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I .  ODS

2.  SZ

3.  KSCM

4. KDU-CSL

5. Čssp

CELKEM

l .  Ing. Pavel  Ston

2 JindŤich Matčj

3. Karel Bank

4'  PhDr. Stanis lav Balík

5. .IUDr. .|osef Sed|áček

6. oto BÓser

7. Ing. Tomaš Ignačák

8'  lng. Karel  . laníček

9. Ing. Karel  Soural

l0.  David Horáček

I L Ing. Jaroslav Balhar

12. Petr Švéda

Nejvyšší poěet hlasril

JUDr. Josef Sedláček 529 h|asťr

Nově zvolené zastupitelstvo obce
BIudov:

(4898 h|asťr) 23.86 %

(4532 h|asťt) 22,08 %

(4314  h l a s  )  21 ,01Y ,

(352l hlasťr) |,7 ,|5 oÁ

(3260 h las  )  15,88 %

20525 hlasri

(4a3 hlasy)

(396 hlas )

(392 hlasy)

(384 hlasy)

(529 hlasťt)

(384 hlasy)

(379 hlas )

(49l  h las)

(413  h las  )

(407 hlasťr)

(346 hlasr i)

(341 hlas)

l3.  Mar ie Znojová

l4.  MVDr. .Iosef Hlásny.CSc

l5.  Ing. Frant iŠek Biez i t ta

l ' .lUDr. .Iosef Sedláček

2. Ing. Kare| Janiček

3. lng. Pavel  Ston

4. MVDr. Josef Hlásn ,  CSc

5. Irrg.  Frant iŠek BŤezina

6. Irrg. Karel Soural

7.  David Horáček

8. Jindňich Matěj

9. Karel Bank

10. PhDr. Stanis lav Bal ik

l  l .  Oto Boser

|2, |ng. Mi lan Kl in leš

l3.  Ing. Tonráš Ignačák

l4.  Anna Kr išová

l5.  Bc.  Dana Mikrr lášová

l6.  Mgr.  Vladimír Vlček

17. Mart in Schauer

18. Ing. . lan Basler

19. Mgr.  . losef Andr le

20. Ing. .laroslav Balhar

(291 hlas) KDU-CSL
(443 hlasy) Čsso

(425 hlasťr) Čsso

Prvních 20 kandidátŮ' kteÍí
dosáhli nejvyššího poětu hlasri:

ODS

ODS

ODS

ODS

SZ

SZ

SZ

KSČM

KSCM

KSCM

KDU-ČSL

rou-Čst-

SZ

KSCM

ODS

CSSD

Čsso
KSCM

KsČM

ODS

oDs

ODS

SZ

ODS

SZ

SZ

ODS

ODS

KSCM

SZ

oDs
KDU-CSL

529 hlas

, l9 l  h las

443 hlasy

443 hlasy

425 hlasri

413  h lasy

407 hlasfr

396 hlasri

392 hlasy

384 hlasy

384 hlasy

383 hlasy

379 hlasri

378 hlasri

377 hlasri

3 5 1  h l a s

351  h las

348 hlasri

346 hlasťt

346 hlasťr
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Zastupite|stvo obce souhlasí:

376lZ/02. s podáním dotačni Žádosti na podporu akce Kanalizace
a CoV, v rámci které se zavitŽe ke spolufinarrcování
v rozsahuZ] Yo.

377lzl02. s pŤijetím uvčru Ita akci CoV a kanalizace v rozsahu do
2 8  m i | .  K č .

378/Zl02. s propojerrím ulice Polní s ulici 8. května cestou pro pčší
a cyklisry. a to v rárrrci KPU.

Zastupite|stvo obce nesouh!asíl
3,79lzl02 - s vydáním žerotínského mobi|iáŤe, kteq/ je na zánku,

manŽe l rim Mornstei nov1j'm.
380lzl02. s časti obce Bludov v regioná|ním fondu pro pŤípravu

projektťt na StŤední Moravč

Zastupitelstvo obce schvaluje:
38llzl02 - ovčŤovate|e zápisu pana Lukaše a pana Markovského.
382lZ/02 - program dop|rrčny o body 10e), l l) a 6h).
383lZ/02 - zprávu o činnosti rady obce od 3. 9. 2002 '
384/Z/02 - zprávu o hospodaŤení obce k30,9. 2002.
385/Zl02 - zvyšerrí vldaj z kapitoly ',silnice 2212,, o 270.000'- Kč.
386lz102 - zvyŠení rozpočtu o 30.000,- Kč na opravu Stropu v kon-

certním sá le.
387/Z/02 - zvyšeni rozpočtu na opravu stňechy a lrronrosvodri na

zánrku'
388lzl02 - zvyšení kapitoly ' 'tčlovychovná činnost 3419'' o 40.000,- Kč

na stavbu oploceni dčtského hriŠtč.
389lzl02. zvyšeni rozpočtu na stranč pŤijmové v kapito|e', DaĎ

z pňíjrnu [lzickfch osob ze samostatné v1/dčlečné činnos-
t i ' '  o  5 l0 .000 ' .  Kč.

390lzl02. tyto formálrrí rozpočtové zmčny:
39|lzl02 - prodej časti parcely č. 1848 o v1/mčŤe pňib|iŽnč 2,1 m,

pĚi léhající k parcelám č' 1859 a č. l86l  za kupní cenu ve
v!ši l50'- Kč za I m2 s tím, Že kupujíci uhradí veškeré ná.
klady spojené s realizací kupní sm|ouvy (geometrick1jl
plán, znaleck1|' posudek o ceně pozemku, poplatek
z návrhu na vklad).

392lzl02 - odkoupeni pozemku p.č. l139/3 v k.ri. B|udov od manŽelrj
Josefa a Jaroslavy Matčjčkov1ych za kupní cenu l30 tisic Kč.

393lzl02 - bezriplatny pŤevod pozemku p.č. |44 ostatní p|ocha v k.ri.
Bludov z v|astnicwí Ceské repub|iky do vlastnictví obce
Bludov.

394lzl02 - snrlouvu o budoucí smčnné smlouvč, rra základč které pan
František BŤezirra' bytern Bludov čp, 73 smění svoje
pozemky p.č. l058/ l  louka o vymčŤe 56l5 m2, p.č. l058/3
louka o vymčňe 574 m, a část i  parcel  č. l l33 (PK)
a||39l29 (PK) nachazející se v oplocené p|oše lesni
ško|ky o celkové vlměŤe 3824 m, vše v k.ri. B|udov za
pozemky ve v|astnictví obce Bludov, a to p.č. 65212 (PK)
o vlmčňe 6557 m,, p.č. 65213 (PK) o vynrčŤe 3l8 m' a čast
parcely č.65212 (PK) o vymčťe 3848 m'vše v k.r i .  B|udov'
Touto budoucí smčnnou smlouvou bude rrahrazena smlou.
va  o  budoucísměnr ré smlouvč ze  d t re  |3 .9 .1999 '

395lzl02 - pŤedloŽeny návrh dohody mezi obcí Bludov a spo|ečností
Bludovit S.r.o. o zap|acení dluŽného nájemného'

396lz102 - prodej pozemku p.č' 82915 v k.ri. Bludov paní Štěpánce
Trimové za čelem stavby rodinného domku S provozov-
nou kadeŤnicfuí za kupní cenu ve v!ši 285,. Kč zam,'

397/Z|02. odprodej plynárenského zaÍizení (II. a III. etapa plynofikace)
z majetku obce BIudov do majetku Severomoravské
plynarenské a.s. za kupní cenu 3 900 000'- Kč splatnou do
3 1 . 1 2 . 2 0 0 2 .

398lzl02 - návrh Statutu lazeriskélro místa Bludov.
399lzl02 - zÍizovací listinu pŤíspčvkové organizace MateŤská škola

Bludov, pŤíspěvková organizace

400lzl02. zv!šení rozpočtu o 30.000,-
certním sá|e.

40|lzl02. zvyŠení rozpočtu na opravu
zámku.

Kč na opravu Stropu v kon.

stŤechy a hromosvodťr na

402/Z/02 - návrh nového uspoŤádání pozemkri Lv č. 1.|,7|.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
403lzl02 - zvyšení rozpočtu o 370.000'- Kč na rekonstrukci socrál-

ního zaÍizení na zámku
404lzl02 - zv1lšeni rozpočtu o 30.000'- Kč na dokončení statického

Zaj iŠtění správcovského domku.
405lzl02 - návrh nového uspoŤádaní pozemkli ve v|astnictvi obce na

L V  č .  l 0 0 0 l .

Zastupitelstvo obce pÍenechává:
406lz102. do správy MateŤské školy Bludov, pŤíspěvkové organi-

zace, veškeré movité věci, které dosud uŽívala organizačni
s|oŽka MateŤská ško|a Bludov. Nebytové prostory v donrč
č.p. 502 a část pozemku p'č. 55/l dosud uŽivané organi-
zační sloŽkou MateŤská škola Bludov pŤenechá do
pronájmu MateŤské škole Bludov, pŤíspčvkové organi-
zaci za roční nájemné ve vfši l.- Kč'

Zastupitelstvo obce prohlašuie:
407lzl02. v rámci vypoŤádání bude pŤeveden mobi|iáŤ do v|astnrctví

Ing. Karla Mornsteina.

Zastupitelstvo obce rušíl
408lzl02. organizační sloŽku obce MateŤská škola Bludov ke dni

3 1 . 1 2 . 2 0 0 2

Zastupitelstvo obce zilzuie=
409/Zl02 - pŤíspěvkovou organizaci Mateňská škoIa Bludov s tím, Že tato

pŤíspčvková organizace pŤebírá s učinností od l. l. 2003
veškerá právaa povinnosti organizačni sIoŽky obce Mater'ská
škoIa.

Zastupitelsvo obce jmenuje:

4|0lzl02 - do funkce Íeditele MateŤské školy Bludov, pŤíspěvkové
organizace paní Marii Tichou

Zastupitelstvo obce je toho názorui
4|llzl0z - Že drim je postaven na ul' K Zámečku, atudižje moŽné

pŤistoupit k pojmenování ulice později.

Zastupitelstvo obce netrvá:
4|2/Zl02 - na tom, aby da|ší v1/hrady k návrhu nového uspoŤádání

pozemkri ňeŠilo obecní zastupitelstvo.

Zastupitelstvo obce pověÍuje:
4|3/Ll02 - starostu, aby svoje vfhrady projedna| sám a poté upraven1i

návrh nového uspoŤádání pozemkri LV č' l000l odsou-
hlas i l .

Zastupitelstvo obce uděluje:
4|4/Zl02 -  pamětní l is ty Ing. BlaŽenč Div išové, Ing. .I iňímu

Juránkovi. Petru Lukášovi a V|adimíru Soura|ovi.

Zapisovatel: lng. Jan Saj

Za správnost pŤepisu: Blechová

L

ověŤovatelé:

Ing. Pavel Ston
místostarosta

Zdeněk Markovskf

JUDr. Josef Sed|áček
starosta

Bludovan 2
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Zastupitelstvo obce schvaluje:

|lzl02 - sdělení mandátové konrise, Že všiclrni členové byli
Ťádnč zvoIeni  Ve volbách do zastupite lstva obce
|.  a 2.  11. 2002. a Že jej ich mandáty jsou platné.

2lzl02 - sdělení volební komise, Že za č|eny pětičlenné rady obce
by l i  zvo len i :
starosta: Ing. Pavel Ston,

bytem Bludov, Komenské|ro 656

místostarosta: Ing. František BŤezina'
bytem Bludov, Na Hradě ]04

radní: Ing. Jaros|av Balhar '
bJent Btudov, Pi.i<,nÍ 511

.I indŤich Matčj.
bytenl Bludoy, ed, Fr. Léhara 798

Petr Švéda,
byten Bludov, Jana Ži:ty tlr

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
3/Zl02 - že pro vykon své funkce bude uvo|něn 1 člen Zastupitel-

stva obce.
Zapisovatel: Ing. .Ian Šaj

ovčŤovatelé: Ing. Jaroslav Bal|rar
Ing. František Bňezina
místoStaroSta

Poznámka:
lng. Ftanlišek BÍezina, míslosta]osla, bude Wkonávat Íunltci
iako uvo|něn .

l!,[,p[]t [::U;f: ll {t s p 0 D [ rt:$:fl!:i' . . ' ' .
Svoz p|astr i se uskuteční dne 14. 1z,2002

Ještě jednou uvádíme, co do p|ast patŤí a co naopak p|asty
nej  sou:

Mezi plasty patŤí:
- PET láhve všech barev včetnč etiket a uzávčrri
. vypláchnuté plastové lahve od sirup , šťáv. citronád
- vypláchnuté obaly od šamponťr' pracich prášk . aviváŽí
- vypláchnuté kelímky od jogurtu' másla
. kbelíky, sáĎkové boby
. plastové hračky
- polyetyIenové trubky

Mezi p|asty nepatňí:
- bakelit
- po|ystyrén
- vrstevné oba|y (tetra pack)
- tkané vaka a pytle
- molitan
- mikrotenové sáčkry
- fblie od s ru' sa|ámŮ

UPoZORNĚNÍ:
obec Bludov zruši|a tŤídění papíru z drivodu špatnfch vfsledk
sjej ich separací. V obci budou dá|e tňíděny p|asty a sklo.

Po-Yánka
pěueckého sboru canzonelta Bludou

na pros lnec 2002

N e d ě l e  1 . 1 2 .
l. adventní koncert .

(členové sboru)

Nedě l e  8 .  12 '
2. adventní koncert

(Žáci dechového odd. ZUŠ Šumperk
ze tÍídy učitele Petra Kocrirka

a manže|é Kocrirkovi)

Sobota 14.  12.
3. adventní koncert

(dětsky pěvecky sbor 4. zŠ zaaren
ažáci ZIJš)

Nedě|e 22. |2'
Vánoční kon.cert :

s doprovodem dechového souboru
Collegium Bucinatorum

Všechny tyto koncerty poÍádáme
u kostele sv. JiYí v B|udově v 16 hodin.

Pondě lí  23.  l2 .  l7:00 hod.
Z,pívání u stromu

Útery 24,12. |7:OO hod.
2.  p |noční mše

Jakuba Jana Ryby s doprovodem
orchesbrr pŤi štědrovečemí mši svaté

v kostele sv. JiŤí v Bludově.

Marie Znojová
Ing. Pavel Ston
starosta

KoLToÍtNí oIGNKo

!t

)

na listopad 2OO2

P á  2 2 . 1 1 ,
P á  2 2 , 1 1 '
So  23 .11 .
Ne  24 .11 .
Pá  29 '  11 .
So 30.  1 1.
na prosinec 2OO2

Zá4ezd do Divad|a Šumperk Hrátky s čertem
Dětská diskotéka
Zájezd do K|odzka
Loutkové predstavení Rodina MorousŮ...
Zfiezd do Stavovského divad|a Praha
Zahájení v1istavy obraztr J' V. Barneta - zámek

Mikulášská besdka oro děti
1. adventní koncert (koste| sv. Jiií)
Koncerty skupiny Poutníci pro ZŠ a MŠ
Miku|ášská beseda pro dŮchodce
2' adventní koncert (kostel sv. Jiií)
Divade|ní piedstavení '.Jak s Ju|inkou čertí Ši|i''
3. adventní koncert (koste| sv. Jiií)
Vánoční koncert (koste| sv. Jirí)

1B:45
16:00
6:00

15:00
'13:30

14.30

13:30
16:00

9:00 a 10:30
'13:30

16:00
15:00
16:00
'16:00

O Ku|turnídŮm nabízí vo|ná místa na Hrátkv s čenem.

Ne  15 .12 .
So  14 .12 .
Ne  22 .12 .

Poděltouání panu JoseÍu Wemeroui
za nezištnou pomoc pŤi opravě
,.Cmakalova kŤíže,. kter! byl
V srpnu krátce po renovaci zničen
neznámym vandalem.

František Bžezina

Bludovan 3
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Kulturnídrjm B|udov a okresní v|astivědné muzeum Sumperk vás zvou na

vfstavu ÍotograÍií k 5. vfroěí povodní na Moravě

P(o\'(oEDNĚ a 997
Zaháiení v pátek 8. listopadu2002 v 18:00 hod. v Ku|turním domě Bludov

Úvodní slovo:
RNDr. Gába, |ng. BednáÍ a JUDr. Sed|áček
. ÍotograÍie amatérské i profesioná|ní: okresní muzeum Šumperk, PovodíMoravy,

okresníspráva si|nic Šumperk' Česká pojišťovna a iada dalších...
. ukázky predmět , které se pŤi povodních objevily
. videofilmy

Vystava bude otevŤena:
od  l 1 .  11 .  do  5 .12 .2002v  p racovní  dny  8 -17  hod .  a  v  sobo tu  9 .  l 1 . a  23 .11 .a

- vstupné dobrovolné -

n e d ě l i  1 0 .  1 l .  a ? 4 .  l 1 .  1 0 - 1 6  h o d .

Dechová hudba B|udověnka
Holba Band

Vás srdečně zve
v sobotu 23. listopadu 2002

v 15 hodin
do Ku|turního domu

'' .. '.. ' v B'ludově | 
.. '. ' ' .

..,.,.. ':. .,. :. 11& 
',, 

.
' i  .  :  : :  : l : :

: : : r ' : :

...li]:i','.... .šu|ul..užh Í píeh | Íd ku

.]'.'...i zpěuá|rri

,pO RE ATI"
V programu vystoupí také

ričastníci televizního
,,DO RE MI,,.

Hudbaktanc i  ipos lechu
T

Bohaté občerstvení.
I

Vstupné dobrovolné.

t

FOTRC IV.

ADVENTNI
KONCERTY

Nedě|e 1. 12.
(členové sboru)

Neděle 8. 12.
(Žáci dechového odd. ZUŠ Šumperk

ze tÍidy učite|e Petra Kocrirka
a manŽe|é Kocrirkovi)

Začátek vždy v 16 hod.

Vás zve na
lV. roěník piehlídky

dětskfch a mládežnlckfch kapel
a jednotlivcŮ se zaměÍením na
Ío|kové, trampské a country

skladby s názvem

Sobota 16. l istopadu 2002
ve 14 hodin

Divácká soutěž
Host skupina , ,DOMINO"

z Olomouce
vstupné 20'. Kč

$(glturoí drim 1$ludov vás zve oa

1outkové
dlvadelní pieclstavení

Piih|ášeny jsou jednot|ivci, dueta a
skupiny z Prahy, Brna, Olomouce,
Mohelnice, Šternberka, Šumperka.

V loĎském roce se piehlídky zučastnilo
celkem 50 dětí ze .l3 skupin, v divácké

soutěŽi zvítězi|a skupi na Rovnátka
z Bieclavi. Jako hosté vystoupi| JiÍí MíŽa
z RfmaÍova a skupina 05 a Radeček ze

flgctina glorousri,
aneb loupežníci

v českfch
pralesícb

v neděli 24. listopac{u 2002
v 16 bodin

{|yrtoupí dtvadeloí spolek $tarost z prostěJova

tveare dětl l dospělrí dtváky

.vstupo6 2o.- {š-

Kruh pňátel hudby B|udov Vás zve na

PÍec|vánoční koncert
Čnrtek 21. listopadu 2002 v 18:00 hod"

v sále zdmku Bludov
Účinru|e rodina Ludvíkovtjch z Prahy:

Kristyna Ludvíková - housle
Veronika Ludvíková - pŤíčná flétna

JiŤí Ludvík - housle,viola
Matěj Ludvík - violoncello
Lucie Ludvíková - continuo

. vstupné dobrovolné -

Bludovan 4
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'  a rodiče na

l: oĚrsrou
illKU Šsrou gnsíoKu

lčertem a Mikulášern
:r,:t:r:.

.,il. neděle 1. prosince 20o2

iii ve 13:30 hodin
ili VystoupíDivad|o olomouc s poiadem
i:ill luIrulÁšovÁxí
.1i.. MŮŽete si pŤinést dárky pro své děti
'..' (označené jménem), které se budou
i.:. rozdávat ori nadí|ce.

Sbor pro občanské záleŽitosti
v Bludově vás zve na

TR.flBlĚNí
MIKuL.flšgKgu BEgEEu

PRs BUensBer
V pátek 6. prosince 2002

ve 13:30 hodin

Program:
.} Pěvecky krouŽek KD Bludov
* K|avír - Petra Soldatová
{. Koncertní vystoupení

Pav|a Nováka a jeho skupiny
* K tanci a poslechu hraje trio

J. Šmida

Na koncert Pavla Nováka
od l4:00 do l5:30 hod.  zveme

r vsecnny ostatnt zaJemce

_;;il;;;;;;;;;,"u

3. ADVENTNI
I(ONCERT

MIMoŘÁoruĚ
V SOBOTU

14.  12 .  v  16  hod .
v koste|e sv. Jiií

v Bludově

Úe intu.ii:
Dětsky pěvecky sbor
4. ZŠ ZábÍeh\
Žťtci Z|]Š

ffi
Ť:'W
"-iJI-., A

ť'
. *
M.

Ustupné 20,. t(c *'s%"ďď&-*#ý ""
ď'ffi&

Pěvecky sbor Canzonetta Bludov Vás srdečně zve na svrij

v neděli 22.prosince 2002 v 16 hodin v kostele sv. JiŤí v Bludově.

vánoční skladby a pastorely pŤedevším z období renesance a baroka za doprovodu dechového souboru
COLEGIUM BUCINATORUM ze ZábÍeha.

,#r
itF;*'',r,#.'r.ffi

Kulturní dum B|udov vás zve na prodejnív stavu akvarelŮ a obraz b|udovského
rodáka akad. ma!íÍe Joseí Směšného' kten1i ma|oval pod uměleckfm jménem

J. l/. Barrret
Vfstava bude zahájena 30. 11.2002 ve 14.30 hodin na zámku B|udov
a potrvá do 4. 12.2002.
OtevŤeno: Sobota 30. 11. od 14:30 do 19:00 hodin

Neděle |.  12. od 10:00 do l9:00 hodin
Pondě|í 2. |2 '  -  stŤeda 4. 12, od |3:00 do l8:00 hodin.

Josef Václav Barnet
JoseÍ Vác|av Barnet' v|astním jménem Josef Směšnf, se narodi| 3. července 1907 v B|udově. Byl Žákem Akademie u1itvarnlch umění v Praze (mezi
jeho učite|e patii|iprofesor Max Švabinskf, JoseÍ Loukota, Jakub obrovsky).V |etech .|937.1941 studoval v PaÍíži.Toto studium mu umoŽni|o udě|ení
stipendia Írancouzské v|ády na zák|adě soutěŽe na Akademii uftvarnfch umění v Praze. První praŽskou soubornou vfstavu sufch prací
(75 o|ejŮ a kreseb) poiáda| v |istopadu roku 1942. Barnet obdrŽe|za své dí|o mnoho cen a uznání, napÍ' v r. 1937 cena České akademie věd a umění
za tÍí Íigurá|ní obrazy, v r. 1938 první cena za kopii Manetovy o|ympie atd. By| č|enem Svazu u/tvarnfch umě|cu, Skupiny pražské památkové péče,
Jednoty ln/tvarnfch umě|cŮ' Jeho p|átna jsou gejzíry i něžnfmi Íantaziemi. KopÍ,uje impresionisty' kubisty a poznamenává v|astnítvorbu velkfmi Íran.
couzskfmi vzory. Zem|e| 24. 2. 1990. Je pohiben na bludovském hĚbitově.

Bludovan 5
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J w !e.i,,';..kl ti,:.$:::: te:hau ši {,
ví co ztratil to nejd1ažší,
vÍ kolik bolesti z stdvd.

Dne 28. Ťíjna2o0z uplynu|o l0 let od mrti naŠeho dědečka
,:.: a pradědečka' pana

. 
. exandra VaŤelq7 z Bludova č. p.25,

. .. ...|.stálé,, v:pomínaj í v noučata Kare l, P e tr. B'.ože na, .L9 n kn
... s rodinami a pravnouča;ta Simča,.Katlra a Kdjík.

Ta.k,.1ak Ti z,ačízáŤia.ldsba a ďob.rata,
tak niti:n budeŠ ch.ybět,db konce živ|lta.
I,ěžko se ,s T,eliou toučilo, těžko1e bez 1,ebe žít,
y srdči Tě navždy,.budéme míl.

Dne l3. l istopadu 2002.isme vzpomínali
2. vyročí rimrtí našeho drahého

fosefa Gr ze.
Za vzpomínku děkují manže|ka a děti.

Dne 18. |istopac|u 2002 os|avi|i manželé

fosef a V|asta Sac|ítkovl
50 le t  spo lečného Ž ivota .

Do clalších spo|ečn ch |et jim pňeje hoclně zdraví,
radosti a Životního optimismu Sbor pro občanské

záleŽitosti Bluc|ov

Děkujeme všem, kteŤí dne 9. l l ' 2002 doprovodili
na poslední cestě mého manŽe|a

Aloise l(otvana.
Děkuji také za slova ritěchy a květinové dary.

Manželka Marie Kotvanová.

LISTfrRNfr ?s,

nejen ve světě, ale také uŽ několik let
i u nás, spojován s adventními koncerty.
Profesionální umělci se vzdávají ho.
noráŤri Za svá vystoupení a naopak
posluchači pŤispívaj í podle svych
možností. Společně pak odvedou dílo,
které neobnáší pouze frnanční částky, ale
také hŤejivy pocit, Že bylo pomoženo'

Také v naší obci se staly adventní kon-
certy tradicí a zaměŤi|y se na pomoc
dětem, které nemají to štěstí Žít s rodiči,
sourozenci, u babičky, u dědečka, ale
mají pouze ''tety'' v dětsk;ych domovech.

Na našich koncertech ne činkují sice
profesionálové, pouze amatérští hudební-
ci, zpěváci, děti. Ale právě proto se vŽdy
těším na adventní nedělní podvečery, kdy
uŽ svou pŤítomností dokazujete, Že vám
zá|eŽi také na štěstí a spokojenosti těch,
jimŽ nebyly dopŤány v plné míŤe.

PŤtjměte tedy i letos pozváni na
adventní koncerty, které se uskuteční
v neděli l. a 8' prosince a mimoŤádně
v sobotu 14. 12. 2002 v 16 hodin
v kostele sv. JiŤí v Bludově.

Irena Sedláčková

.ll P ozvánka

'i'. na vánoční koncert
: : ' : '

Milí pŤátelé sborového zpěvu. dovo|u.ji
si Vás pozvat v neděli 22. prosince 2002
v 16 hodin do kostela sv' J iŤí v Bludově
na tradiční vánoční koncert místního
pěveckého sboru Canzonetta Bludov.

Pravidelněisme jej poŤádali v koncert.
ní síni bludovského zámku aŽ do
loriského roku, kdy .iste mě|i moŽnost
slyšet Českou mši vánoční J. .I. Ryby
''H"j' mistŤe'' s doprovodem orchestru
v kostele sv. J iŤí v Bludově. V tomto
prostŤedí . isme se rozhod|i uskutečnit
koncert i letos.

SpoIečně s dechovym souborem
Collegium Bucinatorum ze ZábÍehu.
ktery se zabyvá starou hudbou, jsme pro
Vás nastudovali vánoční sk|adby" pŤede-
vším z období renesance a baroka.

Irena Sedláčková

n
u
n

S

n

I

E

| | qk ;, j ak'!l|i. ; z :.0|ě!1 rdf i l a l d s ka a cl o b r0 t a,
,tak. n,dn. budeš. q ftyb ě1 do.konc e ž i vola.
I,ěžko 's:e s Tbbou loučilo, těžko te bez.I'ebe žít,
v .srdci 

.I,ě 
navždy budeme mit.-

Dne l9. listopadu 2002 jsme vzpomínali
l5. smutné vyročí' kdy nás navŽdy
opustila naše milovaná manŽelka, mamink
tchyně a babička, paní

Božen a Petnlželová z Bludova č. p. 25.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Karel,
děti Karel, Petr, Božena, Lenka s rodinami a vnotlčata

Simča, Katka a Káiík.

ffi
a,
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po č|ánku radního Vladimíra Vlčka v posledním čísle
Bludovanu Se musím proti mnohému ohradit. PŤedevším
netuším, proč na článek o nedostatku financí ochotnického
souboru Blud v tyátru reagoval on. když jsme vŽdy .iednali
pouze se Starostou Josefem Sed|áčkem.

o polopravdách (natož pak demagogii) tedy nemriže byt
vribec Ťeč' Naopak - pakliŽe vám Vladimír Vlěek píše dopis za
nás' pŤipomíná mi to jisté praktiky (po roce l989 kritizované
a odsuzované).

Ve skutečnosti jsme samozŤejmě od začátku věděli, že
budeme potŤebovat finance azač,a|i tedy komunikovat se staros-
tou Sedláčkem. ProtoŽe za|oŽit občanské sdruŽení není věc
iednoduchá (pi.edevším trvá ve|mi dlouho)' domluvi l i  jsme se
s ním, Že o penize zaŽádáme okamŽitě, aŽ nám ministerstvo
vznik schválí. Tak jsme učinili a obec nám pŤiŤkla 2300 korun,
které dle starostova vysvětlení zby|y z .jakési (snad
neuskutečněné) kulturní akce' Proto.isme obec oslovi|i a Žáda|i
další finanční dar, ale dostali pouze ,,peníze na papíru''. Tedy
10000 korun z rozpočtu Kulturního domu Bludov. ktery však
Žádné peníze nazbyÍ nemá.

To je celé. Nechceme se hádat s radními a brousit si politické
drápky, a|e hrát divadlo' Pro ty, ktet 'í o to sto. ií. IenŽebezpeněz
je to těžké, jak sami uznáte. o kostymy z prijčovny nám nikdy
neš|o, a|e zkuste si sami spočítat, kolik toho nakoupíme za
2300 korun.

Ve chvíli. kdy .isme vás chtěli pouze informovat o tom, jak
obec hospodaŤí s penězi, stáváme se v očích radního Vladimíra
Vlčka z ochotníkťr demagogy a z nadšencrl lháŤi. Jako pŤedseda
školské a kulturní komise se pŤitom ani na chvíli nezajímal, jak
se nám vede. Uvidíme, jestl i  se pŤiide podívat na vlsledek naší
práce. . .

Premiéru hudební pohádky Jak s Ju|inkou čerti šili chystáme
na nedě|i l5. prosince. Určitě všichni pŤijďte, rádi vás uvítáme!

Iva Bas larová, místopŤedseda občanského sdružení
Blud v tyatru

S;el.'T[I.:]K'ÁwÍÍ

Cas je neriprosn;y a tak těm. kterlm by|o nedávno šedesát, je
jiŽ pětašedesát a opět nastal čas setkání.

5. Ťíjna 2002 se seš|i byvalí spo|uŽáci a bludovští pětašedesát.
níci k malému posezení a zavzpomínání. Do ško|ních lavic
usedl i v roce l943, Školní budovu opusti l i  V roce 1952 a takŤka
pravidelně Se po pěti letech setkáva|i. VŽdy to bylo milé, ale
s pŤib;Ívajícím věkem smutně.jší. Minutou ticha.isme si pŤipo.
mněli ty. kteŤí se jiŽ tohoto setkání nezričastnili.

Eludovan 912002

Jako vŽdy. tak i pii tomto setkání nás povzbudila do Života
s vervou .jí vlastní naše učitelka, milá pani Zoru Fričová -
BlaŽková. Za její slova mnohokrát děkujeme a těšíme se na opě-
tovné setkání.

K dobré pohodě pŤispěla DruŽstevní restaurace Bludov za
pŤímé podpory vedoucího pana Štolce a obsluhujícího perso-
nálu, slečny Pavlínky a pana Květoslava. Touto cestou .jim
pŤípravny v]1ibor děkuje' Děku.ie všem rjrčastníkrim. kteŤí
jakymkoliv zprisobem pŤispěli ke zdaru této akce a jiŽ se těŠí na
pŤíští setkání.

F S

CAE}AFlOK

Foto J. Divišová

Ve čtvrtek | 7. l0. 2002 zavítal do Bludova dětsk]1i amatérsky
soubor Čabarok z běloruského Minska. Čabarok.ie v Bělorusku
název byIinky' která léčí nejdrileŽitější orgán Iidského tě|a. coŽ
je srdíčko. Soubor se schází v Domě dětí V Minsku' kde se
v ruznych zájmov1/ch souborech a krouŽcích sdruŽuie více jak
tŤi a p l tisíce dětí a dospělákrj ve věku od šesti do tŤiceti |et'
o jeho chod se stará l45 pedagogickych pracovníkri'

Soubor se cestou domri ze svého turné po České republice zas-
tavil právě v Bludově. Zaěátek vystoupení se z drivodu pozd-
ního pŤíjezdu ričinkujících posunul o více jak pril hodiny. Ti, co
pŤišli a vydrŽeli čekat, určitě nelitovali. Soubor pŤedstavil lidové
tance a v prtiběhu vystoupení se riěinkující pŤev|ékali do nád-
hernych lidovlch krojri. P sobiv;.y byl dívčí chorovod se svíčka-
mi v setmě|ém sále. Světově známy kozáček patŤil mezi velmi
fyzicky náročné tance. Jednot|ivá vystoupení uváděla vedoucí
souboru a profesionální pŤeklad do českého jazyka zajišt'ovala
paní učitelka Fingerová.

I pŤesto, Že soubor by| j iŽ více jak měsíc na cestách
a v B|udově vystoupil aŽve veěerních hodinách, děti vystoupení
zv|ád|y bez.iediné chybičky. PŤi závěrečném tanci bylina parket

Bludovan 7
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pozváni i samotní diváci a mohli se tak rozloučit s ričinkujícími
v kole. TŤi členové doprovodné skupiny zahrá|i na nepŤeberny
počet rozličnych nástrojri a jistě nejzajimavějším byla basová
balala.ika.

Soubor byl mile pŤekvapen vŤelym pŤivítáním v Bludově
a velmi dobŤe se jim vystupovalo v pŤíjemném prostŤedí blu-
dovského ku|turního domu.

Poděkování patŤí všem, kteŤí pŤišli a vydrŽeli čekat na vy-
stoupení a vŤelé poděkování patŤí také těm. kteŤí věnovali
ričinku.jícím cukrovinky. ovoce. drobné dárečky a dokonce ně-
ktei.í nelenili a upekli dětem jablkov! závin.

Na dobrovo|ném vstupném bylo vybráno l '8l2.- Kč. Částka
bude odevzdána na povodĎové konto.

Petr Kuba

PODEKOVANI
IJpŤímně děkujeme všem,
kteŤí nás podpoŤili
v komunálních Volbách.

Za ZO KSCM
Ing, Karel Janíček

ínlLí RoD| čP-,
cHcETE PoBáVlT
svÉ DĚ T|?
B|udovská a. s.,
Restaurace ve spo|upráci
s ochotnickfm divad|em Blud v tyátru

Vás zvou na Mikulášskou besídku plnou her a zábavy
ve čtvrtek 5' prosince v l6 hodin.
Srdečně jsou zváni i  rodiče. Mohou také donést balíčky
pro děti.

TAXE SKOPA& P;ETR

ROZNE

;DěrcKÝ svěG*

AŽ do konce bŤezna 2003 si mťrŽete v bludovsk ch lázních
prohlédnout vystavu fotografií JindŤicha Štreita ''Dětsky SVět''.
Vystava obsahuje ko|em 60 fotografií a jsou mezi nimi i dosud
nezveŤejněné snímky z poslední autorovy cesty do Činy.
Vystava.ie otevŤena denně od l0 do l8 hodin. Fotografie.je
z vernisáŽe vystavy 6. Ťíina 2002.

Foto J' Divišová

Dovo|te, abych Vás inÍormova|a o nové |ázeĎské nabídce. 7
Pro všechny, pro které je ambu|antní príspěvková \
|éčba z rŮznlch dŮvodŮ nedostupná, nabízíme
tzv. BRONZOVOU KARTU. Karta Vám nabízí
5 procedur s .|0% slevou, které si mŮŽete vybrat
ze široké nabídky. Po vyčerpání získáváte
slríbrnou kartu na 5 orocedur s 20% s|evou a
poté z|atou kartu na 10 procedur s 30%
s|evou. Tato akce začíná 1, 11' 2002 a
končí 30. 4.2003,

Dopiejte si pohodu v piíjemném prostiedíma|ebnfch |ázní a oddejte se
b|ahodárné sí|e minerálních koupe|í a masáŽí. Právě nastaI ten
okamžik udělat něco oro sebe.

Nevíte, jak! dárek k narozeninám
nebo k VánocŮm? Darujte zdraví
a pohodu! Dárkou/m poukazem
na pobyt v |ázních v B|udově
uděláte Vašim b|ízkfm radosl.

B:!4|'t!"f,|e 
'e'aykl.4t:f!AiKrkw&/',,}l!in;#n#nJ,b,;,|,inxt.ttkŽ.!/Í./.if!!k|t,,E#*:y:|,i!.1tiii;,'t!4!f

{ Tyto karty získáte u svého obvodního |ékaie nebo na recepci v |ázních, r i

VŮz MERCEDE9
Po městě:
5o'. Kě

tel. 607 86í 52o
Mimo město:
DOHODOU

lBA žS, U iloil srop

Bludovan 8
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sÚUdio
KosmeÚiGké

Martiny Sedlákové

Chcete mít svridnyi
a záYivy pohled?

D MikromasáŽ očního okolí
. Pro posílení a regeneraci

pokoŽky očního okolí.
. Proti vráskám. váčkrirn

a kruhrim pod očima
Ú Trvalá na i.asy

. Zvyrazní pi.irozenou linii
Vašich Ťas

. Dodá poh|edu hloubku a
privab

NOVII{KA !!! - DEKOTT PUSH.UP

Tel: 583 238 060 . Mob: 607 750 635

0hěamu

+
I

nO l,,
,',,,25t,.***','P@P... :.

Vojta K. Tomáško, R. Melichar a tábor.
nick;y oddíl Delaware.

Foto J. Divišová

Llkaffská s[uŽba prunÍ pomocn
oil il. iloilna 2008 o ilmfronmaoCI pro

Lékaiská sluŽba prvnípomoci poskytuje |éčebnou péči občanŮm v piípadech náh|ého onemoc.
nění a akutního stavu, vznik|ého v době mimo pravideln1i provoz zdravotnick!ch zaiízení,
Lékarská s|uŽba první pomoci není určena pro |éčebné Úkony, které poskytují prís|ušní |ékari
v běŽné pracovní době'

V prípadech bezprostiedního ohroŽení Života, u závaŽnych onemocnění a stavŮ pŮsobících náh|é
utrpení nebo bo|est a u změn chování pacienta, kter! ohroŽuje sám sebe nebo své oko|í, posky.
tuje |éčebnou péči nepretrŽitě Zdravotnická záchranná s|uŽba su/mi posádkami Rych|é lékaiské
pomoci (RLP) A Rych|é zdravotnické pomoci (RZP) . telefon č. 155.

1) PosiIuje se ro|e Zdravotnické záchranné s|uŽby tak, aby by| k dispozici 24 hodin denně
p|iměienf počet vybavenfch vozide| a odbornlch tlmŮ RLP a RZP.

2) Začátek Lékarské sluŽby první pomoci v ce|ém kraji je stanoven ve všední den na
17:00 hodin, ve dnech pracovního k|idu na 8:00 hodin.

3) Návštěvní s|uŽba |ékare pri LSPP bude v indikovanlch prípadech vykonána u návŠtěv
nah|ášenfch do 22:00 hodin'

4) Po 22,00 hodině má občan moŽnost dopravit se k ošetrení do ordinace LSPP, která zajišťuje
ambulantní pohotovostnípéči do rána, nebo navštívit ráno svého piís|ušného |ékare.V pri
padě závaŽné náh|é poruchy zdravotního stavu mŮŽe aktivovat operační stiedisko
Zdravotnické záchranné s|uŽby, které situaci vyreší.

5) Lékaiská s|uŽba prvnípomoci pro děti, stomato|ogická pohotovost zubních lékarŮ a |ékáren.
ská pohotovostní s|uŽba bude zajištěna mimo běŽnou ordinační dobu zdravotnicklch
zaiízení v takové míÍe, která je optimá|ně dostatečná pii poskytování potrebné |éčebné
péče.

6) Urgentní prípady ohroŽení Života oŠetrí 24 hodin denně - tedy nepretrŽitě v denní i noční
dobu - Zdravotnická záchranná sIuŽba.VoIejte operačnístÍedisko na teleÍonníkrizové číslo
1 55.

MUDr. Josef Gerold,
vedoucí odboru zdravotnictví Krajského Ú|adu olomouckého kraje,

krajsk,! zd ravotní rad a

Unuci historika
PhDr. Jana BÍeziny,

autora knihy
,,Paměty obce Bludoua..

Fotografie zachycuje bratry ZdeŤka
BŤezinu a JiŤího BŤezinu, vnuky histori-
ka PhDr. Jana BŤeziny, autora knihy
' 'Pamět i  obce B ludova ' '  pŤi  je j i ch

návštěvě Kulturního domu v B|udově
dne 23.  10.  2002.  Zdeněk (v levo)
pracuje na Ministerstvu zahraničních
věcí a bydlí v Chomutově. JiŤí.ie soft-
warovy inŽenyr aŽije v Kanadě. Svého
dědečka si parnatují jako pŤísného, dťrs-
tojného pána, v jehoŽ společnosti se
automaticky choval i velmi discipl ino-
vaně. YŽdy z něho vyzaŤova| k|id' dris-
tojnost a noblesa. Ještě dnes k němu cítí
velk! obdiv za .jeho vŠestrannost.
Neby|. ien historikem, ale učil matema-
tiku a fyziku a ovlád| několik .iarykn.
Myšlenku na vydání dosud nepubliko-
vaného pŤepracovaného vydání knihy
''Paměti obce Bludova', pŤivítali jako

dristojné uctění památky tohoto blu-
dovského rodáka pŤi pŤíleŽitosti vlročí

.ieho narození.

Upoz0Ínění
Informace z Ku|turního domu B|udov, pozvánky na akce poiádané
Ku|turním domem B|udov a rŮzné dokumenty z Ku|turního domu

B|udov mťrŽete s|edovat také na internetu na adresách:
www.bludov.czlkultura vzdelani/kulturni dum.htm

www.bludo v.czltotrc
www.bludov.czlkultura vzdelani/kalendar.htm
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PR(OEDEJE

ÚtenÍ 19. 11. . |ex|il
Pátek 22,11. . texti|
Pondě|í 25. 11. . textil
StŤeda 27.11,. leunÍ |exti|
Pá|ek 29. 11. - |ex|i|

ÚtenÍ 3.12.. texti|
Pondě|í 9' 12. .lex|il
Cilnef n.V. - lextil
PondělÍ 16. 12.. textil
Pátek 20.12..lex|i|

TOTALNI
\íYPRODEJ

SECÍIND
HAI{D $

TEXTILT'
Mikiny' košile, svetry,

ka|hoty, tep!áky, bundy

Jen 15,. Kě za ltus

l (u!tutní dum BIudou
27. I 1. 2002
9:00-16:00 hodin

sPoÍ(ToVNl oAIENY
.o.>

rÍ^+r:((' ft(
\\

ffiffiiru;iffilffi;'r.; :ffiffiiffi:i,il. :r
oddíl stolního tenisu má v sezoně 2002 - 2003 v soutěžích

tŤi druŽstva muž '
DruŽstvo | 'A|| hraje v regioná|ním pŤeboru I. tŤídy

a v současné době je mezj prvními tŤemi družstvy. ||B||

druŽstvo hraje regionální pi.ebor II. tŤídy a je největŠím
zklamáním. Figuruje na spodním místě tabulky. Družstvo
''C'' hraje regionální soutěŽ a po odehranych zápasech je
bezpečně na 1. místě. Potěšitelné je, že v kádru jsou a hrají
ijunioŤi a Žáci (Vláďa Strašil' Matěj Čern1/, Vít orava a ně-
které zápasy odehrál i mladší žák Milan Janíček).

Také v mládeŽnic\ilch soutěŽích máme tŤi družstva -

mladší Žáci, starší Žáci ajunioŤi. Tito se z častřují pravidel-
ně bodovacích turnajri, které poŤádá okresní vybor stolního
tenisu. V bodovacích turnajích mladších žákri v Kolšově
a v JestŤebí se nejlépe umístil Milan Janíček' kteri./ získal
velmi krásné druhé místo' Petr KouŤil obsadi l 5. - 8. místo.
Bodovacího turnaje se zričastnila i dvě děvčata Terezka
Brokešová a Markétka Balharová a po snaŽivém q konu se
umístila ve stŤedu ŽebŤíčku.

Starší Žáci hrál'i na turnaji v .Ied|í. Nejlépe dopadl Víťa
orava, kteq/ obsadil 3. místo. Mladší Žák Milan Janíček by|

5. _ 8' aHonza Rabenseifner, Pavel Janíček a Vašek Tempír
skončili v polovině ričastníkri.

JunioŤi hráli na turnaji v Mohe|nici. Nejlépe se umístil Lád,a
Straši| a Matěj Černy, kteŤí obsadili 5. _ 8. místo. Škoda' Že se
turnaje nezriěastnil naš nejlepší junior Martin Holub.

Díky sponzorrim se vyŤešil největší problém stolního
tenisu . vytápění herny. Všem, kteŤí pŤispěli, patŤí ve|lq/ dík.
Zave|kého pŤispění Pepy Sedláčka a Pav|a Srba, kteŤí peníze
sehnali, a firmy Posl, která topení provedla, se v herně stol-
ního tenisu udělalo plynové topení a nyní se již hraje
v pěkném a hlavně teplém prostŤedí.

V rámci plnění volebního programu Strany ze|enych
o podpoŤe sportu chce oddíl sto|ního tenisu otevŤít hernu
i pro širokou veŤejnost. Neregistrovaní zájemci o stolní tenis
se mohou hlásit u pana Andrleho na tel. čís|e 737 477 |48,
kde j im bude sděleno' kdy je herna stolního tenisu volná.
Minimální ričast jsou 4 hráči. Za proprijčení herny zap|atí
každy hráč 25,- Kč za l hodinu. V pŤípadě zájmuje možnost
zapťrjčení pálek a míčkri za up|atu.

Za oddíl stolního tenisu
Andrle Zdeněk, pžedseda ST

)PODĚKO.rzÁ.xÍ
panu MVDr. Hlásnémv Za záchranu

mého psího života koncem Ťíjna 2002.

Štana Andy

Kde:
Kdy:
Gas:

l

0zNÁmEilí REDAKcNí RADY
Vzhledem k nespokojenosti koaličních stran s prací

redakční rady Bludovanu pŤedpokládáme, Že prací
v redakční radě budou pověŤeni schopnější lidé neŽ my.
a proto z redakční rady odstupujeme.

Zárove děkujeme všem čtenáŤrim, kteŤí nám zachová-
vali pŤíze .

Irena Sedláčková, Mg,. Lenka ČernÓ, František Polách

Blrrdovan vydává obecni uŤad Bludov. Vycházi 
, lx 
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