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V sobotu 4. ledna 2003 se již po něko-
likáté uskutečnila v Bludově, stejně 
jako v celé zemi, Tříkrálová sbírka. 
Jejím pořadatelem je nezisková or-
ganizace Sdružení Česká katolická 
charita, jež je součástí římskokato-
lické církve.

Jaká je činnost Charity?

Hlavní činností Charity je pomoc spo-
luobčanům, kteří se ocitli na okraji spo-
lečnosti, a to bez ohledu na jejich vyznání, 
rasu nebo národnost: osamělým matkám 
s dětmi, osobám bez přístřeší, zdravotně 
a mentálně postiženým, romským a soci-
álně slabým rodinám, drogově závislým, 
opuštěným starým lidem, uprchlíkům, 
vězňům a osobám vracejícím se z výkonu 
trestu. Významná je i pomoc rodinám, které 
byly postiženy v posledních letech povod-
němi. Významným charitním počinem se 
stává budování a provoz hospiců, v nichž 
nevyléčitelně nemocní, umírající a jejich 
příbuzní prožijí nejobtížnější chvíle svého 
života v bezpečí, se svými nejbližšími, a v 
klidu. V minulém roce byl takový hospic 
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otevřen i v našem kraji - na Svatém Kopeč-
ku u Olomouce.

Charita provozuje desítky středisek 
ošetřovatelské a pečovatelské služby, do-
movy pokojného stáří, azylové domy pro 
bezdomovce, domovy pro matky v tísni, 
stacionáře a chráněné dílny pro zdravotně 
postižené. Významná je rovněž humanitár-
ní pomoc potřebným do zahraničí - rekon-
strukce dětských center v Grozném v Če-
čensku, výstavba školy v Ugandě, domácí 
péče v Srbsku, akutní humanitární pomoc 
do Indie a na Ukrajinu.

Výsledky Tříkrálové sbírky 
v roce 2003

Po Bludově chodilo letos více jak tři-
cet tříkrálových koledníků, kteří vybrali 
úctyhodných 37 918 Kč, což v přepočtu 
činí asi 12 Kč na obyvatele. Bludovští tak 
do sbírky přispěli téměř o deset tisíc korun 
více než loni. V sousedním, takřka stejně 
velkém Postřelmově, se vybralo 48 220,60 
Kč, v Chromči 12 640 (což znamená asi 
21 Kč na obyvatele!!!) a v Dolních Stu-
dénkách 19 332,90 Kč (15 Kč na obyva-

tele). Na druhou stranu - v Šumperku se 
vybralo 63 782,10 Kč (2 Kč na obyvatele). 
V šumperském a zábřežském děkanátu, 
jejichž hranice zhruba odpovídají šumper-
skému okresu přispěli lidé na dobročinné 
účely více jak jeden milion korun - přesně 
1.140.342,60 Kč.

Využití sbírky pro rok 2003z 

Z letošního sbírky zůstane 65 % pro 
místní farní charity, 15 % pro diecézní 
charity, 10 %  přijde na humanitární pomoc, 
5 % na sekretariát Charity a 5 % na režii 
Tříkrálové sbírky. Charita Šumperk využije 
získané fi nanční prostředky na asistenční 
službu pro zdravotně postižené a seniory, 
na Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou 
službu k zakoupení kompenzačních a reha-
bilitačních pomůcek, na podporu Charitního 
centra Sblížení pro děti ze sociálně slabších 
rodin, dále - tak jako i v loňském roce - na 
podporu Poradny pro ženy a dívky. Přesnější 
využití bude známo až po připočtení výnosu 
ze složenek. Jedno je však jisté již několik 
let - tato sbírka není určena pro potřeby 
místního kostela. Jde o sbírku humanitární, 
o sbírku na pomoc potřebným, o sbírku pro 
lidi bez domova, pro lidi trpící a umírající.

Děkuji vám všem, kteří jste otevřeli 
dveře svých domovů a dveře svých srd-
cí vánočnímu poselství lásky a radosti, 
pocitu sounáležitosti s trpícími a ubo-
hými. Děkuji všem, kteří podle svých 
možností přispěli. Děkuji také Mgr. 
Barboře Jílkové, která celou sbírku 
v Bludově organizovala a děkuji všem 
více jak třiceti koledníkům, kteří Blu-
dov obcházeli. 

Prosím, abyste podle svých možností 
i dále přispívali ze své hojnosti i ze svého 
nedostatku na další potřebné projekty.

PhDr. Stanislav Balík
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Zastupite|stuo obce souhlasí:
4lzl02 - se záměrem vfstavby místní komuni.

kace z u|ice Za Školou podé| pozem-
ku KotvanŮ navazující na po|ní cestu
podle návrhu KPÚ

5lzl02 - se záměrem vybudováníinŽ. sítív RP
10 tak, aby h|avní Ťady by|y u|oženy
v budoucí místní komunikaci pod|e
uzemního p|ánu . p.č. 147711 tak,
aby z těchto h|avních iadŮ mohl blt
piipojen RD pana Mazáka'

6lz102 . s členstvím obce B|udov v Honebním
spoIečenstvu B|udov

7lzl02 - s poskytnutím pŮjčky obecním |esŮm
B|udov s.r.o. Ve v1iši 500'000,- Kč
Úročenou ze zákona 1,4 násobkem
diskontní sazby, se sp|atností nejpoz.
děj i  do 30. 9.2003

Zastupitelstuo ohGe schualuie:
8lzl02 . ověÍovate|e zápisu pana Karla Banka

a lng. Karla Sourala
9rzl02 . program svého jednání
10lzl02 - zprávu o činnosti rady obce
f rzl02. zprávu o hospodarení s rozpočtem

obce
12rzl02. dop|nění jednacího rádu obce dle

návrhu lng. |gnačáka
13lzl02 - jednací Íád zastupite|stva obce
14lzl02. tyto rozpočtové změny:

Kote|na MŠ . p|yn 3634 5153

MŠ s|uŽby -tep|o 3311 5169

uÝoRlr:
Péče o vzh|ed obcía veiejnou
zelen 3745
oranŽerie 3326 6121

3322 5169
Silnice 2212 5171

22125169

pnílur
Dotace z okÚ - Ro 154
Piíjem z prodeje
majetku 617' l 3119

-300'000'- Kč

+ 300.000'. Kč

+300.000'- Kč
+80'000,. Kč
+60.000,. Kč
+90.000,. Kč
+20'000,. Kč

+60.000,-Kč

+490.000'-Kč

15lzl02. nákup s|uŽebního automobi|u pro 0U

$la02. rozpočtové provizorium na první
3 měsíce roku 2003, pod|e kterého
vfdaje za |eden aŽ bÍezen nepÍekročí
částku 8,645'000,.Kč s tím, Že budou
hrazeny pouze nutné u/daje

17lzl02. tuto obecně závaznou vyhlášku:
obecně závazná vyh|áška ze dne
17 '12.2001 o místních poplatcích se
měnítakto:
1)V č|. 8, odst' 4 zní: Sazba pop|atku
na osobu a 1. po|o|etí roku 2003 činí
100.- Kč'
2) V č|. 8, odst' 6 zní: Pop|atek pod|e
č|. 8, odst' 4, je sp|atnf v termínu od
3.2 .2003 do 31.3 .2003
3) Tato obecně závazná vyh|áška
nablvá t]činnosti 1. 1. 2003.

18lzl02 - statut místní knihovny v B|udově
Ela02 - knihovní iád místní knihovny

v B|udově
20lzl02. vybudování hlavního plynovodního

Ťadu, ze kterého se budou moci
napojit i stavebníci na sousedních
pozemcích' obec by hradi|a náklady
na vybudování hlavního p|ynovodního
iadu a stavebníci nák|ady na pŤípojky
rodinnfch domŮ' Jednalo by se o p|y.
novod od č.p' 783 k pozemku p.č.
235/3 v k.Ú. B|udov pod podmínkou,
Že obec bude vlastnkem pozemku
pod místní komunikacíZa Ško|ou

21lzl02. poskytování odměn neuvo|něnlm
ÍunkcionáiŮm pro toto nové Íunkční
období takto:č|enové zastupiteIstva
obce, členové rady obce, pŤedsedo.
vé vfborŮ a komisí a starosta obce
budou odměĎováni ve vfši 85 %
moŽného maxima dle naiízení v|ády
č' 358/2000Sb. o odměnách za vfkon
Íunkce č|enŮm zastupite|stva obce ve
znění pozdějších piedpisŮ.0dměny
budou poskytovány u členŮ zastu.
pitelstva obce, rady obce a starosty
obce od data jejich zvo|enído Íunkce,
tj. 16. 11. 2002,odměny piedsedŮm
vfborŮ od 11. 12.2002 a pÍedsedŮm
komisí od 4. 12,2002

22|a02 - odměny pro č|eny kontro|ního u/boru
ve v!ši 2,400,. Kč a pro č|eny finanč.
ního vfboru ve v!ši 8'000,. Kč za

up|ynu|é Íunkční období
23lzl02. námitky |ng. Janíčka k zápisu z usta.

vujícího zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelsluo obce zÍizuie:
24lzl02 - kontro|níu/bor v tomto s|oŽení:

Ing. Karel Janíček. predseda,
členové Mgr' lvan Gavanda,
Danuška Hojgrová, Ing. Petr Ston,
Ing. Karel Soural

25ru02 - kontro|ní infbor - finanční v tomto
sIoŽení:
Ing. Tomáš |gnačák . predseda,
členové |ng. Jirí Juránek, |ng. Bla-
Žena Divišová, |ng. Zdeněk Janíček,
|ng. Lucie štodtová, David Schauer,
Ing' JoseÍ Tu|pík

Zastupitelsluo obce uk|ádá:
26rz.102 - kontro|nímu a Íinančnímu vlboru

provést ekonomickou ana|iizu hospo.
daieníobecních |esŮ B|udov s.r.o. do
31. 3. 2003 s tím, Že dí|čí zprávu po.
dají na piíštím zasedání zastupitelstva
obce
odpovídá: lng. Tomáš |gnačák,
|ng' KarelJaníček

27lzl02 - obecnímu iadu pedloŽit seznam
všech projektovanlch akcí, které ne.
by|y realizovány do príštího zasedání
zastupitelstva obce
odpovídá: Ing' František BŤezina

28rzl02 - obecnímu Íadu, aby byl zápis
z ustavujícího zasedání zastupite|stva
uveden do sou|adu se skutečností.
odpovídá: lng. Pavel Ston

Zapsa|a: Gabriela Svatořová

Za správnost odpovídá: Hana Blechová

OvěŤovatelé: Karel Bank.
Ing. Karel Soural

Ing. František BŤezina Ing. Pave| Ston
místostarosta starosta

YáŽení občané,
v zájmu vaší |epší informovanosti o činnos-
ti obecních zastupite|sk ch orgánri vám
budeme v Bludovanu pŤinášet stručné qf-
tahy zjednání zastupitelstva obce. Děláme

tak pĚedevším proto, že se domníváme,že
pouhé zveŤejřování pŤijaffch usnesení je
nedostačující a pŤedevším neinformovan;f
občan jej nemusí vždy pochopit. Upozor.
řujeme, že z drivodri velkého rozsahu ne|ze

uveŤejřovat celé zápisy . budeme pŤinášet
popis a stručn;f komentáĚ jednotliv ch
bodri. Zápisy v plném znění jsou zveŤejřo-
vány na riŤedních deskách a na obecnÍch
internetoqfch stránkách.

Bludovan 2
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2. iednání Zastupitelstua
obce Bludou

Dne 11. prosince 2002 proběhlo od
l8:00 do 22:05 druhé jednání zastupitelstva
obce vzešlého z listopadov'.ich voleb. PŤí-
tomno bylo 13 Zastupitel , chyběl MVDr.
Josef Hlásny, CSc. a oto BÓser (omluven).
Starosta obce Ing. Pavel Ston pověŤil Gab-
rielu SvatoĎovou vyhotovením zápisu, ově-
Ťením zápisu pověŤilo zastupitelstvo Karla
Banka a Ing. Karla Sourala.

Zptáua o cinnosti tady
V irvodu schťrze podal starosta zprálu

o činnosti rady v období od ustavujícího
jednání zastupitelstva. Rada pověŤila prová-
děním svatebních obŤadri Ing. Pavla Stona,
Ing. Jaroslava Balhara a Ing. Karla Janíčka.
Vzhledem k tomu, že odstoupila stávající
redakční rada Bludovanu' jmenovala rada
obce novou redakční radu ve složení:
p. Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík,
Mgr. Vladimír Vlček a Mgr. Jarmila Divi-
šová. Rada obce dále projednala nabídky
na prováděni zimni írdržby komunikací a po
dodatečnych jednáních, kdy pan František
Zatloukal nesouhlasil s někten./mi ripravami
a se sníŽením cen za některé služby, bylo
odsouhlaseno podepsání smlouvy s Bludov-
skou a.s.

obsáhlou diskusi vyvolalo rozhodnutí
rady o ukončení provozu kuchyně v mateŤ-
ské škole. Vzhledem ke značn5Ím nákladrim
pŤesahujícím finanční možnosti obce, které
by si vyžáda|a riprava této kuchyně tak,
aby vyhovovala hygienich.im požadavlďm,
rozhodla rada. že stravování v MŠ bude
Ťešeno dovozem stravy z kuchyně zák|ad-
ní školy, jejiŽ kapacita není v současnosti
dostatečně vyuŽitá. Dovoz jid|a z kuchyně
zák|adni školy (pro mateŤskou školu se bude
vaŤit zvlášť podle pŤíslušnlch norem) bude
splĎovat všechny hygienické a stravovací
norlny a bude vyrazně levnější.

V diskusi k činnosti rady se taktéž JUDr.
Sedláček dotazoval na problematiku zatep-
lení oranžerie, Zatep|ení v hodnotě 250.000
Kč bylo zap|aceno ze zisku obecní pískovny'
Dá se pŤedpokládat, že po zatep|ení vyrazně
klesnou náklady na vytápění. oranžerie
bude využívána pro zimni uskladnění rostlin
z dalších sklenílď, v nichž se tím pádem to-
pit nebude - mělo by tak dojít k rispoŤe'

Rada obce taktéž seznámila zastupitele
s novym organizačním Ťádern obce, v němž
zrušila místo tajemníka, odbory a jejich
vedoucí. Učinila tak proto, Že májiné pŤed-
stavy o chodu obecního riŤadu. ÚŤad navíc
Ťídí uvolněny místostarosta Ing. František
BŤezina, tudiŽ zanikla potŤeba místa tajem-
níka. Nové organizační schéma povede také
k finančním usporám'

Na dotaz JUDr. Sedláčka, proě byla za-
stavena akce revita|izace Vesníku a Vitonína
odpověděl ing' BŤezina, Že potŤebné náklady
by čini ly cca l6 mil ionrj Kč, což je vel ice

nákladné a naše obec na to v současné době
nemá prostŤedky.

Zastupitelé následně zprávu rady o
činnosti schválili, když se hlasování zdrže|i
zastupitelé za KSČM a SZ.

HospodaÍení s Íozpoctem obce,
iednací Ťád zastupiteIstva

Dále zastupitelé schválili zprávu o
hospodaŤení s rozpočtem obce ajednací Ťád
zastupitelstva.

Konttolní a Íinancní uÍbot
zastupitelsila, komise rady

Zastupitelstvo obce zvolilo kontrolní
qfbor v tomto složení: Ing. Karel Janíček
- pŤedseda, členové Mgr. Ivan Gavanda,
Danuška Hojgrová, Ing. Karel Soural,
Ing. Petr Ston.

Finanční v;fbor bude pracovat v tom.
to složení: Ing. Tomáš Ignaěák - pŤedseda,
členové Ing. Blažena Divišová,Ing. Zdeněk
Janíček, Ing. JiŤí Juránek, David Schauer,
Ing. Lucie Štodtová, Ing. Josef Ťulpík.

Dále starosta informoval zastupitelstvo
obce o složení jednotliq/ch komisí dle roz-
hodnutí rady obce. Zastupitelé a občané z
pléna navrhli ještě několik změn, které rada
akceptovala. S oučasné složení j ednotl iv,.i ch
komisí je tedy následující.

Komise informatiky: Petr Švéda - pŤedse-
da, Michal Fiala, Jaroslav Jarmer, Jaroslav
Šimek, Lubomír Znoj m|.

Komise likvidační: Ing. Jaroslav Balhar
- pŤedseda' JUDr. Josef Sedláček

Komise sociální: Marie Znojová. pŤedsed-
kyně, Helena Čejková, JiŤina Holinková,
MUDr. Jaroslav Mikuláš, Bc. Dana Miku-
lášová, Eliška Zap|etalov á

Komise stavební: Karel Bank - pŤedseda,
David Horáček, Ing. Milan Klimeš, JindŤich
Matěj, Ing. Petr Novotny

Komise školská' kulturní, pro mládež
a sport: PhDr. Stanislav Balík - pŤedseda,
ZdeněkAndrle, Mgr. JindŤich Blaťák, Anto-
nín Breckl, Mgr. Jarmila Divišová, Ing. Petr
Kuba, Antonín Kubíček, Lenka Kubová,
Martin Schauer, Marie Tichá' Mgr. Vladimír
Vlček.

Komise životního prostňedí: MVDr. Josef
Hlásny, CSc' - pŤedseda, Marie Balharová,
Ing. Radmila Janoušková, Jana Klimešová,
Karel Kotrl!, JUDr. Josef Sedláček, Tomáš
Ston

Sbor pro občanské záležitosti: Mgr. Jarmi-
la Divišová - pŤedsedkyně, Blažena Fingero-
vá, Anna Krátká, Anna Krišová, Marie Ma-
tějčková, Dana Plíhalová, R žena Sládková,
Jitka Souralová, Dagmar Urbášková

Ing. Karel Janíček navrhl zíízení píestup-
kové komise s tím, že píestuplq byly v Bludo-
vě Ťešeny pouze do roku ]989. Toto tvrzení se
však ukázalojak nepravdivé, nebot,v součas-
nosti jsou projednávány MěÚ Šumperk,

Rozpoctotlé změny
Dalším bodem jednání byl návrh natoz-

počtové změny t.-fkajících se navyšení vyda-
jri v oblasti Životního prostŤedí a v oblasti
v stavby. Kromě těchto změn bylo navr-
ženo schválit v'./dajovou položku na nákup
služebního vozidla pro obecní riŤad. Veškeré
navrhované zvyšení rozpočtovych r,".idajťr
bude na straně pŤíjm kompenzováno prí.
jmovou poloŽkou za prodej plynofikace ve
v!ši 3'900.000,- Kč.

Rada obce zamyšIí zakoupit sluŽební
vozidlo - o tomto bodu zastupitelstvo disku-
tovalo jiŽ v souvislosti se zprávou o činnosti
rady. Do nynějška pťrjčovali vozidlo pro
s luŽební zá|ežitosti j e dnotliví zaměstnanc i,
coŽ však není optimální stav. Navíc v dťr-
sledku personálních změn poslední doby
není takŤka nikdo ze zaměstnancťt schopcn
dát k dispozici své vozidlo. Automobil ve
vlastnictví obce je v současnosti nezbytnou
věcí, zvláště když je nutné začít shánět dota-
ce na vybudování kana|izace a na další akce'
Po bouŤlivé diskusi, v níž se proti náktrpu
stavěl pŤedevším JUDr. Josef Sedláček,
nakonec zastupitelstvo o nákupu rozhodlo'
nedokázalo se však shodnout na maximální
částce, za kterou bude vozidlo poi.ízeno'
Tento bod tak bude Ťešen v rámci rozpočttt
na rok 2003. Zastupitelstvo nakonec rozpoč-
tové změny všemi hlasy schválilo.

Rozpoctoué ptouizotium
Starosta Ing. Ston prohlásil, že rozpočeÍ

obce bude sestaven do konce ledna 2003.
Potom bude zveŤejněn dle zákona na ťrr.ed-
ní desce a schvalován má b 't na pŤelomtr
nora a bÍezna 2003. Takoq1i rozpočet už

bude brát v rivahu vysledek hospodaí.ení
za rok 2002 i metodické pokyny 'k tvorbě
dařov,.fch pŤíjmťr, které byly na oU zaslárry
v těchto dnech'

Rada obce navrhla zastupitelstvu schvá.
lit na první tŤi měsíce roku 2003 rozpočtové
provizorium, podle kterého by q1idaje leden
- bÍezen 2003 nepŤekročily 8,645.000,. Kč
(3/l1 skutečnfch vldajr i roku 2002).Za-
stupitelstvo tento návrh schválilo s tím' Že
budou hrazenyjen nutné v1idaje.

Uyhláška o místních popla|cích -
Roplatlry za komunální odpad

Rozsáhlá debata proběhla také ohledně
vyhlášky o místních poplatcích. Novelizace
zákona umožřuje návrat ke starému ,,znám-
kovému.. modelu. JelikoŽ však již v pťrlce
prosince nebylo technicky moŽné takovy
návrat provést a navíc není zcela zi.ejn.ré,
jestli je k tomu v le, rozhodlo zastupitcl-
stvo následujícím zpťrsobem. Zpťrsob platby
z stane v prvním pololetí (tj. do června
2003) stejny, jako v roce 2002. Poplatck
na toto první pololetí bude činit l00 Kč na
osobu a bude splatn v termínu od 3. 2' do
31 '  3 .2003 na obecním r iŤadě.  Jde o čás-
tečné zqf'šení, které si však \ynutil vclky
objem sváženého odpadu, ktery se oproti

I'1
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starému ,,známkovému.. systému zv'.išil
o l00 %. (I částka l00 Kč je ovšem značně
nizká, neboť napŤ. v sousedním PostŤelmově
Se v roce 2002 vybiralo 365,- Kč na osobu
a rok, v Bludově 150,- Kč). Do června 2003
pak zastupitelstvo na zák|adě podrobnych
kalkulací rozhodne o zptisobu placení SVoZu
odpadri v následujícím období, kdy není vy-
loučen návrat k dŤívějšímu zpťrsobu'

statut místní knihouny a knihouní Íád
Zasťupitelstvo dále schválilo novy statut

místní knihovny a knihovní Ťád.

l{áuth na odkup pozeml(u pÍ0 místní
komunikace U totrali|ě Za Ško|ou,
pruiednání v stauhy inženÍrskÚch sítí
U lámci uÍstauby RD

Zastupitelstvo projednalo a následně
souhlasilo se záměrem vystavby místní ko-
munikace z ulice Za Školou podél pozemku
Kotvanrj (za domy čp. |92 aŽ 724 - mezi
u|icí Za školou a Učitelskjm vrchem) nava-
zující na polní cestu. Pro budoucí vybudo-
vání komunikace bude ovšem nutn! vj'kup
pozemku od soukrom5ich vlastníkťl. Situace
se musela Ťešit uŽ nyní, kdy má bft v dolní
části ulice Za Školou stavěn novy rodinnf
drim, u nějŽhrozi,Žeby znemožnil vystavbu
budoucí komunikace.

Zastupitelstvo dále Ťešilo problematiku
vystavby inženlrskych sítí k dvěma budou-
cím novostavbám v ulici Polní a v l|ici Za
Školou. Souhlasilo se záměrem vybudovat in-
Ženlrské sítě v ulici Polní tak, aby hlavní Ťady
byly uloŽeny v budoucí místní komunikaci

podle rizemního plánu a aby z těchto hlavních
Ťadri mohl b;ft pŤipojen nov rodinnf d m.

Obdobn stav je v ulici Za Skolou, kde
ovšem situaci komplikuje skutečnost, že
polovina obecní cesty leží na soukromém
pozemku' JelikoŽ není jasné, zda jsou
v soukromém vlastrrictví pozemky pod po-
lovinou celé ulice, podmínilo zasfupitelstvo
vybudování hlavního plynovodního Ťadu, ze
kterého se budou moci napojit i stavebníci
na sousedních pozemcích v této ulici sku-
tečností, že obec bude vlastníkem pozemku
pod celou místní komunikací Za Školou.
obec bude hradit náklady na vybudování
hlavního plynovodního Ťadu a stavebníci ná-
klady na pŤípojky rodinnych domri. Jednalo
by se o plynovod od č.p' 783 k pozemku p.č.
2 3 5 / 3 v k . . B l u d o v .

Bekonsttukce bytŮ na c.p. 69
Materiály pŤedložené k uvažované

rekonstrukci obecních bytu na čp. 69
(bludovsk! mlfn) nebyly dostatečně jasné
a podrobné, proto zastupitelé projednávání
tohoto bodu odložili.

Ustup do Honebního spolecenstua
Rada obce pŤedložila zastupitelstvu

návrh na schválení vsfupu obce do Honeb-
ního společenstva Bludov podle zákona
č. 449/200l Sb. Podle tohoto zákona je
tŤeba lytvoŤit honební společenstvo a členy
tohoto společenstva mohou byt pouze vlast-
níci pozemkri. Zastupitelstvo jednomyslně
souhlasilo s členstvím obce Bludov v Ho-
nebním společenstvu Bludov.

0dměny n8uu0|něnÍm ÍunkcionáÍŮm
Členové zastupitelstva obce, členové

rady obce, pŤedsedové v'.fboru a komisí
a starosta obce budou V tomto volebním
období odměriováni ve v'.liši 85 % moŽného
maxima dle naŤízení vlády č' 358/2000 Sb'

Puicka 0becním |esum Bludou s.r.o.
Vzhledem k tomu, že v závěru roku 2002
uhradila společnost obecní lesy Blrrdov
S.r.o. za opraw komunikací cca 500.000,.
Kč (silnice k pískovně a silnice u hŤbitova)
a uhradí cca 240,000,- Kč na zateplení
oranŽerie, navrhla rada poskytnout obec-
ním lesrim Bludov s.r.o. prijčku ve r,yši
500.000,- Kč se splatností do 30. 9' 2003,
Zasfupitelstvo s tímto návrhem souhlasilo.

Ruzné
JUDr. Sedláček navrhl Írkolovat kon-

trolní a finanční r".ibor a u|ožit jim, aby
provedly ekonomickou analyzu hospodaŤení
obecních les i j  B ludov S. r .o .  do 31 .3 .2003
s tím, že di|či zprávu podají na pŤíštím za-
sedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo
s návrhem souhlasilo'

Zastupitelstvo uloŽilo obecnímu ťri.adu
na návrh Davida Horáčka pŤedloŽit do
pŤíštího zasedání Seznam všech projektova-
n ch akcí, které nebyly realízovány.

Ing. Janíček vznesl dotazna ověŤovatele
zápisu z ustavujícího zasedání kvuli obsaho-
v'.im chybám v zápisu. Zastupitelstvo jeho
námitky schválilo a požaduje' aby zápis byl
uveden do souladu se skutečností.

PhDr' Stanislav Balík

obecní Ťad upozorřuje občany, že na
zák|adě usnesení zastupitelstva obce Blu-
dov v'./še uvedeny poplatek činí na osobu
a l. pololetí roku 2003 100,. Kč.

Poplatek je splatnf v tetmínu od 3. 2. 2003
do 31.  3 .  2003.

V!še poplatku za 2. pololetí roku 2003
i jeho splatnost budou oznámeny po jejich
stanovení zasfupitelstvem obce.

obecní uŤad B|udov

obecní Í ad žádá občany, aby náš riŤad kontaktovali v pŤípadě poruchy veŤejného osvět-
lení a rozhlasu. PŤi oznámení je potŤeba uvést ulici, č.p., pŤíp. jinfm zprisobem specifikovat
místo, u kterého se osvětlení či rozhlas nacházi. Nahlášené poruchy jsou evidovány a pruběŽ-
ně odstraĎovány. Proto je vhodné závady hlásit neprodleně. Nelze tyto poruchy odstraĎovat
jednotlivě' jelikož je nutné k tomuto objednávat plošinu.

Poruchy veŤejného osvětlení i rozhlasu hlaste na obecním Ťadě osobně nebo telefonicky
na tel. č. 583 30I 446 p.Volek.

obecní Ťad Bludov - usek vvstavbv

DAŇ z NEMovlTosTí upozornění FÚ u Šumperlru
Vl.astníci bytri, kteŤí podali dariové pÍiznáni a uplatnili osvobození do roku 2002, nemusí

v roce 2003 podávat znovu daĎové piiznání, pokud nedošlo k jinfm změnám.
Termín placení daně na rok 2003 je 2. éerven 2oo3.

Z drjvodu změny cen pozemk doporučujeme vyčkat s placením daně na složenku!

LéltaÍsltá sluŽha pÍUní pomooi 0d 1. ledna 2003

YáŽeni spoluobčané,
odbor zdravotnictví krajského riŤadu rozeslal v listopadu cestou starostti a zdravotnickych zaÍízení
informaci občanrim o rozsahu zajištění LékaŤské služby první pomoci od ledna 2003. Tato informa-
ce se radikálně změnila 18. l2. 2002,kdy Rada olomouckého kraje pŤijala toto usnesení:
LékaŤská služba první pomoci (LSPP) v olomouckém kraji bude od 1. 1. 2003 zajištěna
cestou Ťeditel .organizací Zdravotnické záchranné s|užby na jednom pracovišti v okresním
městě Jeseník, Šumperk, Olomouc, PŤerov a Prostějov.

l .  Z .  sobota
3 .5 .  sobo ta
28.6. sobota

30 .8 .  sobo ta
18.  10.  sobota
13.12. sobota

obecní tiŤad Bludov - Hana Tolarová
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LSPP bude zajištěna ve všední den od 17:00 hodin do 07:00 hodin a v nepracovní den od 08:

00 hodin do 07:00 hodin

olomoucky Waj zajisti dostupnost LSPP tak, aby pohotovostní služby byly vykonávány za danych

legislativních podmínek co nejefektivněji a byla pŤitom respektována nosná mira zátěže lékaŤ .

V celé České republice docházi k v znamné redukci pohotovostních služeb. V okresech je většinou
ponecháno jenom jedno stanoviště LékaŤské služby první pomoci. .

K zajištění OLSPP vydalo 14. |2.2002 Ministerstvo zdravotnicťví metodicky pokyn: minimální

standard poskytování LSPP. Zde je doporučena dostupnost místa vlkonu LSPP tak, aby 60 %o
izemí spadajícího do spádového rizemí pracoviště LSPP bylo běžn;fmi dopravními prostŤedky

dostupné do 60 minut.

K rozhodnutí o rozsahu zajištění LSPP V roce 2003 dospěl olomouck;/ kraj po opakovan ch jedná-

ních s lékafi a s pŤihlédnutím ke skutečnosti, že na zajištění LékaŤské služby první pomoci obdržel
do rozpočtu prostŤedky dovolující zajístit potŤebn! rozsah pohotovostních služeb pouze v pěti
okresních městech.

LékaÍská služba první pomoci poskytuje léčebnou péči občanrim v pŤípadech náhlého one-
mocnění vzniklého v době mimo pravidelnf provoz zdravotnickychza ízení. LékaŤská služba
první pomoci není určena pro léčebné rikony, které poskytují pŤíslušní praktičtí lékaŤi v běž-
né pracovní době pňi ordinačních hodinách a návštěvní službě. občané by měli zdravotní péči

vyhledat pňedevším u svého praktického lékaĚe, se kterym se mohou dohodnout i na návštěvě
u pacienta.

V pŤípadech bezprostŤedního ohroženi života, u závažnych onemocnění a stavťr prisobících náhlé
utrpení nebo bolest a u změn chování pacienta, kter'-i ohrožuje sám sebe nebo své okolí, poskytuje
léčebnou péči nepŤetržité Zdtavotnická záchranná služba svymi posádkami Rychlé lékaŤské pomo.
ci (RLP) a Rychlé zdravotnické pomoci (RZP) - telefon č. 155.

LékaŤsltá sluŽha pÍUní pomoci od 1. 1. 2003
ie zal|štěna takto:

t . Začátek LékaŤské služby první pomoci v celém kraji je stanoven ve všední den na 17:00 hodin,
ve dnech pracovního klidu na 8:00 hodin. LékaŤ pohotovostní sluŽby bude v ordinaci pŤítomen
nepŤetržitě do rána do 07:00 hodin pŤipraven ošetŤit pacienty' kteŤí se k vyšetŤení dostaví' nebo
budou k vyšetŤení dovezeni.
Návštěvní služba lékaŤe pŤi LSPP bude lykonána jen v indikovanlch pŤípadech u návštěv na-
hlášenlch do 72:00 hodin. operační stŤedisko mriže dle momentální situace rozhodnout místo
návštěvy o odvozu pacienta k vyšetŤení do ordinace LSPR v pŤípadech hodnych zŤetele, sanit-
ním vozidlem.
Po 22:00 hodině má občan možnost dopravit se k ošetŤení do ordinace LSPP, která zajišťuje
pohotovostní péči do rána, nebo navštívit ráno svého pŤíslušného lékaŤe' operační stŤedisko
mťrže dle momentální situace rozhodnout, v pŤípadech hodn;fch zŤetele' o dopravě pacienta
k vyšetŤení do ordinace LSPP sanitním vozidlem.
LékaŤská služba první pomoci pro děti, stomatologická pohotovost zubních lékaŤri a lékárenská
pohotovostní služba bude zajištěna mimo běŽnou ordinační dobu zdravotnickych zaŤizeni v Ía.
kové míŤe, která je optimálně dostatečná pŤi poskytování potŤebné léčebné péče. Dostupnost je

zajištěna na pracovišti ve městech Jeseník, Šumperk, olomouc, PŤerov a Prostějov.
Urgentní pŤípady ohrožení života ošetŤí 24 hodin denně - tedy nepŤetržitě v denní i noční dobu
- Zdravotnickázáchranná služba' Volejte operační stŤedisko na telefonní krizové číslo l55.
Posiluje se role Zdravotnické záchranné služby tak, aby byl k dispozící24 hodin denně pŤi-
měŤeny počet vybavenlch vozidel a odbornfch tiim RLP a RZP. V pŤípadě závažné náh|é
poruchy zdravotního stavu ohrožující život m že každy občan aktivovat operační stiedisko
Zdravotnické záchranné služby, které situaci vyŤeší.

MUDr' Josef Gerold, vedoucí odboru zdravotnictví, Kraiského ufadu olomouckého kraie.

3 .

lnÍormaoe FÚ u Šumpe]l(u pÍo poplatníl(y
daně z nemouitostí

Dne 30. 12. 2002lyšel zákon č, 57612002 Sb., kterym se mění zákon č. 338l|992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších pŤedpisri (dále jen ZDN).

Rokem 2003 počínaje nemusí poplatníci podávat pŤiznáni pŤi zániku osvobození od daně
z nemovitostí uplynutím zákonné lhrity a není-li jin1i drivod pro osvobození pŤedmětu daně nebo
nedošlo-li k jiné změně rozhodné pro vi/počet daně. Správce dař vyměŤí platebním vyměrem nebo
hromadnym pŤedpisn1im seznamem. T1iká se pŤedevším vlastnílď bytri, kteŤí podali v roce 2001
nebo 2002 pŤiznání v souvislosti s bytem jako zvláštním pŤedmětem daně a uplatnili si v pŤiznání

J
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nárok na osvobození podle $ 9 odst. 1 písmeno

,j.. ZDNE, ale platí obecně i pro zánik ostat-
ních osvobození uplynutím lhrity (napŤíklad

uplynutím pětileté lh ty pro osvobození od
daně ze staveb pŤi změně sytému vytápění pod-

le $ 9 odst. l písm. ,,r..nebo patnáctileté lhrity
u novostaveb obytnych dom a bytu podle $ 9
odst.  l  píSm. , ,g. .ZDNE).

od l. l . 2003 je ričinná i vyhláška č, 463l
2002 Sb., kterou se mění pruměrné ceny země-

dělsklch pozemlď; poplatníci v tomto pŤípadě

rovněŽ nejsou povinni podat dariové pŤiznání

a dari jim bude vyměŤena platebním vyměrem
nebo hromadnym pŤedpisn;.im seznamem.
Vzhledem k tomu, žetato změna se bude tykat
značného počtu poplatnílcu, doporučujeme
vyčkat s placením daně na složenku od finanČ-
ního riŤadu, na které bude uvedena správná
vyše daně. Distribuci sloŽenek pŤedpokládáme
v pruběhu dubna 2003.

Zák|adni informace k dani z nemovitostí:
daĎ se vyměŤuje podle stalu k 1. lednu běž.
ného roku. PŤiznání se podává do 31. ledna
běžného roku. Dari vyšší neŽ l000,- Kč se platí
ve čtyŤech stejnfch splátkách do 31. května,
30. června, 30. záŤi a 30. l istopadu, zeměděl-
ci ve dvou stejnlch splátkách do 31. 8. a 30.
l1. běŽného roku. DaĎ do 1000,- Kč včetně
je splatná do 3l. května; k tomuto datu lze
zap|atit i dař vyšší najednou. Dař menší neŽ
30,- Kč se neplatí.

U roce 2002:

se v obci Bludov narodilo 3l dětí, z toho
l7 chlapcri a l4 děvěat.

rozloučili jsme se s 28 občany

v matričním obvodu Bludov bylo uza-
vŤeno celkem 42 sĎatku (33 občanskych,
9 církevních)

NeiběŽněiší činnosti, kteté uykonává
a zabezpecuie matillra, evidenoe obwalel
v Bludouě pÍ0 oboany:

ověŤování podpisri a kopií listin

pŤíjem žádosti o vystavení občanského
prukazu

pŤíjem žádosti o vydání cestovního do-
kladu

opisy rodn ch, oddacích, ťrmr.tních listri
(pouze matriční události, které se staly
v matričním obvodu Bludov)

vypisy z rejstŤíku trestu

agenda občansk1i'ch a církevních sriatkťl
(termíny, dotazniky, protokoly, o svědč e-
ní pro církevní sĎatky.....

pŤihlašování k trvalému pobytu do obce
Bludov

hrobová místa (pronájem, poplatky ..')

a
a

a
a

a
a
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Sbor pro obcanshé záleŽitosti v Bludove graiuIuje iubiIantŮm Dne 15. ťtnora oslaví své

U Únoru 2003 oslauí:
Snáše| Josef
Miku|ášová Markéta
Konečná EmiIie
Filipová Jiiina
Nováková Marie
Moric Miroslav
Šimek Rudo|f
Bezděková BIaŽena
Langerová HeImtraud

Ve S|éví 131 B0
LázeĎská 3B1 B0
8' května 369 80
LázeĎská 369 B0
Na Hradě 228 82
Lázetiská 359 82
Školníogo 82
LázeĎská 43 83
Št<o|ní zog 85

tr
$
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Sbor dobrovolnych hasičti v Bludově pŤeje bludovskym
občan m v roce 2003 všechno nejlepší, mnoho štěstí,
zdraví i spokojenosti a Íěší Se na setkání s nimi píi

61 
hasi čsh;'..ff* utěži ch' 

[m1
l \#/ | 25. 5. dětská pohálová soutěž, | \tffi/ l

8. 6. oktesní kolo mužŮ a žen,
16. 8. pohálová soutěž muž , žen a veterán .

Tiše šumí lesy, které jsi rád měl,
pÍišel smutny unor, ty jsi odešel.

Opustil jsi rodinu, lesy, luka, rodnou zem,

odešel tam, kde jednou všichni spočinem,

zhasla hvězdička Tvého života'

zústal jen smutek a samota,

Jen svíci hoÍící a krásnou kytičku
z Tvé zahrddky na hrob múžeme Ti dát,

s uctou a bolestí vzpomínat'

Dne 13. rinora 2003 vzpomeneme 5. smutné vyročí,
co nás navŽdy opustil náš milovany manže\, tatínek,

dědeček, bratr, pan

tlubert Schnavtbert.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeĚte s námi,

manželka, syn s rodinou, vnoučata
Honzík a Veronika.

L

Dne 3. itnora 2003 se doživá

80. let oanít a  a v  a

Í'{ARKETI- M|KUt'AsovA
z Bludova
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví
a spokojenosÍi do dalších let pŤejí
dcery Jana a Markéta s manželi, vnuci
a pravnoučata.

Dne 19. 2. 2003 vzpomeneme
4. vyročí rimrtí našeho drahého
manže|a, tatínka a dědečka' pana

|osefa |fulÁfe.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomefite s námi.
Manželka Marie a dcery Marie
a JiÍina s rodinami'
Zároveí by 16. 4.2003 oslavil
89. narozeniny.

;tii.iii ;iij iii jtii itil . i: :tii

,, . . iili:irrliiiill ii,riii;iii rii:,. .
i:+llj!i 

Dne 14. ledna 2003 oslavil své 
ii;.rl.ril*i

i i r i i li..i Bl. narozeniny ll
i $  

u r '  .Q r  v z v r r t r r J  
i i

iiii čestny člen Sboru dobrovolnlch hasičú v Bludově ;1i iii
ifi bratr Josef llruba. .ii
i i i i l
iii Sbor mu pžeje do dalších tet hodně pevného zdraví ;f
ii iri iii;

iilo.u,u a spokojenosti. u**oo!ii
iriii::i.:*i
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Z očí Ti záÍila vždy láska a dobroÍa,
Budeš nám chybět do konce života.

Dne l. 2. tomu bude již 7 smutnych
rokri, kdy od nás odešel náš milovany
manžďr, otec, dědeček' pradědeček,
Švagr, pan

larr Hrvby.

odešeljsi od nás večerní Ímou,
odešeljsi tiše s bolestí svott,
odešeljsi, jakosud si pÍál,
Však v našich srdcích žiješ dál'

S velkou bolestí vzpomínáme, kdy nám
28'  l1 .  2001 náh le  zemŤelnáš
milovany syn, bratr, otec, stryc, švagr

|t,ls. Zbeně|< Hrubq.

I
I

f f i f f i

Kulturní d m Bludov Vás zve n^
pŤednášku s besedou

Pochopte sviil problem
a nemusÍte ho mÍt.,.

0 nalezení Gesty z Íyzic|tÍch i nsychicltÍch potíŽí
PŤednáší Ins. V. Hromek

Úterf lt. unora-zOO3 v 18 hodin
-vstup volny -

f f i f f i f f i f f i f f i f f i

d il-1il-diiffi'i'i'fu

f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i

Pionyrská skupina Bludov
Kulturní dťrm Bludov

vás zvou na tradiční

MAŠKARilí PLES
v sobolu l. nora 2003 ve 20:00 hodin

u HudebnÍ produkce -F2 Band
Šumperk

D Vystoupení. l,tRŽonelxy
, . ,  - x  xtv. z5 SumoerK

tr Bohaté občerstvenÍ
tr Tombola

Ustupne 50,. Kč . Masky zdarma

Srdečně zvou poŤadatelé

iii' 
'il 

i
lti:i 2 :ii;i: i1r*i POZVAJVIT A";itlili
ť;!: Í,Uzv.|^l |í Jl iri

i i i
Vyroční členská schťrze Zo ČZs jiiiii

Bludov bude fii

22, norav 16 hodin v kulturním domě, 
- 
i0d 18 hodin k poslechu a tanci hraie u,u

skupina ,,Milox., z Dolních Studének. iiii
ii:i ;

občerstvení, tombola, bufet, dobrá ]i i i i
náIada, vše zajištěno. iiiii

iji:t :l

Srdečně zvou zahrádkáŤi. i$ i
.i:l i i:

ffi

1ffi
ffi

Jffi

ffi

ffi
ffi
ffi

ffiffitu

#
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iiti .| i;ť i
t ti. 'i!|ť i''.ť:li:!:i:iti:itt:illLtltp$lllti

1 .2 .  20 :00

8 .2 .  20 :00

11.2 .  18:00

Pá 14'  2 '  17:00

So 15.2. 15:00

Ne 16.2. 14:00

So 22.2 .  18:00

So  1 . 3 .  20 :00

MaŠkarnípIes

Fotbalistick! ples

Piednáška s besedou ,,Pochopte svŮj
prob|ém a nemusíte ho m|t.....
Ing. Hromek

Koncert KPH - Kytarov! recitá|
prof. Štěpána Raka (Zámek Bludov)

DivadeIní pohádka
,,KRÁLOVN | Čxn z RoLN lČEK"
- vystoupí ochotnick! soubor
z Postielmova

Dětsk! karneva| aneb Show šaška
Vikyho

Posezení s hudbou - Zahrádkáii
Bludov

P|es KSČM

Ku|turníd m BIudov

zve všechny děti i iejich rodiče na

Děts|tÍ
MASKARNI KARNEUAT

aneb karnevalová Show šaška Uiltyho

nedě|e 16. unora 2003
v 14:00 hod in

- Vstupné dobrovo|né -

Kulturní drim Bludov ZVe děti i dospělé
na pohádku R. Dubanského

KRÁLovNlčrn z RoLNlčpx
Divadelní soubor Hokus PostŤelmov

Sobota 15. rÍnora2003 v 15 hodin
. vstupné 20'- Kč -

h l  1  -Ďluoovan ,/



Ku|turní dum Bludov poÍádá záiezd do Prahy na muzikál

IÍbEoPil.6rRil.
V sobotu 12- dubna 2OO3

Odjezd od KD Bludov v 7=OO hodin

Cena za vstupenku a cestu 72o,. Ké
PÍih lášky v KD Bludov

PŮvodníčesk! muzikál v režii Fi|ipa Renče. Hraje se v divad|e Broadway, které vzniklo piestavbou prostor bfva|ého
kina Sevastopo| tfmem architekta Jaromíra Pizingera. Mezizajímavostí muziká|u palŽíve|kf smyčcov! orchestr, tii
pro|ekční p|átna a Do|by Stereo Surround' použit! pro eÍekty a ruchy vá|ečnfch scén, aby by|o možné lépe dokres|it
danou atmosÍéru. Kleopatra je muzikál špičkového provedení, se skvě|fm zvukem, vizuá|ními eÍekty i dobovlmi
kost!my.

Režie: Fil ip Renč, hudba: Micha| oaviá, |ibreto: Zdeněk Borovec, Lucie Stropnická, Lou Fanánek Hagen'

Hrají a zpívaií., Bára Basiková, ||ona Csáková, Monika Absolonová, Radka Fišarová, Jan Kalousek, Zuzana
Norisová, Jana Švandová, Zdenka Trva|cová, Zbyněk Fric, Ján Slezák a da|ší'
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HtUuÍ. ,,sÍoluožua-
Už se stalo tradicí, že koncem listopadu s napětím čekáme na

známou obálku s pozváním na každoroěně poŤádany pŤedvánoční
koncert hnutí ,,Na vlastních nohou..' Tentokrát nás po jejím otevŤení
čekalo pŤíjemné pŤekvapení v podobě volné vstupenky pro deset dětí
místo obvykllch ětyÍ až pěti. Koncert ve slavném sálu pražské Lu-
cerny se konal v pátek l 3. prosinc e 2002 a vystoupilo na něm několik
známych hudebních osobností a skupin.

Zahájeni a závěr byl svěŤen chlapeckému pěveckému sboru
PUERI gaudentes' tŤi své nejpopulárnější písně zahrá|a skupina Chi-
naski. Zazpiva|a nám i Anna K se skupinou Band. Dalšími hvězdami
programu byla Dara Rolins a skupina Mersi. Tentokrát si zazpiva|
i moderátor Marek Eben. Paní Běla Gran Jensen zhodnotila další
stonožkovy rok a poděkovala všem školám, které pro hnutí ,,N&
vlastních nohou,, pracují. Ministr obrany Jaroslav Tvrdík, kten./ je
patronem hnutí, pÍišel všechny zričastněné pozdravit a popŤát rispěš-
n! další rok' Koncertu se z častnil i ,,stonožkoqf..patron naší školy
generálporučík Pavel Štefka, současny velitel generálního štábu ČA'
Nechyběla ani tradiční pŤedvánoční nadílka pro všechny ztičastněné,
malá autogramiáda a po koncertu krátká procházka vánočně osvětle-
nou Prahou. Všech deset našich nejpilnějších autoru stonožkovych
vánočních blahopŤání bylo s pniběhem pŤedvánoěního v.jjezdu do
Prahy spokojeno.

V roce 2002 by|a pÍevážná část prostŤedktj získanfch prodejem
blahopŤání a dalšími aktivitami hnutí ,,Na Vlastních nohou.. věnová-
na na obnovu škol postiženych letními povodněmi. Abychom i my
pŤispěli na tento ťtčel, zorganizovali jsme mimoŤádnou sběrovou akci
starého papíru, jejiž vytěžek byl vice než l000,- Kč. Všem dětem'
které se zapoji|y a sběr pŤinesly, patŤí poděkování. Další stonožkoq/
sběr starého papíru plánujeme na měsíc červen 2003 a věŤíme, že se
do akce zapoji více dětí. Pomrjžeme tak, jak jsme schopni, dobré
věci.

Mgr Jana Kurtejová,
Mgr Vlaďka Horáčková

Účastníci koncertu: Kubíček M., Ptáčková R., osladilová A.,Basle-
rová M., Hudosová M., Hrbáčková K., Hlásná K., Matěiková D,,
Kubíčková V, |I/agnerová M.

Každé ráno se děti sešly u ozdobeného stromečku a s chutí si zazpi-
va|y známé koledy. Celf t'1iden tak uplynul v pŤíjemném očekávání
blíŽícího se Štědrého dne.

Mgr. Irena Dokoupilova
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Kruh pŤátel hudby Bludov uvádí

KYTARoVÝ RECFÁL
autorskf poŤad štěpána Raka

S kytarou ko|em světa
Pátek 14. unora 2003 v 17 hodin

Zámek BIudov
. vstupné 20.. Kč.

Jen málokter;f kytarista 20. sto|etí je

zároveř sk|adate|em a interpretem svych
vlastních skladeb. Štěpan Rak (1945) v sobě
tyto profese nejen spojuje, ale v obou se
mu podaŤilo dosáhnout světového oh|asu.
Již během svého studia na sebe v razně
upozornil svou neuvěŤitelnou technickou
bravurou, nesmírnou tvrirčí imaginací,
nevyčerpatelnou hudební spontaneitou
a zce|a ojedině|fmi improvizačními
schopnostmi, které mu dovolují hrát
v jakémkoli sty|u a žánru.

l Yánooe ve škole mají sYé lcou:lo.
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šrohi pŤedstavení

Žáci ve 3. A. Zák|adní školy v Bludově si pŤedvánoční čas zpes-
tŤili nácvikem malého divadelního vystoupení. Ve dvou scénkách si
zahrá|i na členy rodiny Novákov'.ich a DvoŤákov'-fch. Do pŤedstavení
by|y zapojeny všechny děti a pŤedvedly , jak to vypadá ve většině
našich domácností těsně pŤed Vánocemi. Vystoupení viděli žáci
I. stupně a ve stŤedu |8' |2,2002 rodiče a další pŤíbuzní pŤítomnjch

,,hercti".
Díky si zas|ol,lŽi herci i diváci.

Mgr Dana BŤezinová

Sport ve šlcole
Ve stŤedu 27 .II,2002 naše škola organizovala okrskové kolo

v malém florbalu pro školy III. ZŠ ZábÍeh, PostŤelmov a Bludov.
SoupeŤe jsme jasně pŤehráli a postoupili do okresního kola, které se
hrálo 8. ledna 2OO3 naIII. ZŠ Šumperk.

Z deseti finálov'.ich družstev jsme nakonec skončili na pěkném
5. místě, když jsme mimo jtné porazlli sportovní školu IV. ZŠ Šum-
perk, poŤadatele III.ZŠ Šumperk a s vítězem jsme remizovali 6:6.

Na fotografii je rispěšné florbalové družstvo - Vlk M., Kroka J., An-
drle F., Skokan J., Vária V., Janíček P., Marek M.' Bank M', Bezouška
M.. Huf J. Verner D.

Mgr JindŤich Blaťák

,,Ghcete sl :ahrát dlva d|o? ,.
Tato otázka padla pŤi jedné z hodin anglického jazyka v 6. tŤídě.

A co vše zprisobila, měli možnost posoudit ti ' kdo pŤijali naše po-
zvánina netradiční vánoční odpoledne ve čtvrtek 12.prosince 2002.

Veškerou pňípravu akce jsme zalroži|i pouze na dobrovolnosti a
ochotě dětí udělat něco navíc.

Vše měly ztiženo tim, že texty sq/ch qfsfupri se musely naučit
v cizim jazyce - anglickém nebo německém. A nezristalo jenom u

ďramatizace pohádek! Postupně pŤibfvaly další nápady a scénky ze

života dětí, vánoční písně i koledy. Anež se kdo nadá|, měli jsme

pohromadě téměŤ hodinov'.i program jako vánoční dárek pro rodiče
děti a všechny pŤátele školy. Učinkující absolvovali spoustu zkou-

šek, chystali si kostymy i rekvizity a pŤi tom všem shonu doufali,
ženezk|amou.

Dnes mrižeme Ťíci, že ta naše vánoční ,,besídka.. dopadla na
vybornou a že děti všechny pŤítomné určitě sv'.fmi qfkony potěšily

i pobavily a postavily tak vysokou laťku dalším setkáním.
Díky Vám, diváci, Že jste si v tom pŤedvánočním shonu vyšeti.ili

chviličku a pŤišli mezinás,
Mgr. Ivana Brázdová

V minulém čísle Bludovanu byly publikovány obsáhlé články
pŤedstavitelťl oDS (Ing. Pavel Ston ) a CSSD (MVDr. Josef Hlás-
ny, CSc.), ve kterych jejich autoŤi vysvětlují, jak to podle nich bylo
s volbou starosty, místostarosty a obecní rady. oba věnují značnou
pozornost lysvětlení d vodri svého počínání a v celku jasná fakta
halí do zbytečně velkého množství slov'

PovaŽuji proto za nutné sdělit, v souladu se zásadou ,,proč Se
neŤekne pravda ?.., jak to vidím já.

Takže:
- pravdaje, že volby do rady obce proběhly v souladu se zákonem
- pravda je,že členové zastupitelstva obce, ktefí obdrželi od občanťr

nejvyšší počet hlasri, mají jen morální, nikoli právní nárok na člen-
ství v radě obce

- pravda je , že se devět členťr nově zvoleného zastupitelstva dohodlo
na tom, že si mezi sebe rozdělí všech pět míst v radě obce a obsadí
všechna místa pŤedsedri komisí rady obce

- pravda je, že oDS a Čsso nesplnily sv j pŤedvolební slib, ženovy
starosta bude pro vykon své funkce tzv. uvolněny

Naproti tomu:
- nemohu souhlasit s tvrzením MVDr. Hlásného, Csc., že CSSD

nemťtže spolupracovat se Stranou ze|enych, protože jde o jejího

dlouholetého rivala. Nevím, co si pod timto tvrzením mám pŤed-
stavit, když sociální demokracie v obecních záleŽitostech dosud
nikdy nevystupova|a,takže se ani nemohla dostat s nilcj'm do názo-
rového či jiného stŤeťu' Prostym porovnáním volebních programri
Čsso a SZ \ze zjistit, že jde o progÍamy velmi b|izké. Problém
tedy nebyl v rozdílnosti volebních programri, ale v naplriování
osobních ambicí.

- nemohu souhlasit s tvrzením, že qÍkon funkce starosty či místosta-
rosty je zaměstnáním' Je to qfkon veŤejné funkce.

- nemohu souhlasit s rivahami Ing. Stona o ,,peÍTnanentní dosaži-
telnosti některého z radnich na itŤadě... Pro občana je podstatné'
zda obecni ťrŤad funguje či nikoli. Starosta není od toho, aby plnil
írlohu ,,suché Vrby..' ale od toho' aby zastupoval obec v zásadních
záležitostech, aby pŤipravoval pro Ťídící orgány obce - zastupi-
telstvo a radu kvalitní podklady a koordinoval činnost obecního
riŤadu sestaveného z odborně zďatnych pracovnílď

- osobně se mě dodká narážka na dvouhodinovou pŤítomnost na
írŤadě na konci tydne, což patrně mají b t moje dlouhodobě za-
vedené páteční ťrŤední hodiny. Kdo chce vědět, tak ví, kolik času
jsem na radnici strávil ve skutečnosti a zdajsem se někdy kontaktu
s občany vyh bal

- nelíbí se mi snaha napodobovat parlamentní politiku - byla napŤí-
klad uzavŤena písemná koaliční dohoda, ačkoli v pŤedchozích vo-
lebních obdobích byly obdobné dohody uzavŤené podáním ruky

- považuji za znevážení funkce Starosty a místostarosty, jestliže se
kdokoli z devítičlenné koalice mohl pŤihlásit o tyto funkce a dostal
by je jen proto, žeby je chtěl vykonávat jako svoje zaměstnání bez
ohledu na svoje schopnosti a drivěru voličri

Bludovan 9



MilíB|udované.
premiérou pohádky Jak s Ju|inkou čerti ši|i, kterou jsme nastudova|i jako vŮbec prvnítitu| v historii
našeho souboru, se ochotnické sdruŽení Blud v tyátru konečně pÍedstavi|o veiejnosti, tedy vám.
V po|ovině prosince |oĎského roku jsme tak na prknech b|udovského ku|turního domu usi|ova|i o pií-
zeĎ mal1ich i ve|kfch divákŮ a d|e vašich reakcíse dí|o zdaÍi|o' od reŽisérky Ju|iany Vohralkové pÍes
ce|é osazenstvo zámku, obyvate|e peke|né Ííše, ostatnípohádkové pĚíšerky, mazaného ševce ondru
i kníŽecího psa Bobka aŽ po hudebnídoprovod bychom vám všichni chtě|i poděkovat za pot|esk
a samoziejmě piedevším za|o, Že jste nám věnova|i jedno adventní nedě|ní odpoledne.
Pohádku jsme v lednu hráli také v Dětském domově ve Štrtech a v Ku|turním domě v Hanušovicích,
chystáme se do Šumperka, Loštic, ZábÍeha, Starého Města, Mohe|nice, PostÍelmova a Rudy'
Ty z vás, kterí se na nás v prosinci nemoh|i pÍijít podívat, zveme na reprízu; najdete ji v programu
b|udovského ku|turního domu.
A nezŮstane jen pri repríze' Na pos|ední listopadovf den jsme naplánova|i premiéru da|šího diva-
de|ního kusu, kter! bude tentokrát určen!,,dospě|ákŮm..' Prozatím vám neprozradíme, co chystáme,
čeká vás pitjemné pÍekvapení!
Ještě jednou tedy děkujeme za vaši piízeĎ a podporu; těšíme se na shledanou v ,,divad|e.. i pÍi
dalších akcích, které pro vás chystáme spo|u s Ku|turním domem B|udov a skupinou historického
šermu PánizBludova!

]va Bas]arová, nlistopŤedseda občanského sdružení Bludv tyátru

- MVDr. Hlásny, Csc. vcelku trefně nazva| svtij článek ,,Rozumná
koalice, politikaŤení nebo dokonce kšeftování s hlasy voličri ?..
Dovolím si k tomu pŤipojit svoji definici politikaŤení. o politika-
Ťení jde tehdy, je-li upŤednostněn zájem osobní či stranick,! nad
zájmem obce

Úphě na zá,věrještě něco. PŤed volbami do zastupitelstva obce
jsem drikladně zvažova|, zďa mám znovu kandidovat' protože jsem si
uvědomova|, že po dvanácti letech ve funkci starosty mohou občané
chtít změnu bez ohledu na to, zda jsem svoji funkci r,ykonával dobŤe
nebo špatně a uvědomoval jsem si, že mi to ve volbách mohou tzv.

D0SPĚtÝM:
MoRGANŮv ÚoĚr- - C.McCULLoUGHoVÁ
- angličan Richard Morgan sc po smrti své ženy
a dětí zapletc do sítč podvodri.ocítá sc pŤcd
soudem a jc deportován do Austrálic.Na lodi si
prožijc peklo,alc Austrálic ho okouzlí a nacházi
i  novou lásku.. . ' .

THEoVA CESTA - C.CLÉMENToVÁ - kniha
nás provází zajímavym a poučnlm světem nábo-
ženství , nejvlraznějšími tradiccmi a duchovními
systémy Zápaďu a V;fchodu.

NEZBEDNÝ MISTR BALAD - J.ERSKINE
- historick! román o Francoisu Villonovi - ten-
to francouzsk! básník byl jcdním z největších
tu1ákri,rváčri,milovníkri'Žil bohémsk;Ím životem
pln;yim dobrodružství.Nikdo ncví , jak a za jakych
okolností zemŤcl.....

ČrvnrÁ RUKA - J. IRVING - román k|ade za-
jímavou otázku - jak má člověk poznat,žc sc mu
zdá o jeho vlastní budoucnosti?A odpověd' zní:
budoucí věci si lzc pÍcdstavit , jen kdyŽ člověk spí
ncbojc zamllovany....

BRÁNA vĚČNosu - J. S. KUPKA - v histo-
rickém románu jsou barvitě vylíčeny dramatické
události v Ceském knížectví na sklonku lO.sto-
lctí.

ZUZANKA A TIBETSKÉ vpt-pHoRY - R.ER-
ML - dcník ze svatcbní ces|y v dopisech-čersvě
rozvedeny muž odjíždí na čtyŤměsíční svatební

ccsfu,aby souběžnč s totálně cizím světem svi-
zclně objcvoval i žcnu,ktcrou si právě vza\.Své
poznání málem zap|atí životem'

RoKEM A ŽIVoTEM -VLASTA PITTNERo-
vÁ -kniha rozdělená na čtvero ročních období
popisuje lidové zwky zc žďárskfch hor.

JDI ZA MÁMoU . TÁTA PRACUJE - F.DoRI-
NoVÁ - to je věta ,kterou hrdinka knihy Agnes
slyší často.Jenže problém je v tom,Že i ona pracu-
je , tak proč by celá domácbost a péče o syna měly
ležet jen na jejích bcdrcch?Agnes prostě nestíhá,
ale myslí si ,že je to v poŤádku....dokud nepotká
Vincenta a nezamiluje se do něj.A od té chvíle
už ncní v poŤádku nic..Podle knihy byl natočen
rispčšn;f stej noj menn! fi lm.

PoVÍDKY o MANŽELSTVÍ A MILoVÁNÍ -

K.ROŽEK -popisujc vztahy mezi mužem a ženou
z období pŤelomu 19.a 2O.století.

SKLADATELKA VoŇAVÉHo PRÁDLA
- M.FORMANOVÁ - autobiografická prvotina
Martiny Formanové,plná vtipnlch ť-rvah a brysk-
ních postŤeh .

HITLEROVY OBDIVOVATELKY A MARLE-
NE -G.KNOPP - co pŤimělo některé žcny k to-
mu,aby Hitlera obdivovaly a následovaly?Čím je
tak fascinoval?A proč sc mu jiné naopak dokáza|y
vzcpÍít?

VoJÁCI V SUKNÍCH - M.VÁvRoVÁ -ženy ve
druhé světové válcc a jcjich nclehké osudy.

,,spočítat..' PŤesto jsem se nakonec rozhodl kandidovat, a to mimo
jiné proto, že jsem si s blížícími volbami nemohl nevšimnout, jak

rostou politické ambice někten.fch osob.
Bylo na voličích, aby rozhod|i, zda o moje sluŽby stojí nebo ne.

Netajím se tím, že vysledek voleb byl pro mě nejlepší odměnou za
mojí práci. To, že pak volby do rady obce dopadly, jak dopadly, je

věc jiná. Považuji toto ukončení svého starostování za mnohem čest-
nější' než kdybych do voleb vrjbec nešel a vystavil se tak podezŤení,
že jsem novému vedení obce dobrovolně ,,uhnul z cesty,,.

JUDr' Josef Sedlaček

MEKY. MIRO ZBIRKA -první kniha rozhovorri
s Mekym.Dětství prvního slovenského Zlatého
slavíka ,o jeho rodičích , skupinách Modus
a Limit,o pŤíte1kyních,láskách,cestování, o jcho
rodině a v bec o všem.co márád.

DoMÁCÍ pŘÍnooNÍ lÉrÁnNn -J.GoRNIC-

KA -rádce pro zdraví,nabízí recepty,doporučení
tykající se bylin ,teorii akupresury a méně známÓ
masáže shiatsu.

oTTŮV SLoVNÍK NAUČNÝ-2 4', 25, 26, DÍL.

ToULKY MINULoSTÍ svĚrn - t.oÍL -od

počátk dějin človčka po rozvrat vclklch Ťíší
v Mczopotámii a Egyptě.

uĚnm:
NEJMILEJŠÍ poHÁorY -první čtení.Sněhur-
ka,Pope lka. . . . . . .

ruLIE A BÍLÝ PoNÍK - CH.GoHLovÁ- do
tŤetice Julie ajcjí zbožĚovaní koně|

SPLNĚNÝ SEN - I.BRANDEJSoVÁ . scn dva-
náctileté Evy o životě v pŤírodě se plní-šumavskÓ
lcsy, zvíŤata a k tomu sympatick! kluk....

HoLKA Do NEPoHoDY - V. SvoBoDoVÁ
-Sabině jc 18 a je zabvězdu.Terezka má 14 ajc
vŽdy ta druhá.Záviďí sice Sabině , alc pŤesto jí
zachráníjejí velkou lásku- zkrátkajc to holka do
nepohody.

PoLÁRKA, VLoČKA A KULIČKA -S.GRIND-

LEYOVÁ - napínavf pŤíběh o životě v divoké
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pŤírodě očima lední medvědice a jcjích dvou
m1ád'at'

KoNĚ - J'PARKER - začináme jezdtt na koni -v

této knize najdctc spoustuinformací o koních,pŤc-
krásné ilustrace a unikátní fotografie

vŮr pgs JDE Do Šr<or-y . C.CHANTAL -

něžn;/ pŤíběh o veliké lásce dětí ke zvíŤeti,které
dokáŽe pŤevrátit Život v rodině naruby.

VESELÉ DIKTÁTY. J'DĚDEČEK - pro ty,kteŤí
v čcském pravopisc trochu klop;.itají a nemají rádi
nudu.

MARTINKA A NEPoSEDNÁ FRETKA ,MAR-
TINKA SE UČÍ VAŘIT -G'DELAHAYE - další
pokračování pŤíběhri pro malé čtenáŤe.

BARBIE,DoBROU CHUŤ -F.MUNRo - parádní
recepťy krok za krokem s barevn1ími ilustracemi-
-vice než 20 zábavnych a chutnlch receptu nejen
pro kamarádku..'.'

JAK KRESLIT A MALoVAT-PRo MALÉ VÝ-
TVARNÍKY -tato publikace jc plná rad a nápa-
dri,které pomohou nakreslit všechny druhy fvorri
i fantasticklch motivri.

SLABIKAR SLUSNEHO CHOVANI -v téhlc
knížce se naučíš jak se chovat a na co dávat
pozor.

SAMoVLÁDCI A DIKTÁTOŘI - J.FIDLER
- autor se snaží piiblížit pŤcdcvším takovÓ osob-
nosti,které sc mczi samovládci vyzrračovali origi-
nalitou svého púvodu ncbo zprisobem vlády.

KYTICE SEVERoMoRAVSKÝCH POVĚSTÍ
- tato nová sbírka zahrnujc pŤedcvším scvcrozá-
padní Morav u,ZábÍ cŽsko a Šumpcrsko.

S. Zcltlželkovčt.

{

CERVENA NIT

Když někdo p jde stŤedem naší obce,
myslím tím člověka soudného, člověka z
jiného kraje' co si asi pomyslí o naší obci.
Jen to nejhorší! Proč? Yždyť zde máme
upravené domy, krásnou radnici. A právě
tímto prostorem Se táhne ona pomyslná čer-
vená nit lidského utrpení' Jako korálky na
šririrce jsou zde nasázeny putyky a harendy
jedna vedle druhé' U zák|adni školy!!!je to
restaurace Šimek, dále pak Rosso' cukráma
(ano i zde se nalévá tak prokletá tekutina),
v kulturáku je vináma Domino, pod radnicí
další vinárna a aby toho nebylo málo, staví
se další putyka dole pod kostelem v byvalém
konzumu. Jeho blvalí majitelé - místní svaz
zahrádkáŤrj asi rozumu pozbyl v té chvíli,
když ošálen byl a novému majiteli drim
prodal. Ten, kdo lrydává povolení k provo-
zováni těchto podnikŮ' chce asi dosáhnout
dŤívějšího stavu z první republiky. Nikdo
asi nevidí, co dokáže alkohol napáchat zLa.
Hlavně v zimních měsících. Nikdo nechce

vidět, že na Vánoce zistává spousta rodin
neriplnych z drivodu autohavárií' zptiso-
ben]lich alkoholem. Pro každého je totiž
dúležité, že alkoholem se vydělá spousta a
spousta peněz, Ale že ta sama částka se musí
vloŽit do zdravotnictví, aby se napáchané
škody alespoĚ částečně napravily' To uŽ
nikdo, ne že nevidí, ale vidět nechce' A tak
jen doufám,ženová cukrárna u zámku, bude
skutečně cukrámou a nesklouzne tam, kam
sklouzla cukrárna u kostela. Snad se nové
vedení na radnici zamys7í a někdo z nich
vezme metlu do rukou a vymete to svinstvo
zpod radnice.

Jan Všímavy

UAZENI SNOUBENCI

obracím se na vás všechny, kteŤí chcete
vstoupit do svazku manželského' Čeká vás
totiž spousta povinností a starostí' které jste
doposud nezna|i. ,,To rodiče, my nic... To
jsou vaše slova. A z toho také vypl1ivá váš
pŤístup k tomu dni, kdy si Ťeknete své: ano.

Místo toho' abyste se zamysleli, co a jak
bude dál, co se musí zaŤidit, tak pŤemyšlíte,
jak tento den nejbujněji oslavit, co kde zane-
Ťádit. Nevím' odkud se do naší obce neŠvar
tento dostal, a|e každy hnedle pozná u koho
proběhla svatba' okolí domu je zaneŤáděno
papírky, které visí na stromech, p1otech
a kdoví kde ještě. A kdyŽ zafouká vítr, to
pak mají sousedé radost. Pan M. Horníček,
kdysi popisoval, jak mu na Vánoce bouclrla
kamna a poslední vločka spadla až na ,,Mlá-
d'átka... Tak tohle v našem pi.ípadě r,.rlbec
neplatí. Některé papírky se drŽí na Stro-
mech drahně let. A Zrovna tolik let člověk
musí jezdit po silnici po nrznych srdcích a
prapodivnych nápisech, sem umně kjzmsi
nasprejovanfch. YáŽeni snoubenci' copak
nechcete, aby naše obec pěkně r,ypadala a
bylo zde čisto? Mrrsíte tak okáza\e a nevkus-
ně prezentovat svoje ego? Je pak otázkou,
proč vlastně vstupujete do manŽelství' Podle
mne asi proto, abyste se mohli poŤádně zvi-
ditelnit. A po nás pak potopa.

Jan Všímav1)

Fosilffohu z knaf,o
Yáženi čtenáŤi, pod tímto titulkem bych

se chtěl s vámi dělit o postŤehy a dojmy z
jednání krajskfch orgánri. chtěl bych vás
zprostŤedkovaně informovat o problematice,
zprávách a zajímavostech, se kterfmi pŤi-
chánim do styku během jednání krajského
zastupitelstva, pŤípadně vlastních názorech
na ně.

PostŤeh R]vní.ReÍoma
V roce 2001 byla spuštěna reforma státní

správy, se kterou souvisí vznik krajri a od letoš-
ního prvního ledna i zánik stávajících okresri pŤi
současném vzniku,,malych okres ...

Možná si kladete otázku, proč o tom píšu,
kdyŽ jde o dostatečně známy a všemi sdělova-
cími prostiedky rozšiŤovan1i fakt. Drivod je pro-
st!. Podle oficiálních - vládních zpráv probíhá
reforma dobŤe a bez potíži, ve skutečnosti mezi

lidmi, kteŤí pÍicházejí s touto reformou pra-
covně do styku sílí, naopak názory na to, že je
nepŤipravená, kornplikovaná a probíhá s mnoha
zbytečnfmi problémy.

Na základě svych postŤehri a dojmri z jed.

nání krajsklch orgán se pŤipojuji ke kitikťrm.
Nechci kritizovat samu podstatu reťormy, s tou
v jádru souhlasím, ale její pŤíprava a vlastní pru-
běh si kritiku zas|ouží, PŤipojuji sektvrzení,že
reforma veŤejné správy je nepŤipravená, nepro-
rnyšlená a v Ťadě krokťr odporující logickému
risudku. Myslím si, že taková zásadni věc, jakou
je změna systému státní správy, by měla blt
mnohem lépe promyšlena a pŤipravena v jednot.
livlch krocích a v souvislosti s možnymi kom-
plikacemi. V současném pr běhu se jiŽ mnoho
udělalo a změnilo, ale také zt'sÍává nedoiešeno
mnoho podstatnfch věcí jako napŤíklad finan-
cování školství, financování zdravotnicklch
zaÍízení azaYízeni v sociální oblasti '

V rámci pžípravy reformy ve ejné správy
rozhodovali o stavbě budovy Arajského ti adu
v ol,omouci uŤedníci Ministerstva vnitra ČR.
Vybrali variantu, ktera se postupně real,i'zovala
a budova má asi ]70 míst pro ti edníky, Dnešní

odhady stawl iedník po pi,echodu všech lrcm-
petencí budou však více jak dvojnásobné. olo-
mottclq; kraj bude muSet tulo siíuaci ešiI prcl-
nájmy kancelái,slq;ch prostor u jinych subjelctti,
pochopitelně za miliony korun ročně. V té|cl
souvislosÍi se nabízí otázka.. Jak byl prontyšlen
samotnymi autol)) reformy cílovy stav pi,et,odu
kompetencí na kraje včetně personálního obsq-
zení, když od pt.vopočátktt zžejmě neměli jasno
o cílové kapacitě krajského rii,adu? Nebo se vě-
domě stavěla bttdova l,rajského uÍadu s nlalr'ltt
kapacitou tiŤedniclglch míst?Jak by asi vypaclal
ňeditel školy, ktery by nevěděl, kolilc mu nastr'ltt-
pí na začátku školního rokt žálc do školy, lolilr
bude potíebovat ttčitel ve sboru, karn je posadí
a v kolika učebnách se bude pravidelně učit.?,?
odpovězte si každy sám,

Jak jsem již ttvedl, doposud p ešly pocl
krajskou správu kompetence v oblasti škcl|ství,
dopravy a polovina kultury. Další postttpttě
budott píechazet. Co se ale vyrazně opožd'tjc je
píevod fnančních prost edkťl na jejich spt.civtt
a udržbtl Na konci roku 200] p i schvalování
zákona o rozpočtovém určení daní byl v Posla-
necké sněmclvně uči'něn poslanci slib, že tentcl
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zákon bude v roce 2002 novelizován tak, aby
byly posíleny pžimy kraj . Krajúm měly byt
píiznány některé vlastní daúové pŤíjmy, no-
velou zákona měly byt pŤiznány i vyšší sazby
některych daní na kor státního rozpočtu. Již
podle znění pŤedešlych vět musí byt každému
jisté, že se tak nestalo. Současny ministrfinanci
v červnu loúského roku prohlásil, že se zákon
novelizovat nebude a daúové pŤfimy kraj
zústanou na stejné urovni jako v roce 2002.
Jesíliže v roce 2002 byly pževedeny pod správu
krajťt dva a p l resortu a kraj na ně dostal část-
ku kolem 700 milionú, v roce 2003 mají pŤejít

do kompetencí kraje další dva a p l resortu
- druhá polovina kultury, zdravoínictví a soci-
ální oblast -bylo by proto logické, že i částka
vypočítaná pro olomoucl,y k,oj se zdvojnásobí.
Nikoliv. Rozpočet lcraje byl posílen pouze o
10%. VnitŤními dluhy obtěžkané školy, rozbité
a místy téměŤ zcela zničené silnice, zadlužené
nemocnice a stavy sociální péče, prodělečné
kulturní pamatlq na straně jedné, ale povinnosí
k provozu většiny zažízení, k jejich opravám a
udržbě a to bezfinančních prostŤedkú na straně
druhé, Zdá se vám to absurdní? Mně ano, ale
takova je realita.

Uvedené pŤíklady,,pŤipravenosti.. reformy
veŤejné správy jsou vážení čtenáŤi charakte-
ristické a dostačující pro vytvoŤení vlastního
názoru. Mohl bych uvést ještě Ťadu jinych, ale
ty by podstatu věci nijak vyrazně nezrněnily.
PŤesto jsem optimista.

S pozdravem Mgr. Vladimír Vlček,
člen zastupitelstva olomouckého krc e
pžedseda Vyboru pro rylchovu vzděláváni
a zaměstnanos| olomouckého kraie

b

Děkuji paní MUDr. Klofáčové a zdravotni
sestŤe pani Znojov é za vzomé ošetŤování'

Do dalších rok jim pŤeji pevné zdravi
a štěstí.

Anna Koutná,
PŤíční 543' Bludov

Děkujeme členkám Sboru pro občanské
záIežitosti v Bludově a dětem z Pěveckého
kroužku Kulturního domu Bludov za jejich
pŤedvánoční návštěvu, dárečky a vánoční
a novoročni pÍáni. StráVili jsme s nimi pěk-
né odpoledne. Děkujeme za milou návštěvu
a dětem pod vedením paní učitelky E.Muro-
ťlovéza pěkné vánoční koledy. Jsme rádi, že
na nás nezapomínáte.

obvvateIé Pensionu

I když na dobu vánoční nyní vzpomínáme
s nostalgií, zŮstávaji v každém vzpomínky
na krásné chvíle, prožité v kruhu sv'-ich
nejbližších u vánočního stromku. Zejména
rozzáÍené oči našich dětí, které se upŤímně
radovaly z krásnych hraček, jsou nejlepší
odměnou za ce|y pŤedvánoční shon, grunto-
vání, pečení cukroví a shánění dárkri.

Dětem z Kojeneckého ťlstavu a Dětského
domov se vždy snažíme r,ytvoŤit po dobu
vánoční atmosféru, jakou mají ostatní děti,
které mají to štěstí, že vyrustají ve vlastních
rodinách.
Proto jsme vždy velmi potěšeni, když na
ně v tomto období myslí stále větší počet
našich spoluobčan , kteŤí pŤispívají bud'
finanční částkou nebo konkrétními dárky.
V těchto dnech jsme obdrželi od bludovské
Canzonetty finanční dar ve q ši 9.000'- Kč.
Jednalo se o vytěŽek z adventních koncertťr
a zpiváni u vánočního stromu na nádvoŤí
bludovského zámku.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Can-
zonettě, všem, kteŤí se podíleli na organizaci
koncertri a v neposlední Ťadě i těm poslucha-
črjm, kteŤí pŤispěli finanční částkou ve pro-
spěch dětí Kojeneckého tistavu a Dětského
domova Šumperku.

Za všechny děti MUDr. I. Hanselová
a kolektiv pracovníkú

Nejkrásnější svátky v roce jsou již mi-
nulostí, a|e já bych se k nim ještě jednou
vrátila,

Touto cestou děkuji všem, kteií navští-
vili někteq z našich prosincovych koncert ,

i těm, kteŤí se áčastnit nemohli, ale pŤispěli
na dobrou věc. Poděkování patŤí také

panu ThDr. Hynku Wiesnerovi za mož-
nost uskutečĎovat tyto koncerty v kostele
sv. JiŤí v Bludově' Do Dětského domova v
Šumperku tak mohl pěveck! sbor Canzonet-
ta Bludov odeslat částku 9.000,-Kč.

Je potěšitelné, Že i v pŤedvánočním sho-
nu si uděláme čas pro druhé, kteŤí neznají
teplo domova, rodiny a alespori tímto zpťrso-
bem pomrižeme. Velkou radost a dobq.i pocit
mám také ze ,,Zpivání u Stromu..na nádvoŤí
bludovského zámku, kde se již několik let
scházíme v tak velkém počtu.

Nechci opomenout ani členy, ale hlavně
členky pěveckého sboru Canzonetta' které
mají pŤed Vánocemi také napilno, ani hu.
debníky (Irena Sedláčková - varhany, He-
lena Koc rková a Magda Váriová - housle,
Josef Sedláček, František Janku - klarinety,
Jaroslav Kranich, Miloš PŤíhoda - trubky,
Emil Goliasch - tympány), se kteqfmi jsme
nastudovali méně známou ,,2. prilnoční
mši.. Jakuba Jana Ryby. Mohli jste si ji
poslechnout pŤi Štědrovečerní mši svaté v
bludovském kostele.

Ještě jednou děkuji vám všem, kteŤí jste
se jalo.imkoliv zprisobem podíleli na pomo-
ci pro Dětsk! domov v Šumperku, a také
všem, kteŤí svou Írčastí podporujete hudební
kulturu v obci.

Irena Sedláčková
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Kde:  Ku l tu ]ní  dÚm B ludou
Kdy:  20 .  2 .2003
Cas:  9 :00-16:00  hod in

LNí
SEGÍIND HAND

UÝPR0DEJ

p

L
STR.HIT,.H' BOIIUSLA'II

B|udou, PllL K.Hlásného 705
Nabízí: Na objednávku:
- prísadu ze|eninovou - pohrebnívazbu
- prísadu květinovou - květinovou Vazbu aj.

otevÍeno:
Po 8.00-11.30
Út . pa 8.oo.11 .30, 14.00-17.3o
Tel. 583238455

Bludovan 12
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Unor bíly, pole sílí.

KdyŽ ťtnor vodu spustí, v led ji bŤezen
zhustí'

Masopust na slunci - pom|ázka u kamen.

Sv. Matěj láme led, není-li, zrobí ho hned.

Tepl;f rinor - studené jaro, teplé léto.

Usmíváme se na zahrádce!

,,Nevíte, jestli je nemoc šílenlch krav pŤe-
nosná i na počasí?..

Zahrádkáňi Bludov

I když od tohoto nepŤíjemného
zážitku uplynul už téměŤ měsíc avztek
ze mne r,yprchal, pŤesto mi zťrstal pocit
trpkosti.

PŤed Vánocemi jsem měla něja-
ké lryŤizováni na poště. Stála jsem
ve frontě a upadly mi dvě bankovky
- l50,- Kč. To jsem však zjisti|a až
v okamžiku, kdy na to upozorni|a za-
městnankyně pošty. Vedle mne stojící
žena byla však rychlejší a okamžitě
prohlásila, že jde o jeji penize.

I kdyŽ jsem se na ni hned obrátila,
zda si je jistá, Že se jedná o jeji penize,
trvala na svém. Penize ji pry vypadly
z kapsy' Venku pŤed poštou zase tvrdila,
Že ji vypad|y z peněženky. Bylo prostě
jasné, že lže. odmítla se však se mnou
dále bavit a odešla i s mlmi penězt'

Bohužel jsem nenadělala nic. Snad
se v oné dotyčné paní, kterou nebudu
jmenovat, alespori dodatečně pohne
svědomí a zastydi se za to, že okradla
o penize člověka, kteq./ nevydělává
a počítá s každou korunou'

I.N.

a

t

I

PROTDEJE
u ltultuÍním domě

St  5 ,2 .  Po  L7 .2 .

Pá 7. 2. st L9. 2.

st  L2.2.  čt 20.2.

Pá  t4 .2 ,  Pá  2L .2 .

Kosmetické studio
KD Bludov nabízí.
ŠirolrÚ vtiběr dekotativní lrosmelilry
za snížené ceny

. konturky na rty

. tužky na oči

. laky

. Ťascnky

. rtčnky

. makc-upy

. stíny (mono' duo, trio) + kazcty stínri

Pleťová maska (na domácí použití)
. blcskor.ry cfckt
. zpcvriujc
. hydratujc
. fixujc makc-up
. okamžitá krása

Tel.: 583 238 060. 607 750 635

Ptacouní doba

Ú t :  8 - | 2  1 3 - 1 6
S t :  8 - 1 2  1 3 - 1 6
Čt:  13 -  16
Pá: dle objednávek

@t - Čt: l6 - 18 : dle objednávek)

- placená reklama -

šuMPERI(
8. |tuělna 4l .787 01 Šumperlr

CHARITA

Te|JÍax: 583 216 747

e.mai!: cha]ita.spk@Íps.cz

Pečovatelská služba nabízí SVou
pomoc starším lidem v drichodu pŤi
donášce j ídla, nákupech, objednávání
sanitek atd.

Tel.:777 674 709

p. Zamyka|ová

- placená reklana -

Bludovan 13



ffi
!ffi

;i

IffiffiffiffiWffiffiffiffiffi
CHORVATSKO

Ve dnechzT. června - 6. července 2003
GENA.5'200,- Kč

Děti do 121et sleva 200,- Kč
V ceně ie Žahrnuto:

doprava . ubytování . pobytovátaxa

sTRAvovÁtvÍ. vlastní
UBYTovÁtvÍ. apartmány

Nástupní místa. Hanušovice, Bohdíkoq olšany, Bludov,
Šumperk a dáIe po trase směr Brno

. Prih|ášky v Ku|turním domě .
. 50 o/o ceny iako zá|oha do 15. 4.2003 .

- placená reklanru -

zákon a ovocné
dĚeviny
Upozor ujeme naše č|eny' Že zákon cNR č.114/1492 sb.
o ochraně pÍírody a krajiny neposkytuje na ovocné dÍeviny
víjimku' jak to činil zákon pÍedešlf' ale Íadí je mez! dÍeviny
rostoucí mimo les, které jsou tímto zákonem chráněny.

ZTolao vyplÝvÁ NĚxorrx zÁvĚnŮ
. Péče o dŤeviny, zejména jejich ošetŤování a udržování je

povinností vlastníkťr $7, odst. 2

. KE rÁcnNÍ JE POTĚ.EBA POVOLENÍ orgánu ochranv
pŤírody /$8, odst. l/

. Povolení pro kácení dŤevin se nevyžaduje pro stromy
o obvodu kmene do 80 cm měŤeného ve u-išce l30 cm
nad zemí nebo souvislé keŤové porosty do celkové plochy
40 m2 /gS,odsr. 3/.

. Povolení není tŤeba ke kácení dŤevin z dťrvodu pěstebních,
tj. za če|em obnovy porostti, nebo pŤi provádění vychov-
né probírky porostŮ či z drivod zdravotních /$8,odst. 2/.

Kácení z těchto d vodťr musí blt oznámeno písemně nejméně
l5 dnri pŤedem orgánu ochrany pŤírody, kten.i jej mriže poza-
stavit, omezit, resp' zakázat.

Nedodržení těchto zákonn ch ustanovení je hodnoceno jako
pŤestupek dle $87, odst. l a 2 s pokutou až do qyše 10.000
Kč!

Dle dostupného v,.fkladu se obdobně postupuje i v pŤípadě
rozsáhlejšího zásahu do koruny ovocného stromu v rámci
technologie jeho pěstování, pokud tento zásah byl proveden v
nevhodnou dobu či neodborn5Ím zprisobem a vedl k poškození
dŤeviny /$87, odst' 2,pism' el

Zahrádkáfi Bludov
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Ludmila Vavroušková

Komenského 61 (nad poštou1, PostŤe|mov

Provádí tyto službyl
.  pedik ru .  manik ru .  depi lac i  .

Novinka:
. si|ikonové korektory prstu nohy
. světelná terapie biolampou

Prodej kosmetiky Top Gold a Batavan
pro péěi o nohy

Provozní doba: ffi Kontakt:
Po 13:00 - 18:00 hod. f f i  Mobit:  504 783 422
čt 9:00. 17:00 hod. f f i  Pr ivat: 583 414 066
Pá 9:00 .  17:00 hod. f f i

RELAXAěNí nnns ÁŽe
Provádí:

Jaros|ava Leštinská
v  u ter f  od  1í:00 do 18:00 hod.

Kontaktr
Mobi l :  735 436 320

s
s

s

=
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@H"JT?"':"TI1'
"obchodnÍspo|ečnost nabízík pronájmu nebytové prostory vhodné pro drobné
podnikánÍ o ce|kové pod|ahové p|oše 50 m2 v centru obce B|udova. Prostor je
členěn na dvě místnosti, sociá|nízázemí, samostatné p|ynové topenía el. pÍípoj.
ka. Pronájem nabÍzíme na dobu neurčitou od kvělna 2003...

- tllacená reklanza.

Bludovan l4
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Alf cup
JiŽ tradičnč v záÍi sc konal Alf cup' Hrál sc šcst! ročník tohoto ncjstaršího
turnajc poňádaného naším klubcm' Zc 14 pťichozích sc včtšina spokojila s rolí
divák a k turnaji sc pŤihlásilo jcn šcst hráč .
Mcdailové poŤadí: l. J. Komcnda, 2. T. Komctrda, 3. P. Vála

aJ. Komcndová

1 Snooker <rpera Blrrdov
V prosinci lořského roku sc v klubu hrál první snookcrovy tumaj' Tato dis-
ciplina sc vc světě hrajc na stolcch dlouhlch vícc ncž 3.5 mctru. Nám muscl
postačit tcn náš. I pňcs tcnto mal1i ncdostatck sc všichni ričastníci shodli, žc jc

to ohromná lcgracc a tak jc o budoucnost snookcru v Bludově postaráno'

A nyní k uÍsledkÚm:

Moravu v disciplínč 9bal1' Hrálo sc o postup na pražskou baráž. Účast na níjc
pro nás vyvrcholcním sczÓny a jc to jedna zmá|a možností zmčŤit síly s hráči
zc všcch koutú rcpubliky. PŤcstoŽc má tato disciplína v našcm klubu tradici,
coŽpotvrzují dŤívc dosaŽené spěchy č1cn , skončila tentokrát oblastní soutčŽ
pro včtšinu z nich fiaskcm. Jcdin! Martin Hcdčncc sc dokázal probojovat
mczi postupující. Pohlcd na vykon ostatníclr byljcn pro otrlé. V poslcdní dobč
pravidclnč ncjlépc hrající piíslušníci klanu Komcndri jako by sc tentokrátvrá-
tili do lct, kdy s kulcčnikcm začínali a kdy každá koulc potopcná do kapsy
byla drivodcm k oslavč.
V unoru sc hrajc druhá oblastní soutěž, tentokrát v osmičcc, a tam sc snad
ukáŽc, žc š1o jcn o vyjímcčnou událost' kc ktcrÓ docházi maximálnč jcdnou

za dcsct lct.

Blrrdov cÚrp 8oo&
BC BludoY poŤádá VI. ročník turnaje Y osmičce
BLUDOV CUP 2OO3
sobota  1 .3 .  2003

od 16:00 hod.
pruběžné informace na stránce: http://sweb.czlbcbludov/

Kulturní d m Bludov poŤádá

KURS oRlENrÁuuíHo TANGE
Vede: Petra Berková

Zahájení pátek 14. nora v 18:00 hodin
v Ku|turním domě Bludov.

PÍihlášlty u KD.

I
2
J

AŤ
5
6
l

Tomáš Komenda Šumperk 256:|39
Mi lan Hroch B ludov 158:168
JiŤí Kulil Bludov 164:119
Luboš Kunert Bludov |43:164
Petr  Vá la  Šumperk l  l0 : l38
Josef Komenda Bludov ll4 159
Čestmír BÍezina Bludov 44:|02

oblastrrí solrtěž 9lrall
Vsobotu 18. l ' sc v olomouci konala oblastní soutčŽ oro scvcrní a stŤcdní

a(

::;:: ,
; ,  TJ  SOKOL B ludov -  ODDIL KOPANE
;; Vás v rámci ostav 70 let b|udovské kopané srdečně zve na

,:,ii V fI TRADICNI PLES
itil:

::.:i ." 
nn,.li*,';r''.' ktery se koná v sobotu 8. rinora 2oo3 '''u'.1*,b

,.,..; tq 
''*tr'' 

*i1. v sále Kultrrrního domu v Bludově 
,tij qp 

jiÍl
{':. i| i i| i i : l 'J, ' .  U š'qrE l l l l l l . l l  l l l l l l ,  l l l , l l| l| v r, l l l l| l ' 'U|E ' ,!::|| i||!:r i!r ' '22

liÍ|

;; ZočÓt.ek ve 20:00 hodin ;:.," K tanci o poslechu hraje hurhba STYL "i" obČerstvenÍ
ii|ii zajištěno, bohot.a tombolo ,.::l' ustupné 60,- KČ ;';, Srdečně zvou požodďelé

,?.r PÍedprodej vsfupenek - CUKMRNA B|udov

i,:ti ::.tt:ti :.1:t:.: iil! i:ti: i:iti :ilti: iti:it :it:ti ::itlffi\

",L,.v

iri:il

:li:l:

p-\,

i| i: i i  | i i i l i : j i i i i  i : i i i i '  i i i i i  i i i l i i  i i i : i  | i| i| !| i l i ' i | i|::||:|:: i i|| i , . , . , . . . . . , . . 'Í'f. ' l
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Bludoveh vydává obccÍtl Íad BludoÝ lycb{zí lx měsÍěně. Uávě*a drBího čt6ta vŽdy 20. bždého m!s|cc. PovolcÍ|í č' 03809l55Et. Rcgistrováno u oÚ Šurnpri
pod č. sU '99. Rcdákční Ísdr: I&rol Bank' MgÍ. JaÍmile Divišovd PhDr. sl.nisl.v Balík, MgÍ. vMimlr vlček. J.ryt@vá Ptavr: Mg.. Alenr BauéÍová. Adtlss rcdskcc|
Kultuml dúm Bludov' 789 6l Bludov, c-msil: kultumi.dum@bludoÝcz, c-mail: kríoti.k@iol'cz GÍsfická lipÍava a tisk KaÍtoTIsK s.ro. ŠumPerb Že.oltnova 4Mo75.

Informqce redgkčnÍ rody

cl B|udovan budete dostávat do svfch schránek i nadále desetkrát ročně zdarma, stejně jako dŤíve lnevychází v lednu
a v srpnu/. Budeme se snaŽit, aby to bylo vždy první tÍi dny v měsíci. Pokud byste Bludovan nenašli ve schránce,
m žete si ho vyzvednout v kulturním domě.

D Cena zainzeráty /nabídky organizací, služeb .../ zt]stává stejná a vypočítá se dle své velikostl /celá strana formátu
A4 stojí 1.200.- Kč/.

o ostatní pÍíspěvky - pÍání, vzpomínky' č|ánky.. se neplatí. Nezapomínejte na své b|ízké a Vzpomeřte l na manželské
páry které oslaví zlatou svatbu a neuzavieli manželství v B|udově. /vaše fotografie a diskety budou vráceny/

o Pilvítáme také vaše nápady, ohlasy a pÍipomínky' aÍ už kladné či záporné.
o Listárna obsahuje pÍíspěvky' které vyjadŤují názory sv'./ch pisatel a redakění rada se s nlmi nemusí ztotožĚovat.
tr Uzávěrka je vždy 20. den v měsíci.
0 Bludovan má nyní trochu jinou podobu, nákIady na vydání Bludovanu se nezměnily a z stávají ve stejné rn/ši.

J.D.




