rada všechny tyto návrhy projednala a navrhuje zastupitel-
stvu, aby se v rozpočtu 2018 vzhledem k velké finanční nároč-
nosti nadále počítalo pouze s rezervou na případné odkoupení 
domu čp. 145 a ostatní výdaje aby se řešily až při přípravě roz-
počtu 2019. Zastupitelstvo s tím souhlasilo.

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví území obce Bludov 
částí společného školského obvodu základní školy 
V roce 2011 došlo k formálnímu pochybení v obecně závazné 
vyhlášce, které stanovilo chybně území obce Chromeč částí 
školského obvodu bludovské základní školy, správně mělo 
jít o území obce Bludov. Zastupitelstvo schválilo novou OZV  
č. 1/2018, kterou se správně stanoví území obce Bludov částí 
společného školského obvodu základní školy. Jde jen o formál-
ní, nikoli faktickou změnu.

Řád veřejného pohřebiště
Stávající řád veřejného pohřebiště byl vydán formou OZV  
č. 1/2002 ze dne 3.6.2002. Kontrola zjistila, že OZV č. 1/2002 
byla v minulosti vydána bez zmocnění v zákoně a v současné 
době je v rozporu se zákonem. Řád veřejného pohřebiště vydá-
vaný obcí není právním předpisem, a nemá tedy veřejnoprávní 
povahu. Provozní řády veřejných pohřebišť prý nelze vydávat 
formou OZV. Pro veřejná pohřebiště je stanovena povinnost 
provozovatele vydat řád veřejného pohřebiště v ustanovení  
§ 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o pohřebnictví“) formou jiného opatření orgánu obce. Do této 
chvíle jde spíše o změnu formální. Spolu s tím je ale možná 
výrazná změna fungování hřbitova. Na základě stížností občanů 
na nedostatečné zetlení některých ostatků po uplynutí patnác-
tileté tlecí doby nechala obec vyhotovit nový hydrogeologický 
průzkum. Ten stanovil jako doporučenou minimální tlecí dobu 
30 let! Tento návrh pak byl po souhlasu hygienické stanice před-
ložen krajskému úřadu, který s ním vyslovil souhlas. Navrže-
ný nový text řádu veřejného pohřebiště také dával pochybnosti  
o tom, zda by bylo možné pochovávat i tzv. „na patro“, tedy 
pochovat dvě rakve nad sebe.
 V diskusi vystoupil s obsáhlým příspěvkem S. Balík. Ten 
konstatoval, že Obecně závazná vyhláška Řád veřejného po-
hřebiště je platná, dokud ji nezruší ústavní soud nebo zastupi-
telstvo obce. Z jeho čtení zákonů nevyplývá, že Řád veřejného 
pohřebiště musí být vydán formou jiného opatření orgánu obce. 
Navrhl tedy, aby zastupitelstvo neschválilo zrušení stávajícího 
hřbitovního řádu. Doporučil hledat řešení – podle něj je nepřija-
telné, aby byla stanovena tak dlouhá tlecí doba a současně zne-
možněno pochovávání „na patro“ – to by v řadě případů vedlo 
k tomu, že by se fakticky zrušily rodinné hroby. Také navrhl, 
aby si zastupitelstvo vyhradilo pravomoc schvalovat řád veřej-
ného pohřebiště tak, aby se k celé citlivé otázce mohlo vrátit 
na příštích veřejných zasedáních. Zastupitelstvo poté jednak ne-
schválilo zrušení stávajícího řádu veřejného pohřebiště, jednak 
si vyhradilo pravomoc schvalovat jakýkoli řád nový.

Žádost o dotaci na splacení části půjčky na nákup táborové louky
Bludovské skautské středisko požádalo obec o poskytnutí  
mimořádné dotace z rozpočtu obce v částce 100.000 Kč na 
splacení části půjčky na nákup louky v údolí řeky Březné  
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poblíž Drozdovské Pily pro pořádání táborů. Celá louka stojí  
cca 300.000 Kč. Zastupitelstvo poskytnutí dotace schválilo.

Zrušená elektronická dražba nemovitých věcí čp. 145 Bludov 
Zastupitelstvo obce na svém květnovém zasedání schválilo účast 
obce v elektronické dražbě nemovitých věcí, a to pozemku 194, 
jehož součástí je dům čp. 145 (rodný dům Adolfa Kašpara)  
a pozemků 196/2 a 204/2. Dne 16.5.2018 Exekutorský úřad  
Prostějov oznámil obci, že se dražba konat nebude, protože  
pohledávka byla dne 15.5.2018 uhrazena. Zastupitelstvo vzalo 
informaci na vědomí.

Převod vodovodních řadů do majetku společnosti VHZ
Zastupitelstvo schválilo nepeněžitý vklad do společnosti Vodo-
hospodářská zařízení Šumperk, a.s. – v podobě vodovodních 
řadů v ulici Školní, Za Školou, Nová dědina, Jiráskova, Lázeň-
ská, V Potokách a Kroupova v hodnotě cca 6 mil. Kč výměnou 
za 6053 kmenových akcií.

Prodej pozemku 1314/22 při ulici Nádražní
Zastupitelstvo jednalo o prodeji třetí parcely pro stavbu rodinné-
ho domu při ulici Nádražní o výměře 1050 m2. Tento pozemek 
se nabízel dlouhodobě za minimální cenu 500 Kč/m2 včetně  
21 % DPH. Sešly se dvě žádosti - manželů Štriczových, bytem 
Lidická 94, Šumperk; a Kristýny Krňávkové, bytem Bohdí-
kovská 17, Šumperk a Miroslava Tejkla, bytem Bukovice 57,  
Písařov. Oba předložili v uzavřené obálce svoji nabídku – man-
želé Štriczovi nabídli kupní cenu 577,15 Kč/m2, K. Krňávková  
a M. Tejkl nabídli 516 Kč/m2. Zastupitelstvo souhlasilo s prode-
jem parcely manželům Štriczovým v celkové ceně 606.008 Kč  
s tím, že v kupní smlouvě budou zakomponovaná daná regulati-
va k zastavění prodávaného pozemku a že kupující bude hradit 
veškeré náklady spojené s odprodejem pozemku.

Žádost o odprodej pozemku 2760/11
Josef Sedláček ml., Jana Žižky 116 si podal opakovanou žádost 
o odprodej pozemku 2760/11 – ostatní plocha o výměře 2871 
m2 v k.ú. Bludov, jedná se o pozemek na Bludovském kopci.  
Je vlastníkem sousedních pozemků 2760/12 a 2760/13. Na  
pozemcích má sad regionálních odrůd ovocných stromů s tím,  
že celý sad je zatravněn a je obhospodařován v režimu ekologické-
ho zemědělství. Sad v této lokalitě plní protierozní a protipovod-
ňovou funkci. Má zájem na požadovaném pozemku vysadit další 
řadu stromů a tím rozšířit dosavadní sortiment odrůd (vzhledem 
k šířce pozemku se bude jednat o jednu řadu stromů). O poze-
mek neprojevil nikdo jiný zájem. Zastupitelstvo prodej 11 hlasy  
(1 proti) schválilo za cenu 12 Kč/m2.

Žádost o odprodej pozemku 732/210
Manželé Ladislav a Františka Böserovi, K Zámečku 251požádali 
o odprodej pozemku 732/2 – zahrada o výměře 68 m2, který 
jejich rodina dlouhodobě užívá. Manželé vlastní okolní pozem-
ky 732/1 a 731/1. Požadovaný pozemek má rodina Böserova  
v pronájmu od roku 2008 za roční nájemné 136 Kč. Rada navrhla 

cenu 50 Kč/m2. V diskusi navrhl S. Balík z důvodu charakteru 
pozemku - zahrady hlasovat o jeho prodeji za cenu 100 Kč/m2. 
Zastupitelstvo s tím 11 hlasy (1 se zdržel) souhlasilo.

Zvýšení vkladu jediného společníka - rozpočtová změna č.3
Dceřiná společnost Obecní lesy s.r.o., která je stoprocentně 
vlastněna obcí Bludov, pořídila v letech 1997 - 2017 investič-
ní majetek v souhrnné hodnotě více než 13 mil. Kč. Hradila jej  
z vlastních zdrojů nebo kombinací vlastních zdrojů, dotací,  
úvěrů, leasingů a překlenovacích úvěrů. Jedinou výjimkou  
v tomto financování byl nákup zametacího stroje za traktor, na 
který v roce 2017 přispěla obec částkou 200 tis. Kč. Zejména  
v posledních dvou letech je „cash flow“ (peněžní tok) OLB  
negativně ovlivňován dvěma skutečnostmi. Tím prvním je  
pokles výroby v pískovně. Otevřením kamenolomu „Račice“ 
vznikla konkurence, které naše pískovna jak cenově, tak zejmé-
na skladbou materiálů těžko odolává. Navíc bludovský písek má 
atest pouze na obsypy a nehodí se na žádné jiné stavby. Největ-
ší liniové stavby v okolí jsou již hotovy. K tomu ještě stavební 
firmy nedodržují technologické postupy a k obsypům používají 
také vitošovský písek, který je odpadem a je za více než po-
loviční ceny. Produkce pískovny tudíž poklesla z běžných cca  
15000 t ročně na loňských cca 7 000 t a letos k začátku června 
dni pouze cca 1000 t. Je tedy na místě dočasné či úplné pozastáv-
ky těžby. Dále jde o důvod rapidního poklesu „úmyslné těžby“ 
v obecním lese. Situace v lesích po celém území ČR je pozna-
menána vysokým výskytem kůrovce a jiných přírodních kalamit 
(polomů), které zapříčinily veliký propad v kvalitě dřevní hmo-
ty. Cena dřeva poklesla na polovinu, a proto je mýtní (úmyslná)  
těžba naprosto neekonomická. Prakticky se provádí pouze těžba 
za účelem odstranění přírodních kalamit. Přitom ochranné  
práce v lese, zalesňování apod. jsou nadále prováděny, pročež 
se les stává spíše nákladovou záležitostí. Peněžní tok OLB tak 
především z těchto důvodů nezvládne uhradit dluh, který je  
k 31.8.2018 na Kontokorentním úvěru u ČSOB ve výši Kč  
1,5 mil. Kč. Rada proto navrhla, aby obec navýšila vklad do 
své společnosti OLB prostřednictvím rozpočtové změny o 1,33 
mil. Kč. Tímto krokem by se obec alespoň částečně podílela na 
pořízení majetku, který jí slouží a současně by posílila aktuální 
„cash flow“, který umožní dostát OLB úvěrovému závazku vůči 
ČSOB.
 V diskusi Radek Březina reagoval, že s ohledem na vývoj  
a konkurenci se produkce písku nezvedne, díky kůrovci a situ-
aci na trhu se dřevem ceny dříví nahoru nepůjdou, spíš naopak, 
je lepší úmyslné těžby pozdržet. V současné situaci je na zvá-
ženou částečná rekonstrukce celé společnosti. Marie Balharová  
z pléna informovala, že poptávka po písku se významně snížila, 
zaměstnanec pískovny v červenci končí, je natěženo cca 4.000 
tun, které se bude snažit prodat, otázkou zůstává, jak dál. Dále  
informovala, že původní počet stálých zaměstnanců, až 25, se snížil 
na současných 13, kteří pracují v lese a pro obec. R. Březina. 
konstatoval, že hospodaření v lese a pískovna kryly ztráty  
v zahradnictví. Starosta reagoval, že zahradnictví dnes hospodaří 
prakticky s nulou, což potvrdila i M. Balharová. Zastupitelstvo 
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poté schválilo rozpočtovou změnu č. 3, která umožní navýšení 
vkladu jediného společníka ve prospěch společnosti Obecní lesy, 
s.r.o. Bludov o 1.330.000 Kč.

Úprava pasportu místních komunikací 
Zastupitelstvo schválilo úpravu Pasportu místních komunikací, 
kdy vyřadilo tři, které do něj nepatří (cesta od Nádražní ulice  
k nádraží, příjezdová komunikace k ACHP a pěší trasa  
na pozemku 474/1), a zařadilo nové dvě (příjezdová cesta  
k Olšanským bytovkám a cesta od Paštových ke Směšným).

Diskuse
V závěrečné diskusi Dáša Froleková z pléna upozornila na neu-
těšený stav ulice Hrabenovské - malá starost obce o tuto část, ab-
sence chodníku, neustále zanášený a nečistý potok, nepravidelná 
údržba zeleně, vysoká prašnost, lámající se komunikace. Péče  
o střed obce je dle jejího názoru na vyšší úrovni. Starosta rea-
goval, že na opravu krajské komunikace obec přispěla poloviční 
částkou, údržba potoka není ve správě obce, ale Povodí Moravy. 
M. Balharová z pléna sdělila, že se snaží zeleň v obci udržovat 
co nejlépe to jde, přes obtížné podmínky. Upozornila na to, že 
chování některých občanů k pracovníkům provádějícím práce 
pro obec - sečení, zimní údržba je nevhodné a urážlivé.
 František Čmakal z pléna upozornil, že v dubnu poslal na 
obec dopis, ve kterém žádá starostu o setkání z důvodu řeše-
ní celkové situace na horním konci, v květnu doložil fotkou  
v emailu, vše bez odpovědi. Vyjádřil nespokojenost s vyjádřením  

kompetentních osob k problematickému odstřelu v listopadu  
2017 a doporučil vydat obecně závaznou vyhlášku k zákazu  
popíjení alkoholu na veřejnosti. Starosta odpověděl, že o dopi-
su neví, prověří jej na podatelně. Dále sdělil, že vyhláška řešící 
popíjení alkoholu na veřejnosti bude připravena a projednána  
v září.
 Ladislav Matějček se z pléna dotázal, kdy bude realizová-
na rekonstrukce komunikace na horním konci, k dnešku tam je 
minimální pohyb. Starosta odpověděl, že stavba bude provedena  
v tomto roce. Co se týče prašnosti na komunikaci ul. Hrabenov-
ská, přislíbil, že spojí síly OLB s.r.o a hasiči, komunikaci v rám-
ci možností vyčistí a pokropí.
 B. Strouhal informoval, že bludovská hasičská výjezdová 
jednotka byla vybrána, aby se zúčastnila 1. – 3. 6. 2018 při pří-
ležitosti 100. výročí založení Československa akce „Hasičská  
fontána Praha 2018“ a dále informoval, že mladí hasiči dorostenci  
a dorostenky po úspěchu, prvním místě v krajském kole, postoupili 
na mistrovství republiky, které proběhlo v Plzni 1. – 5. 7.2018. 
 Pan Janeček z pléna upozornil na ukládání netříděného  
odpadu ve velkoobjemových kontejnerech, např. před mateřskou 
školkou na ulici Polní, podle něj je potřeba koncepčně změnit 
systém třídění. Jana Holinková z pléna upozornila na ukládání 
odpadu do podzemních kontejnerů na ul. Školní cizími osobami. 
F. Čmakal se dotázal, jakým způsobem lze likvidovat nebezpeč-
ný odpad - eternit. Starosta odpověděl, že probere s referentkou 
odpovědnou za agendu odpadů a občané budou informováni pro-
střednictvím Bludovanu.

Stanislav Balík ml.
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V září bude vydána kniha o bludovské historii se zajímavým  
názvem – Od Markrabiny na Prostřední hora. Atlas bludovských 
historických map. S jejím autorem, Stanislavem Balíkem ml., 
jsem o ní připravila následující rozhovor.

Mohl bys ve stručnosti přiblížit, o čem Tvoje nová kniha 
o Bludově je?
Kniha se člení na tři základní oddíly. První se věnuje historické-
mu vývoji bludovského území a staveb; tato část je zakončena 
tabulkou s čísly popisnými všech bludovských domů s údajem  
o tom, kdy asi byl daný dům postaven. Druhý oddíl přináší  
vysvětlivky a legendy k přiloženým mapám. Třetí oddíl předsta-
vuje samotných sedm reprintů starých map vložených do zvlášt-
ní kapsy –některé jsou dokonce ve formátu A1. Jde o dvě mapy 
z roku 1741 (obě se částečně překrývají, jedna ale zachycuje 
kromě samotné obce západní část katastru, tedy rybníky; dru-
há východní část, tedy polnosti Horního dvora); první a druhé 
vojenské mapování; Stabilní katastr z roku 1834 a indikační ski-
cu téhož katastru doplňovanou v dalších letech zvláště o jména 
majitelů jednotlivých pozemků; a mapu pomístního názvosloví.
 Kniha je vázaná, má celkem 124 stran plus oněch sedm  
složených map velkého formátu.

Proč právě takový název – Od Markrabiny na Prostřední hora?
Mám rád takové poetičtější názvy, viz třeba jiné mé „bludovské“ 
knihy Miloval jsem okrasu domu Tvého či Pozdvihni se duše  
z prachu. V tomto případě mi navíc přišlo hezké, jak zapojit do 
názvu knihy komentující a předkládající různé staré mapy za-
jímavé, netuctové a trošku tajemné místní názvosloví. Navíc 
ten název malinko provokuje – dobře vím, že třeba zrovna ná-
zev Markrabina má v Bludově přinejmenším dvě další varianty  
– Markabina či Markavina. Nebo že Prostřední hora je po  
„blodovsky“ – pomnožné a že spousta lidí odjinud si bude  
myslet, že je to chyba.

Jak vznikl nápad na vydání atlasu bludovských 
historických map?
Tato myšlenka ve mně zrála už delší dobu. Vzpomínám si, když 
jsem si kdysi v první polovině devadesátých let prohlížel na 
obecním úřadě kopii oné nejstarší – Glaubitzovy mapy z roku 
1741 - a moc jsem jí nerozuměl. Před pár lety byly digitálně 
zpřístupněny mapy z prvního a druhého vojenského mapování, 
kde jsem podrobně studoval Bludov a okolí. A pak ještě později 
císařské otisky Stabilního katastru – těm už jsem věnoval, tuším 
že, šestidílný seriál v Bludovanu.
 V závěru prosince 2017 jsme měli schůzi správní rady  
Nadace Karla st. ze Žerotína, kterou vedle mě jako předsedy  
tvoří současný a bývalý starosta obce – Ing. Pavel Ston a JUDr. 
Josef Sedláček. Na ní jsme plánovali činnost pro rok 2018.  
J. Sedláček se tam vrátil k již několikrát diskutovanému zámě-
ru vydat reprint nejstarší bludovské mapy. A to byl ten poslední 
impuls – tam mě napadlo, že by to mohl být celý „atlas“ blu-
dovských map s důkladnými komentáři. V lednu jsem za nada-
ci podal žádost o dotaci na Olomoucký kraj a pak už zbývalo 
„jen“ poshánět práva k vydání map a napsat historickou část.  
O prázdninách jsem se pak v nakladatelství CDK věnoval  
grafické stránce knihy a map.

Nová kniha o Bludově
Rozhovor s jejím autorem Stanislavem Balíkem ml.

Je něco, co Tě při psaní knihy a podrobném studiu 
starých map překvapilo?
Podařilo se mi identifikovat stáří mnoha bludovských domů.  
Podařilo se mi vysvětlit, proč v dějinách obce můžeme najít 
období horečné stavební aktivity (konec 17. století, konec 18. 
století, 20. století) a doby naprostého klidu. Snad se mi podařilo 
odhalit část historie kopce Brusná, který byl zřejmě kdysi panský 
a později jej budovatel rybníků Tunkl dal jako náhradu těm sed-
lákům, jimž zabral pole pro rybníky. Věřím, že si čtenáři knihy 
budou po jejím přečtení umět představit, jak vypadala obec při 
založení a jak se postupně vyvíjela.
 Přesto zůstává několik nevysvětlených záhad. Jednou  
z největších je ta, jakou roli kdysi hrál statek čp. 139 (Jánětovi 
v ulici Úzké). Ten byl totiž po dlouhou dobu větší než rychta  
a fara a leccos možná naznačuje jeho umístění v samotném cen-
tru obce, hned vedle fary. Přesto nevíme, tápeme. Kdo byli jeho 
původní majitelé? Nebo jiná záhada – kolik bylo úplně původ-
ních statků? 40, nebo 60? A existují nějaké „ztracené“ statky 
(např. čp. 97, 99, 102 a 106)? Pokud ano, kdy, jak a proč přišly 
o své polnosti? A tak bychom mohli pokračovat – ale to už bych 
prozrazoval ze své knihy hodně.

Kolik bude kniha stát a kde bude k sehnání?
Snažil jsem se, aby cena byla co nejnižší a aby si ji mohli koupit 
všichni zájemci. I díky pří-
spěvku nadace a dotace od 
Olomouckého kraje je velmi 
příznivá – 198 Kč. K sehná-
ní bude při jejím slavnost-
ním představení v sobotu 
22. září v 18 hodin v kaplič-
ce Sv. Kříže v centru obce.  
A pak také v Kulturním 
domě, na obecním úřadu či 
ve stánku na hodech. 

Za rozhovor děkuje 
Anna Znojová
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka

POZVÁNKA
Ne 2.9. od 10:30 hod. Pouť ke cti sv. Rosálie 
       /Kostelíček nad Bludovem/
So 8.9. od 8:00 hod.  XXVI. Výšlap za bludovským 
       špekáčkem /zahrada KD/
So 8.9. od 14:00 hod. Lázeňská hody a festival dětských 
       chutí /Lázeňský areál/
Po 10.9. 18:00 hod.  Zasedání zastupitelstva /KD/
Ne 16.9. 15:00 hod.  Pohádka „O Budulínkovi“ /KD/
So 22.9. 18:00 hod.  Cestopisná přednáška 
       „Na Bramboře kolem světa“ /KD/
So 22.9. 18:00 hod.  Slavnostní představení knihy  
       „Od Markrabiny na Prostřední hora. 
       Atlas bludovských historických map“ 
       /kaplička sv. Kříže/
Pá 28.9. 14:00 hod.  XXIII. ročník Svatováclavské drakiády 
       /Brusná/
Ne 30.9. od 9:15 hod.  30. ročník bludovského krosu 
       /autobusová točna/

na září 2018
 

   Kdo v srdci žije, nezemřel....
Dne 27.8. 2018 si vzpomeneme na 
5. smutné výročí úmrtí 

Zdeňky Ptáčkové 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, 
kdo jste ji znali a měli rádi.
Vzpomíná maminka a sestra s rodinou.

   Rozloučení. 
Členové Českého zahrádkářského svazu Ze základní 
organizace v Bludově se loučí se svým dlouholetým  

členem a bývalým předsedou organizace, panem  

Ladislavem Vyhňákem.
Děkujeme za jeho péči a starostlivost o organizaci  

a její členy. Za všechny členy ZO ČZS Bludov B. Straka

Dne 29. září 2018 oslaví své 75. narozeniny

pan Břetislav Jelínek.
K Tvým narozeninám přejeme

hodně slunečního světla,
laskavého tepla

a aby Tě bílý kůň ČAS
ještě dlouho ve zdraví nosil světem

a dopřál všechny radosti,
které přináší podzim života.

Manželka a děti s rodinami.

ŠACHOVÝ KROUŽEK 
Zahájení činnosti ve středu 5. září 2018 v 16:00 hod.  

v jazykové učebně KD Bludov /vstup ze zahrady/

Blahopřání

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI
Nabízíme seniorům, osobám s tělesným postižením,  
s chronickým onemocněním a rodinám, kde se 
současně narodilo 3 a více dětí, na území okresu 
Šumperk

  pomoc se zajišténím stravy (donáška, podání)
  pomoc při osobní hygieně
  pomoc při úklidu domácnosti, nákupy, 

    praní prádla, žehlení
  doprovod k lékaři, na úřady a pod.
  pomoc při pohybu v domácnosti
  další dle platného ceníku

v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod.
o víkendech od 7:00 do 12:00 hod.

Kontaktní osoba:
Sociální pracovnice: Kateřina Pokorná Dis.
tel.: 778 880 659, e-mail@socsluzby.cz, 

www.socsluzby.cz
Administrativní pracovnice: 

Ivana Krobotová, tel.: 778 419 760, 583 213 734
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Ahoj, já jsem

Těším se na vás v dalších číslech Bludovanu.
Pokyny: 
1. spoj malé tečky tak, jak jdou po sobě v číselné řadě
2. spoj malé tečky mezi velkými tečkami

Pro děti

30. ROČNÍK BLUDOVSKÉHO KROSU

Běžecké závody 
pro mrňata, 

děti a dospělé

DATUM:  30. září 2018, neděle
MÍSTO:  Bludov, autobusová točna na horním konci
   (za pískovnou)
START:  v 10:00 hod., registrace od 9:15 hod.
POŘADATEL: František Čmakal, www.chlapak.cz

KULTURNÍ DŮM BLUDOV POŘÁDÁ

XXVI. ROČNÍK 
VÝŠLAPU ZA BLUDOVSKÝM 

ŠPEKÁČKEM
Sobota 8. září 2018

Startovné: 20,-Kč

Trasy: 7 km a 20 km
Start za zahrady  
za KD v 8-9 hodin
Při návratu opékání špekáčků
Dárek pro nejmladšího
a nejstaršího účastníka
Koná se za každého počasí
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Jako každým rokem, tak i letos v prvních 14 dnech v červenci 
se uskutečnilo vyvrcholení bludovské skautské činnosti. Leto-
šek nebyl výjimkou, i když přinesl spoustu nového a pro ně-
které nepoznaného. Tento rok se poprvé vedení tábora ujal br. 
Martin Dostál – Roy, který již rok z pozice vůdce oddílu vede  
a především vychovává několik desítek, převážně bludovských 
dětí. Také se nám letos vyplnil náš dlouhodobý sen a za vydatné 
pomoci mnoha podporovatelů a obce Bludov se nám podařilo 
zakoupit louku v údolí řeky Březné u Drozdovské Pily, kde se 
tedy letos konal náš tábor.
 Počasí nám přálo, občas se na nás mráčky zamračily, ale  
nic co by bludovští skauti nezvládli. Stejně, jako se vydařilo  
počasí, vydařil se i program. Skauti a skautky si naplno užili 
celé dva týdny. 
 Na začátku se všichni zapojili do stavby tábora a po jeho 
dostavění naplno začal předem vymyšlený program. Děti měly 
možnost si vyrobit lapače snů na rukodělných pracích, sportova-
ly na olympiádě a na DKDZ (Drsném Kanadském Dřevorubec-
kém Závodě), překonávaly se na nočních výšlapech dlouhých 
až 40 km a statečně bojovaly bok po boku, aby zachránily zemi 
Wrothgar v celotáborové hře bratra Lály.
 Tento rok se povedlo mnohým bratrům a sestrám udělat  
veliký krok vpřed na jejich skautské cestě. Skládali totiž letos  
na táboře buď svůj skautský slib, nebo zvládli splnit zkoušku 
skautské dospělosti – 3 orlí pera. Mladší členové měli možnost 
se překonávat skrze táborové výzvy v podobě bobříků pro skauty 
a skautky a Hiawathových pírek pro vlčata a světlušky.
 Nabitých 14 dní uběhlo jako voda a ukončilo tak celoroční 

Skautský tábor Umírací jámy 2018
skautskou činnost. Ovšem na začátku září dojde k zahájení  
nového skautského roku a s ním i dětmi dlouho očekávané 
schůzky, výpravy a spousta her. 

br. Libor Bryx – Plesk
zástupce vůdce 2. oddílu Bludovit

Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov
(autor fotografií: Lucie Trnková)
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