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Na konci roku…
Vážení spoluobčané,

rok se sešel s rokem a opět se přiblížil čas vánoční a 
novoroční. Dostává se vám do rukou poslední číslo letošního 
ročníku Bludovanu. V průběhu celého roku jste byli 
průběžně seznamováni s děním v obci – ať již v obecním 
zastupitelstvu, na obecním úřadě či v nejrůznějších spolcích.
 Rok 2003 byl rokem bezpochyby klidným a úspěšným. 
Obec si „vydechla“ od velkých investičních akcí minulosti, 
ale jen na chvíli. Odpočinula si jen proto, aby se nadechla 
před nejrozsáhlejší akcí příštích let – před kanalizací. 
Velkým úspěchem letošního roku je skutečnost, že se 
po několika letech podařilo tuto rozsáhlou akci 
kompletně připravit – na jaře získala obec územní 
rozhodnutí, v minulých dnech dokonce stavební povolení! 
Na vládních úřadech již také leží naše žádost o dotaci 
na toto gigantické dílo, jehož cena je několika-
násobkem ročního obecního rozpočtu. Není pochyb o tom, 
že se kvůli kanalizaci a čističce budeme muset zadlužit. 
V této souvislosti je velmi potěšující, že současné 
zadlužení obce (úvěry u bank) bude ke konci letošního 
roku činit pouze cca 3 miliony Kč. Pomalu ale jistě 
tak bude obec oddlužena a připravena převzít nový 
velký závazek do budoucna. Bohužel to ale jinak nejde.
 Mimo to se v obci dějí i menší změny k lepšímu. 
Do plného využití byla uvedena zámecká oranžerie, 
která tak má šanci svým krásným venkovním i vnitřním 
vzhledem a svým využitím vyvrátit pochybnosti o smyslu 
své opravy, které jistě nemalá část Bludovských dodnes 
má. Obecní rozhlas doznal značného zlepšení především 
v problematických oblastech obce. Za krátkou dobu budou 
také v obci rozmístěny nové odpadkové koše, což snad 
napomůže zlepšení čistoty v ulicích. Snahou obecních orgánů
jistě bude, aby byl takový koš umístěn v každé ulici. 
V celém Bludově jsou také v posledních týdnech měněny 
dopravní značky – k jejich výměně jsme museli přistoupit 
kvůli změně státního právního předpisu, který ji požaduje.
Značné úsilí věnovala obecní rada problematice již 
několik let se vlekoucího problému majetkového vyrovnání 
s Mornsteinovými. Potěšitelné je, že na obou stranách 
existuje vůle komplikované vztahy vyřešit – a skutečnost, 
že každý dům, každé pole a každý kousek lesa by měl mít 

pouze jednoho pána, je snad 
všem více než zřejmá. V listopadu 
se také po několika letech 
podařilo ustavit Radu základní 
školy, která je kontrolním 
orgánem obce a rodičů. Pod 
jejím „dohledem“ se jistě naše
škola (a kvalitní škola je 
základem úspěšné obce) dále 
posune dobrým směrem.
 Obecní život ovšem není
svázán činností obecních orgánů.
Svou činnost úspěšně rozvíjela
řada spolků. I v jejich životě 
jsou období úspěšná a méně 
úspěšná - ostatně jako v bytí každého jednotlivce. S nostalgií 
a slzou v oku budou jistě jednou na rok 2003 vzpomínat 
bludovští fotbalisté – ať již na senzační historický postup 
do prvního kola Poháru ČMFS, či na titul podzimního 
„půlmistra“ ve své skupině I.B třídy. Úspěšný rok prožili 
také hasiči, skauti, stolní tenisté, skupina historického 
šermu Páni z Bludova, ochotnický spolek Blud v tyátru, 
pěvecký soubor Canzonetta, zahrádkáři a další (pokud 
jsem na někoho zapomněl, odpusťte). Přejme těm našim 
spolkům a organizacím, které jsou prospěšné, hodně síly 
a elánu do další činnosti. Obec bez spolkové činnosti 
není živá. Buďme tedy rádi, že i díky spolkům žijeme.
 Nemyslím si, že jsem vyjmenoval všechny oblasti, 
v nichž naše obec pokročila kupředu. Konec konců to 
ani není smyslem tohoto článku. Na druhou stranu si 
ovšem nezastírejme, že v některých oblastech toho 
mohlo být vykonáno mnohem víc a snad i lépe 
– ale to můžeme říct vlastně pokaždé. Buďme tedy 
vděčni  za  každý  malý  posun,  za  každé  zlepšení.
 Nastává čas adventní, čas očekávání, naděje. Kéž z
této milostiplné tiché doby načerpáme mnoho naděje 
pro život osobní i život obecní. Kéž se každého z nás 
o nadcházejících Vánocích dotkne neviditelný paprsek
radosti.
 Aby příští rok byl přinejmenším stejně úspěšný 
jako letošní a aby v něm vás či vaše blízké nepotkalo nic 
zlého, vám za sebe i za celou redakční radu Bludovanu 
přeje     PhDr. Stanislav Balík
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

                
Plasty:     PET lahve všech barev 
  obaly od šamponů, pracích prášků, aviváží
  plastové lahve od sirupů, šťáv apod.
  kbelíky, polyethylenové trubky
  igelitové tašky, sáčky
        plastové hračky bez kovových a jiných součástí
          vymyté obaly od jogurtů, másel, atd.

Plasty nesmí být znehodnoceny: 
      -- tvrzenými, průmyslovými plasty (např. plasty z automobilů)
      --  PVC (polvinylchloridem) např. novodurové trubky, linolea, 
    hadice, ubrusy… 
             --   polystyrenem
            --   bakelitem
             --   vrstvenými obaly (např. tetra pack-mléko, džusy)
      --  molitanem a především organickým odpadem!

Sklo nesmí být znehodnoceno:
     -- porcelánem
      -- keramikou
             -- drátosklem
          --   obsahovat organický aj. odpad (např. kompoty, marmelády, 
    lepidla, ředidla, barvy)  
                      

Papír nesmí být znehodnocen:
   -- použitými papírovými plenkami, komunálním odpadem atd.

Děkujeme za Váš  zodpovědný přístup při třídění odpadu. 

výhradně  označení  mikročipem.
 Na závěr Vás, kteří uvažujete o pořízení si psa, žádám o přehodnocení  
vašeho přání. No a Vy, co už psa vlastníte, abyste se podívali do jeho 
očkovacího průkazu (jestli jste náhodou na něco nezapomněli), ověřili si,
zda máte psa řádně přihlášeného a zaplacený poplatek. Určitě se najdou
tací, co psa chovají a přitom není přihlášen, očkován proti vzteklině 
a není za něj uhrazen poplatek. Budeme provádět namátkové kontroly
a  tito  hříšníci  budou  posléze  odhaleni.         

 Pokud se někdo z Vás rozhodne, že chce mít za kamaráda 
pejska, je nutné toto rozhodnutí pečlivě zvážit. Pes není věc, aby 
se dal odložit, vyhodit, zničit v případě, že Vás přestane bavit si sním 
hrát, chodit na vycházky a věnovat mu potřebnou péči. Blíží se vánoce 
a přáním některých z Vás bude právě pořízení pejska. Jenomže je 
třeba připomenout, že takové štěně rádo do všeho kouše, čurá a kaká, 
kde to na něj přijde, neboť než si zvykne na určitý řád, tak přeci 
jen způsobí na domácnosti nějaké ty škody. Pak se stává, že si 
teprve uvědomíte chybu svého rozhodnutí a nastane otázka 
kam s ním? Bohužel jsme se mnozí z nás přesvědčili, jak někteří
občané tento problém řeší. Psa obvykle vyhodí na ulici nebo ho  
odvezou do lesa, kde jej uvážou ke stromu. Je potřebné důkladně
zvážit,  zda  si  čtyřnohého  kamaráda  pořídíte. 
 Psi, kterých se „lidé“ zbavují tím, že je vyhodí, končí obvykle v psích 
útulcích. Ne vždy se ale podaří psa odchytit dříve, než způsobí nějaké 
škody, v horším případě újmu na zdraví lidí a v neposlední řadě než dojde 
ke zranění samotného psa či jeho úmrtí. Určitě se dá předejít problémům 
se psy odpovědným přístupem k jejich výchově a v důsledné péči o tyto 
živé tvory.
  V nejbližší době vstoupí v platnost dva důležité normativy, týkající 
se podmínek chovu, držení a pohybu domácích zvířat, především psů. 
Prvním je novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která 
v § 13b, odst.1 písm. c) umožní obcím zavést povinnost majitelů 
označit zvíře nejmodernější metodou identifikace, čipem. 
Obce tak konečně získají zákonnou oporu pro zavedení důsledné a průkazné 
evidence zvířat a jejich majitelů, což nepochybně zlepší, jak odpovědný 
přístup majitelů psů (zvláště tzv. nebezpečných plemen), tak platební 
kázeň v oblasti poplatků ze psů. Druhou normou je směrnice EU č.998/
2003 o zdravotních požadavcích a podmínkách pohybu  tzv “pet animals“ 
(psů a koček) na území členských zemí EU a při vstupu těchto zvířat 
z třetích zemí. Podle vyjádření Státní veterinární správy ze dne 29.10.2003 
vstoupí tato směrnice v platnost již za několik měsíců, okamžikem vstupu 
ČR do EU, respektive jako v celé Evropě k datu 4. července 2004. 
Chci upozornit, že jedním z důležitých ustanovení této směrnice je 
povinnost označit v průběhu přechodného období pro zavedení této
směrnice psa či kočku buď čitelným tetováním nebo elektronickým
identifikačním systémem. Po ukončení přechodného období bude akceptováno

l Psi a lidé 

    Žádáme občany, aby parkovali vozidla v obci Bludov tak, aby 
nebránila zimní údržbě komunikací a svozům komunálního odpadu !
Zejména se to týká těchto ulic:  Kroupova, Úzká, Plk. K. Hlásného,
R. Kordase, Slepá, N. Dědina, Žerotinova, Ztracená, Družstevní, Sokolská,
Na Hradě, Na Baloně, Špalkova, Masarykova, Husova, Palackého, Tyršova. 
                                                                               

          Děkuji za pochopení 

l Zimní údržba komunikací

Začátek svozu vždy v 7 hod. ráno v těchto termínech: 

l Rozpis svozů plastů v roce 2004

31. ledna (sobota)
27. března
29. května 
31. července
  2. října
  4. prosince

Začátek vždy v 7. 30 hod. ráno v těchto termínech:       

    15. května (sobota)
      6. listopadu

Přesnější informace Vám budou sdělovány prostřednictvím obecního
rozhlasu a letáčků na vývěskách v obci. Dotazy Vám zodpovíme
na  tel.:  583 301 438 (OÚ Bludov,  p. Tolarová).

l Rozpis svozů nebezpečných a velkoobjemových 
odpadů:

l Na závěr roku 2003 děkuji všem občanům za spolupráci při
 ochraně životního prostředí v obci Bludov a přeji Vám krásné
 Vánoce a v roce 2004 hodně štěstí, lásky, vzájemné tolerance
 a  především  pevné  zdraví.                   
            Tolarová Hana
         referent odboru výstavby a živ. pr.
             OÚ v Bludově

Důležité upozornění občanům
    Dnem 1.1.2002 nabyl účinnost zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně 
některých zákonů. Podle tohoto zákona má provozovatel veřejného pohřebiště, 
tj.obec, do 1.1.2004 uzavřít smlouvy o nájmu hrobového místa s dosavadními  
uživateli hrobových míst.  Smlouva o nájmu hrobového místa musí mít písemnou 
formu a musí obsahovat výši nájemného a výši  úhrady za služby spojené s nájmem, 
tedy za služby, které obec na pohřebišti zajišťuje (např.odvoz odpadu apod.)
 Doba, na niž má být smlouva uzavřena, musí být stanovena tak, aby 
od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba. Protože tlecí doba na místním 
pohřebišti v Bludově je stanovena na 15 let, bude smlouva o nájmu hrobového 
místa uzavřena na dobu 15 let. Usnesením 2009/R/02 bylo radou obce 
stanoveno nájemné za jedno hrobové místo na pohřebišti v Bludově  ve výši 
10 Kč ročně a úhrada za služby spojené s provozováním pohřebiště ve výši 40 
Kč za jedno hrobové místo ročně. Cena nájemného za jedno hrobové  místo 
v urnovém háji byla stanovena na 4 Kč ročně. Nájemné i poplatek za služby 
spojené s provozováním pohřebiště se budou platit v pětiletých splátkách a to:

Jednohrob   250,-Kč    Dvojhrob   500,-Kč    Trojhrob   750,-Kč
Místo v urnovém háji    220,-Kč

l Jak třídit odpady 

INFORMACE ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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KULTURNÍ OKÉNKO

     Protože někteří nájemci mají poplatek za nájem hrobových míst na místním 
pohřebišti uhrazen více než do roku 2004, bude jim tento přeplatek odečten 
při první platbě nájmu hrobového místa. Smlouvy o nájmu hrobového 
místa byly schváleny na zasedání rady obce dne 13.10.2003 a budou 
přichystány k podpisu na matrice obecního úřadu od 10.11.2003

Vyzýváme proto všechny občany (nájemce hrobových míst), aby se
dostavili do konce roku 2003, pokud možno v úřední dny, k podpisu 
těchto smluv.     Za OÚ Bludov
       Jana Březinová - matrikářka

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V prosinci 2003 oslaví:
Matějíčková Zdenka        Vitonínská 609                70
Křupala Karel                    Nádražní 599                  75
Hattonová Jiřina                Vančurova 625                81
Kubíček Bohumil                Dr. Březiny 423              82
Pecháček František           Boženy Němcové 461     82
Jánětová Jaroslava           Úzká 137                         85
Martináková Libuše           Lázeňská 217                 85
Sedláček Josef                  Husova 461                    95

V lednu 2004 oslaví:
Schauer Karel Krátká 760        70
Stonová Jindřiška 8. května 383 75
Čulíková Irena Jana Žižky 117 80
Pavlů František  Komenského 658 80
Hruba Josef  Slepá 682             82
Řežucha Josef Nová Dědina 18 82
Krystek Antonín Krátká 387 82
Macek Alois   Jiráskova 611 83
Králíčková Anna  Nová Dědina 32 84
Kolářová Marie Jiráskova 612 89
Straková Emilie Školní 525 89
Zatloukal František  Na Baloně 92 89
Frank Cyril  K Zámečku 265 92
Novotná Marie Tř.A.Kašpara 531 96

Jubilanti
Dne 16. 12. 2003  oslaví  Zdenka Matějíčková
své 70. narozeniny

Hodně zdraví, štěstí, pohody přejí zdravotníci 
„Lázní Bludov“. 1. 7. 2003 uplynulo padesát
roků od nástupu do dětských lázní. Děkujeme 
za tvoji práci, neboť i dnes ochotně vypomáháš...
                 Dík tvoje koleg.

Vzpomínka
Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
Měl jsi mnoho životních plánů,
však smrt byla rychlejší.
Dík za lásku, jaká byla,
dík za život, jaký byl.

Františkem Stuchlým
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s panem

Za slova útěchy a květinové dary děkuje manželka a syn s rodinou.
Zvláštní poděkování patří Ing. Karlu Janíčkovi.

Kdo znal, ten si vzpomene,
kdo měl rád, nikdy nezapomene.

Mojmíra Hegera

Dne 21. prosince 2003 uplyne 20 roků od 
úmrtí našeho milovaného tatínka, dědečka 
a pradědečka pana

z Bludova. Za tichou vzpomínku děkujeme 
všem, kdo ho znali a měli rádi,
             dcera Zdeňka s rodinou
                   syn Mojmír s rodinou

Sbor pro občanské záležitosti a 
Kulturní dům Bludov přeje 
všem bludovským občanům

příjemné prožití vánočních svátků
a do roku 2004 všechno dobré 

a především pevné zdraví.

Čt    4. 12.      16.00     Mikulášská besídka v Restauraci Bludovská
Pá    5. 12.      16.30     Mikulášská besídka s Pavlem Novákem
So    6. 12.      14.00     Tradiční mikulášská beseda pro důchodce
Ne    7. 12.      16.00     Adventní koncert – kostel
Pá     12. 12.     10.00  Vánoční koncert pro ZŠ
So      13. 12.        8.30 a10.00  Vánoční šachový turnaj
                              6.00  Zájezd do Klodzka (volná místa) 

Pozvánka na prosinec 2003
So  13. 12.     19.00      Premiéra divadelní hry „Hledá se tenor“
Ne  14. 12.    16.00      Adventní koncert – zámek
Po 15. 12. 18.30 Zpívání v lázních
Čt 18. 12. 15.00 Vánoční besídka hudebního kurzu
Ne  21. 12.    16.00      Vánoční koncert – kostel
Út   23.12.   17.00        Zpívání u stromu

Přejeme všem občanům obce Bludov klidné
a spokojené prožití svátků vánočních a do 
roku 2004 mnoho štěstí, zdraví a vzájemného 
porozumění.

Zaměstnanci Obecního úřadu Bludov
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Pozvánka na leden 2004
Ne 11. 1.     16.00      Koncert KPH - zámek 
Po  12. 1.     10.00      Ferda Mravenec – divadelní představení pro ZŠ a MŠ
So  17. 1.     20.00      Myslivecký ples
Pá   23. 1.     20.00      Hasičský ples

Ne  25. 1.     16.00        Přehrada - divadelní představení 
So   31. 1.     20.00        Maškarní ples, bohaté občerstvení, tombola, hraje
    NOVÁ OLŠANKA. Masky zdarma.
Ne    1. 2.     14.00  Maškarní dětský karneval

Kulturní dům Bludov 
vás zve na

výstavu dětských výtvarných 
prací na téma Vánoce

Výstava bude otevřena ještě několik dní 
  – do 4. prosince 2003 – 

v pracovní dny od 8 do 17 hodin
So 29. a Ne 30. 11.    10.00 - 16.00 hodin

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov 
zve všechny děti 

a rodiče na

Dětskou mikulášskou besídku s Mikulášem, 
čertem, andělem a Pavlem Novákem

Pátek  5. prosince 2003 
ve 16.30 hodin

Můžete si přinést dárky pro své děti 
(označené jménem), 

které se při nadílce 
budou rozdávat.

 Vstupné 20,- Kč

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově 
vás srdečně zve na

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU BESEDU 
PRO DŮCHODCE

V sobotu 6. prosince 2003 ve 14.00 hodin
       Program:

•  A vánoční nám nastal čas… 
    -  folklorní soubor Markovice Postřelmov 
•  Kankán a Mažoretky – Cech přátel 5. ročního období Mohelnice
•  Kouzelník  Michal Janza
•  Pečení perníčků, tombola, občerstvení

      •  K tanci,  poslechu a dobré náladě  hraje Duo Pergr-Kobylka

- vstupné dobrovolné -

 PLESY  v Kulturním domě
Bludov v roce 2004

Sobota  17. ledna    Myslivecký ples
Pátek    23. ledna    Hasičský ples
Sobota  31. ledna     Maškarní ples
Sobota  14. února    Fotbalistický ples
Sobota 21. února Sokolský ples
Pátek           5. března    Ples KSČM

Neděle 14. prosince 2003 v 16 hodin

Zámek Bludov
3. ADVENTNÍ KONCERT

Účinkují:
Šárka Hlochová, Pražská konzervatoř – zpěv

Pavla Hilšerová, Janáčkova konzervatoř Ostrava – zpěv
Tomáš Křovina, Pražská konzervatoř- zpěv

Jitka Zejdová, JAMU Brno - klavír

Výtěžek z koncertu bude odeslán do Dětského domova 
v Šumperku.

Neděle 7. prosince 2003 v 16 hodin
kostel sv. Jiří v Bludově

2. ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje:

CAMERATA QUINTET

CAMERATA QUINTET je komorní soubor složený 
převážně z učitelů zábřežské Základní umělecké školy. 
Vznikl na podzim loňského roku po zániku Zábřežského 
komorního orchestru původně jako kvartet v obsazení 
dvoje housle, violoncello a cembalo. Od začátku 
letošní sezóny došlo k jeho rozšíření o violu. Tento t
yp souboru je zvláště vzhledem k použití cembala 
předurčen pro interpretaci hudby 17. a 18. století. 
CAMERATA QUINTET se také na provádění barokní
hudby, a to jak čistě instrumentální, tak v kombinaci
se sólovým zpěvem specializuje.

Výtěžek z koncertu bude odeslán do Dětského domova 
v Šumperku.

Pěvecký sbor Canzonetta Bludov
zve na tradiční

ZPÍVÁNÍ U STROMU
Společné zpívání koled na nádvoří bludovského zámku

v úterý 23. prosince 2003 v 17 hodin

Výtěžek bude odeslán do Dětského domova v Šumperku.
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Kulturní dům Bludov pořádá
Dětský

maškarní karneval

- vstupné 
dobrovolné -

„Páni z Bludova“

Dětskou mikulášskou besídku

Restaurace Bludovská a.s. ve spolupráci se 
Skupinou historického šermu 

Vás zvou na

do Restaurace Bludovská a. s. ve čtvrtek  4. prosince 2003 v 16 hodin
Můžete si přinést balíčky pro své děti (označené jménem), které se 

budou při nadílce rozdávat.

plnou her a zábavy

Divadelní ochotnický soubor
BLUD V TYÁTRU vás zve na 

premiéru veselohry H. Haneka

Hledá se tenor
Sobota 13. prosince 2003
v 19.00 hodin
Kulturní dům Bludov 

- vstupné dobrovolné -

Šachový kroužek Kulturního domu Bludov zve 
všechny zájemce na 

Vánoční
 ŠACHOVÝ TURNAJ

14.00 - dospělí 
V jazykové učebně 

KD Bludov
/zadní část 

– vstup ze zahrady/
Ceny zajištěny.

V sobotu 13.prosince 2003   -  8.30 hodin - děti

Kulturní dům Bludov vás zve na divadelní představení
v podání divadelního souboru Lyra z Jeseníku -

komedii René Lewinského

Neděle 25. ledna 2004 v 16.00 hodin

Komedie současného českého autora vás zavede do jedné 
hydroelektárny. Budete svědky “odvážných“ činů osazenstva 

elektrárny, kteří se během dlouhotrvajících dešťů snaží zachránit 
přehradu před protržením. Představení vás pobaví a alespoň 

na malou chvíli odvede od starostí všedních dnů.

- vstupné 20,- Kč -

Přehrada

neděle 1. února 2003
v 14.00 hodin

Režie J. Vohralíková
Hudební doprovod 
Junior JAZZ Band z Velkých Losin

 aneb
 karnevalovou 
 Show šaška Vikyho

Pěvecký sbor Canzonetta Bludov srdečně zve
v neděli 21. prosince 2003 v 16 hodin do kostela 

sv. Jiří v Bludově
na svůj

VÁNOČNÍ KONCERT
Jiří Zrunek ( 1736 -1789)

MISSA I. PRO FESTIS NATALIIS
s doprovodem orchestru
- Vstupné dobrovolné -

Pořádá Šachový kroužek KD Bludov pod vedením 
Jaroslava Dobeše

Kruh přátel hudby Bludov  
Vás zve na koncert

Slavné operní árie a italské písně

Vystoupí: Jakub Pustina - baryton
Eva Hutyrová - klavír

     

Neděle 11. ledna 2004 v 16.00 hodin

v sále zámku Bludov

Program: Rusalka, Don Giovanni, Piková 
Dáma, Santa Lucia, La Traviatta, Trubadúr, 

Rinaldo,
 O sole mio…

- vstupné 30,- Kč -
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví
a osobních úspěchů

v novém roce
2004

přejí
hasiči z Bludova

Dobrovolný hasičský sbor v Bludově
Vás srdečně zve

TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES
který se koná v pátek 23. ledna 2004
v Kulturním domě v Bludově

Hraje hudba STYL * Začátek ve 20:00 hodin
Bohatá kuchyně a tombola * Zvou pořadatelé

Předprodej vstupenek u paní Jarky Kašparové 
od 5. ledna 2004

PF 2004

 V případě, že máme cestu na obecní úřad, míří dnes naše kroky do budovy „staré školy“. 7. prosince  2003 tomu  budou  
právě dva  roky, kdy byla po rekonstrukci slavnostně otevřena budova radnice a od 2. ledna 2001 zde byl zahájen provoz 
obecního úřadu.
 Stavba „staré školy“ byla zahájena v r. 1864, kdy původní školní přízemní budova byla až na sklepy, základy a část
přízemí stržena. Tato jednopatrová budova byla dokončena v roce 1866 a jako hlavní školní budova sloužila do
r. 1908, kdy byla postavena nová školní budova „Měšťanka“.
 Současná radnice pak sloužila jako vedlejší školní budova do r. 1988 a pak byla využívána jako sklady,
školní  dílny  a  v  závěrečné  fází  před  rekonstrukcí  i  jako  klubovny  dětských  zájmových  organizací.
 Rekonstrukce budovy probíhala v letech 1999 – 2001 a vyžádala si částku 10.850.000.- Kč. Z toho částkou
6,5 mil. Kč se podílelo Ministerstvo financí. Současná budova obecního úřadu má 10 kanceláří včetně sociálního zázemí,
v půdním prostoru je zasedací místnost  a  ve  sklepě  vinárna.                      Mgr. Jarmila Divišová

Bludov dříve a nyní…
Ze „staré školy“ – „ nová radnice“

Budova staré školy před rekonstrukcí

Budova po rekonstrukci 7. prosinec 2001 – slavnostní otevření radnice

Stará škola 40. léta min.století
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Současný interiér obecního úřadu 
– zasedací místnost a kancelář starosty

LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Vánoce, Vánoce přicházejí….
 V letošním roce dorazily vánoční svátky do Bludova 
s měsíčním předstihem. Stalo se tak zásluhou bludovských dětí, 
které se zapojily do výtvarné soutěže na téma Vánoce, kterou 
vyhlásil kulturní dům. Do soutěže se vedle dětí ze Základní školy 
a Školní družiny Bludov zapojily i děti z Mateřské školy Bludov, 
Základní školy Písařov a  Pionýrského oddílu Knoflíci z Bludova. 
Výstava, která byla z přihlášených prací uspořádána, byla obohacena 
také ukázkami prací dětí z bludovských lázní a z Ústavu sociální
péče v Olšanech. 
 Odborná porota ve složení učitelek Vladimíry Horáčkové, 
Dany Březinové, Darji Andrlové a Elišky Březinové vybrala vítězné 
práce v jednotlivých kategoriích. Slavnostního vyhodnocení soutěže, 
předání cen vítězům a zahájení výstavy byla přítomna vedle dětí 
i řada rodičů a dalších občanů. Pěvecký sbor kulturního domu pod 
vedením Ester Muroňové se postaral o zahájení programu a zástupkyně 
poroty Dana Březinová seznámila přítomné se všemi vítěznými 
pracemi. Jednotliví vítězové přebrali pak ceny z rukou starosty obce 

         Ing. Pavla Stona. Byli to
- Zuzana Chalupová, Jana Černíčková, Daniel Buda, Eliška 

Tichá, Darina Jílková, Jiří Odstrčil, Veronika Krejčí, 
Martin Svítil, Dominik Soural z Mateřské školy Bludov 
a kolektiv výtvarného kroužku z Mateřské školy Bludov

- kolektiv 14 dětí z  Pionýrského oddílu Knoflíci z Bludova
- Božena Krobotová, Jakub Kobylka, Michal Juránek
  a Tomáš Tejkl ze Základní školy Písařov
- Ilona Chalupová, Lucie Strouhalová, Karolina Minářová, 

David Zaoral, Kristýna Forrová a kolektiv dětí  mladšího 
a staršího oddělení Školní družiny Základní školy Bludov

- Iva Krmelová z 1. třídy, Vlastík Kubíček, Kateřina
  Krobotová a Jana Muroňová 
- z 2. třídy, David Zaoral, Jana Unzeitigová,   Monika 
  Cygrýdová, Martin Böser  a Jakub Matějček ze 4. třídy, 

kolektiv žáků 5. a 6. třídy, dále Eva Zatloukalová, Veronika 
Kubíčková, Denisa Kouřilová, Martina Wagnerová, 
Markéta Banková, Eliška Turková,  Martina Kašparová, 
Jana Ondráčková, Alena Kováčová a Olga Hradecká 

- ze 7. třídy, Zuzana Brdečková a Vladan Kranich z 
  8. třídy a Radim Holinka z 9. třídy Základní školy Bludov
- Kolektiv dětí z keramického kroužku Základní školy Bludov

O nejvíce vystavovaných exponátů se zasloužila obě

Vánoční koncert 2003 Komorního pěveckého sboru Canzonetta Bludov
      Pro téma letošního vánočního koncertu jsem se rozhodla při poslechu jednoho CD. Autor je zde uveden jako 
františkánský hudebník a kazatel Edmund Pascha, který se narodil v Kroměříži. Vánoční mše je však  v provedení 
cimbálového souboru. Ale protože mne zaujala při prvním poslechu, chtěla jsem, abyste si i vy mohli tuto barokní 
vánoční mši poslechnout. Pomohla náhoda a v rukou jsem držela část partitury. Nakonec se podařilo dát dohromady 
i chybějící nástrojové party. Velkým problémem bývá také obsazení. Naštěstí máme tu výhodu, že se s ochotou vždy zapojí 
nejen část hudebníků Bludověnky, ale také i profesionální hráči (učitelé ZUŠ Šumperk). Dokonce i part pro příčnou 
flétnu zůstane v Bludově. 
   Tato mše je však zajímavá ještě jinak. I když byl vždy jako autor uváděn Edmund Pascha, vedly o autorství současní
 hudební badatelé spory. Tato mše se přisuzuje také moravskému rodákovi Jiřímu Zrunkovi, který v té době žil
a působil ve františkánských klášterech. Dle nejnovějších bádání je Jiří Zrunek (1736 - 1789) autorem vánoční mše
s lidovými prvky z Valašska „Missa I. pro festis natalitiis“. 
      Věřím, že se nám vše podaří a Vám z našeho koncertu zůstanou pěkné zážitky.                         Irena Sedláčková

  oddělení školní družiny bludovské základní školy. 
   Vedle řady výkresů můžeme na výstavě obdivovat různé 
vánoční ozdoby, přáníčka a dekorace z keramiky, slámy, plastů, 
lepenky, přírodních materiálů, látky aj. Je jistě potěšitelné pro nás 
všechny, že z prací našich dětí  mohla být uspořádána tak krásná 
výstava. Na místě je také poděkování  učitelům, vychovatelům, 
vedoucím a rodičům, kteří děti v této činnosti podporují a 
pomáhají jim.
 Výstavu můžete v kulturním domě navštívit ještě do 
4. prosince 2003. Potom budou ze soutěžních exponátů vybrány 
takové, které budou vhodné pro vyzdobení vánočního stromu 
v zahradě mateřské školy. Snad počasí i další okolností dovolí a 
exponáty na stromě vydrží i přes vánoční svátky až do nového roku.
 Ať tato výstava přispěje i  Vám k pěkné vánoční atmosféře, na 
kterou se jistě všichni každoročně těšíme.

Mgr. Jarmila Divišová 
Betlém - K. Forrová - ŠD (4. tř.)
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Sport ve škole ...
Okresní kolo v přespolním běhu   - Ruda nad 
Moravou - 16.10.2003

 Přes 300 žáků z 15 škol oblasti 
Šumperka se sjelo na přespolní běh do 
Rudy nad Moravou. Naši žáci se vůbec 
mezi tolika běžci neztratili a udělali
nám všem radost. Zejména v kategorii
dívek 8. - 9. tříd v soutěži jednotlivců 
jsme dosáhli na zlatou medaili.
Okresní přebornicí se stala : 
Pavla Straková z 8. B. Blahopřejeme.
 V kategorii starších dívek jsme byli 
celkové pátí, v kategorii st. chlapců z 
15 škol jsme obsadili 7. příčku.

Okrskové kolo v minikopané - Hanušovice 
4.11.2003

 V Hanušovicích se setkaly 4 základní
školy v soutěži  halové kopané. ZŠ 
Hanušovice, ZŠ Staré Město, ZŠ Štíty 
a ZŠ Bludov bojovalo o postup do 
okresního kola, které se koná na jaře
v Šumperku. Dvě vítězství nad Starým
Městem a Štíty nám zajistilo druhé
postupové  místo.

 Chlapce i děvčata teď v zimním období 
čeká několik soutěží v naší tělocvičně 
floorball  chlapců a dívek, vybíjená, sálová
kopaná, stolní tenis. Na jaro se připravují
kluci 4. -5. tříd v soutěži Mc Donald´s
Cup. Zúčastníme se i tradiční postupové 
soutěže, kterou organizuje firma Coca Cola.

                                     Mgr. Jindřich Blaťák

Plavecký výcvik

 Plavecký areál Zábřeh a plavecká 
škola byly po deset středečních dopolední

Nejzdatnější plavci:  „ŠTIKY“ byli: 
L. Schwarzer, O. Krejčí, V. Šubertová

Závody na 25 m na čas:  
2. ročník:       
1. Srb P. ,  2. Straka J., 3. Sláma L.
3. ročník:       
1. Schwarzer L.,  2. Kouřil D., 
3. Šubertová V.

                                    Mgr. Jana Kurtejová
  

HALLLOWEEN po bludovsku

 Nápad oslavit starý keltský svátek, 
v němž důležitou roli hrají postavy 
duchů  a strašidel, se zrodil v půli října. 
Chtěly jsme pro naše děti na 2. stupni 
připravit něco netradičního a zábavného.
Chtěly jsme jim ukázat, že video a
počítač nejsou jedinou formou trávení
volného času. Tuto myšlenku pak
pomohli dotáhnout do konce naši
žáci 9. tříd a velice nás překvapili. Sami 

přišli s dalšími nápady, vymysleli a 
připravili báječnou výzdobu a spoustu 
her, nachystali si kostýmy.
 31. října v 11.30 celá akce vypukla.
První patro budovy se změnilo v říši 
duchů, strašidel, čarodějnic a hrůzyplných
postav. Vstup jim byl povolen až po
splnění  jednoho „děsivého“ úkolu, nad
jehož provedením bděl přísný 
černokněžník.
 V „pekelné“ třídě nabízely ježibaby
k ochutnání svoje lektvary a dva
pekelníci udivovali své „kolegy“ tajnými 
alchymistickými pokusy. Duchové a 
smrtky spolu soutěžili, kdo je 
chytřejší, čarodějnice tančily ostošest,
u čachtické paní strašidla hádala tajemné  
předměty a všichni se náramně bavili a 
mlsali sladké odměny. Ti šikovnější si 
dokonce odnesli suvenýr v podobě malého 
ducha, kterého si sami vyrobili  pod 
dohledem velkých pomocníků.
 Děkujeme všem dětem i dospělým, 
kteří nám pomohli a už se moc těšíme
na další setkání.
                                     Mgr. Ivana Brázdová
                                     Darja Andrlová

cílem cesty našich 2. a 3. tříd. Žáci 
těchto ročníků se zúčastnili povinného
plaveckého výcviku dle osnov pro ZŠ. 
Po seznamování s vodou, bublání a
 splývání, trénování znaku a kraula se 
konaly závody a každý účastník si 
odnesl „Mokré vysvědčení“ se záznamem
vlastního  rekordu  na  uplavanou 
vzdálenost  i  na  čas.

Evropský den jazyků ve škole 

Již třetím rokem se slavilo 26. září 2003 jako Evropský den jazyků. Cílem této akce je vzdát
hold evropskému jazykovému bohatství a upozornit co  nejširší veřejnost na důležitost
jazykového vzdělání.        

Mgr. Ivana Brázdová
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 Skupina historického šermu 
„Páni z Bludova“ pod vedením Martina 
Schauera by ráda seznámila své příznivce 
a sponzory se sezónou roku 2003.
 Výstava historických zbraní a
kostýmů, kterou zhlédla široká veřejnost,
ale také žáci základních škol. 
Mottem této výstavy bylo seznámit
veřejnost se způsobem života, odívání
a zbraněmi 14. a 15. století. 

„Páni z Bludova“
   a rok 2003

 V posledním květnovém víkendu 
jsme již po několikáté skáceli tradiční máj.

 Druhý červnový víkend byl neméně 
úspěšný. Našim cílem bylo dokázat pobavit 
děti i rodiče. Za krásného počasí si prošli 
pohádkový les u Kostelíčka. Na rodiče 
i děti čekalo občerstvení a odpoledne 
plné her a soutěží s bohatým programem.
 Bludovští občané nás také mohli
spatřit na zámku v Úsově, Obrovinách 
v Chromči, při pálení čarodějnic 
v Mohelnici a na našem domovském 
hradě Sovinci, kde jsme se stali jednou 
z  nejúspěšnějších  skupin  sezony. 
 V letošním roce proběhne naše
poslední akce, kterou bude mikulášská 
besídka 4. 12. 2003. v restauraci
Bludovská a.s.

Příští sezonu 2004 připravujeme:

v květnu 
- rytířské klání v zahradě KD, kdy se 
zahrada změní v rytířské kolbiště a 
středověkou vesnici

v červnu
- Dětský den

v prosinci
- Mikulášskou besídku v KD.

  A tímto přejeme všem našim 
příznivcům, sponzorům a lidem, kterým 
se na našich akcích líbí, mnoho zdaru, 
úspěchů a štěstí v novém roce 2004.
            Páni z Bludova.

 Na toto poklidné a lidmi nerušené místo chodím 
nejraději, když mám ten strašný pocit, že mě zradil celičký,širý 
svět. Moje tajné místo se nachází na tom nejhezčím a 
nejimpulsivnějším kopci v okolí mé rodné vesnice - Bludova.
 Proč je právě toto místo mé nejoblíbenější? Zachránilo 
mě z pout, která objímala celou moji duši a já cítila, jak ve mně 
vše neúprosně křičí. Byla jsem plná nevypátratelných tajemství.          
 A jaký byl můj vnitřní pocit? V té nekonečné chvíli jsem 
si byla téměř stoprocentně jistá, že se na modrém světě nenajde 
jediná živá a důvěryhodná duše, které bych mohla každý svůj, 
byť malý pocit svěřit. Proto jsem se procházela jen tak, co noha 
nohu mine, a s perličkami slz v očích jsem se rozhlížela po této 
nepřekonatelně krásné krajině, která mi prozradila všechna svá 
tajemství.. Zubaté slunce se neúnavně prodíralo skrze lstivá mračna 
a cucky bělavé mlhy, která se stala společně s hustými mračny 
soupeřem nejmocnějšího slunce. A já si v tu chvíli kladla jedinou, 
filozofickou a nezodpověditelnou otázku: cožpak neexistuje nic, 
co by mohlo mít alespoň malý náznak toho důležitého, nemnoho 
vyskytovatelného, nehojně rozšířeného dobra? Nejjasnější 
slunce, už ani ty nedokážeš prosadit svoji laskavost a milost?
 V tu dlouhou, uplakanou chvíli se jako malým zázrakem 
všechna našedivělá mračna začala pomalu trhat a slunce 

začalo opět hopsat po již opadaných, ale stále barevných 
vrcholcích listnatých stromů, a dokonce se skrze hustou mlhu 
protlouklo i na malinkou, mechovou a plně kvetoucí mýtinku, 
o které bych si nikdy dříve nepomyslela, že by se mohla 
stát mým nejoblíbenějším a taky trochu zpovědním místem.  
 Celé dopoledne bylo sychravé, pošmourné a navíc mraky 
již od rána plnily svoje, pro mne nepříjemné poslání. Proto jsem 
měla asi po nekonečně dlouhé, uplakané a především smutné 
hodině provázené pomalou, kličkovanou a serpentinovou chůzí 
mezi velikými oky vody, úplně učvachtané boty. Ale byla jsem tak 
sepnuta smutkem, že jsem čvachtanici ve svých botách ani nevnímala. 
Všude kolem vládlo hrobové ticho, až mi to nahánělo nemalý 
strach. Z toho nepříjemného, krátkodobého pocitu a možná také 
z únavy od pláče se mi úplně zamotala hlava. Jedinou možnost 
odpočinku skýtala malá lavička, která byla nabarvena hnědo - zeleně 
a možná díky této kombinaci přírodních barev jsem tento skvost 
lidové architektury kvůli mlze snadno přehlédla. Hned po usazení se na 
krásnou lavičku jsem byla unešená výhledem, který se mi naskytl. 
Vše bylo díky husté mlze, která by se dala krájet, stříbřitě bíle a 
jen několik proužků mihotajících se paprsků se zlatavě lesklo ve 
stříbřité mlze. I když na toto místo chodím již pár let, už nikdy se 
mi nenaskytl tento nesmírně uklidňující pohled. Ale vždy, když se 
naskytne nějaký problém, tato lavička ve spojení s úžasnou přírodou 
mi vždy pomůže najít to nejlepší řešení mých problémů a jen tady 
se dokáži plně soustředit na vše, co se děje kolem mě. Jen zde 
mohu uvažovat o každičkém problému s chladnou hlavou. Díky 
tomuto místu všechny starosti naráz odlétnou. Ale proč právě toto 
místo? Proč právě mě si vybralo za svého zpovědníka? A můžu 
mít ještě někdy nějaký vztah k jinému, byť hezčímu místu? To 
zajisté nemohu, protože tato smysluplná mýtinka si mě vybrala
a já ji nemohu zklamat.
 Je to jen a jen mé místo a já bych si neskutečně přála, 
aby tomu tak zůstalo navěky. Nikdo neví o tom, že nějaké 
tajné místo mám a už vůbec neví o tom, kde by mohla má
nejtajuplnější, krásná a vždy vděčná mýtinka ležet.        

                        žákyně ZŠ

Místo mého dětství

Výstava „Středověk“ v KD

Pohádkový les

Dnešním „náctiletým“ se vyčítá leccos. Žáci 8. ročníků se museli, 
každý po svém, vypořádat se slohovou prací na téma Místo mého 
dětství!
 Obtížnost práce spočívala ve slohovém útvaru – lyrický 
popis (líčení). Tento umělecký styl vyžaduje přinejmenším kvalitní 
a dostatečnou slovní zásobu, což automaticky předpokládá, 
že „puberťák“ v dnešní době dávající přednost technice ČTE!
 Opravila jsem řadu velmi kvalitních slohových prací 
a z nich jsem pro Vás vybrala práci třináctileté žákyně, 
která si nepřála být jmenována. Asi proto, protože děti vůči 
dětem dovedou být i velmi kruté. Přeji jí, ale i nám všem, 
abychom i my měli místa, kam se budeme moci vždy vracet.

Mgr. Alena Bauerová

(lyrický popis)

Vystoupení v Úsově
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 Vedle celé řady známých osobnosti
navštěvují bludovské lázně i zcela 
obyčejní lidé. Na podzim letošního 
roku se zde léčila paní Iveta Micová.
Její životní příběh, který se vymyká 
běžnému průměru, mě natolik zaujal,
že bych s ním ráda seznámila i vás.
Paní Iveta nepatří mezi známé osobnosti,
přesto se o jejím příběhu v roce
1996 dozvěděla celá lékařská veřejnost.
 Ve svých šesti letech prodělala
chronický zánět ledvin a její zdravotní
stav se během let natolik zhoršil, že
od svých dvaceti let musela navštěvovat
dialýzu.
  Když jí v roce 1991 zemřela maminka
a psychicky na tom byla špatně, zavedla
ji kamarádka do Křesťanské církve
„Ježíš přijde“, kde Iveta nalezla pomoc.
Nechala se také podruhé pokřtít, protože 
tehdy uvěřila v Boha. V té době se jí také 
ozvali z transplantačního centra s 
oznámením, že mají pro ni vhodného 
dárce. Jakmile se po transplantaci 
trochu zotavila, rozhodli se s manželem 
i přes varování lékařů uskutečnit svůj
sen – porodit dítě. Lékaři i řada 
známých jí to rozmlouvali, ale víra
v Boha jí dala sílu toto riziko 
podstoupit. Poprvé otěhotněla v roce 

1993, ale bylo to brzy po transplantaci, 
a proto muselo být těhotenství přerušeno.
Podruhé se jí to podařilo v roce 
1995 a v době těhotenství se nechala
pokřtít. Rizikové těhotenství dle jejího
názoru zvládla i díky členům sboru 
církve, kteří ji podporovali a modlili 
se za ni.
 V lednu 1996 ve Fakultní porodnici
v Brně přišla na svět císařským řezem
v lokálním umrtvení zdravá holčička 
Pavlínka. Vážila necelé 3 kg a měřila 
49 cm. Dnes už chodí do druhé třídy. 
 Paní Iveta vystudovala gymnázium 
a nějaký čas pracovala jako sekretářka, 
od svých dvaceti let je v invalidním 
důchodu. Se svou rodinou bydlí v Brně. 
Díky mediální kampani, která se 
po jejím unikátním porodu rozpoutala,
se odpovědní pracovníci brněnského
magistrátu konečně po dlouhé době 
rozhodli přidělit mladé rodině byt. Do 
té doby bydleli totiž spolu s novou 
rodinou jejího otce ve zcela nevyhovu-
jících  a  zdravotně  závadných prostorách. 
 Bludov jsou třetí lázně, které 
spolu dcerou navštívily. Po Mariánských 
Lázních a Jeseníku Bludov jako 
jediné lázně splňují potřeby pro matku 
i dceru – současné léčení obezity 
i ledvin. V Bludově absolvovala téměř 
všechny pro ni vhodné léčebné procedury.  

Podařilo se jí zhubnout několik kil, 
která nabrala díky lékům, které musí 
po transplantaci trvale užívat. Bludov 
i jeho okolí, kde strávily šest týdnů se 
jim moc líbilo Už při svém odjezdu 
z Bludova paní Iveta i její dcera 
věděly, že do bludovských lázní 
přijedou opět na jaře příštího roku.
 Církev a víra se jí v dospělosti stala 
velkou oporou. Ale vedle Boha se musí 
člověk spolehnout i sám na sebe a uvěřit 
si. Když jí bylo nejhůře, vždy se řídila 
následujícími slovy. Možná pomohou 
i  vám.
  „Všechno mohu v Kristu, který 
mi dává sílu. Co není možné u lidí, je 
možné u Boha. V Kristu, svém spasiteli 
a pánu mám život, energii, sílu na
nemožné  věci.“                            
                                           Jarmila Divišová

Nevšední životní příběh

KŘIK NEVIDITELNÝCH PÁVŮ 
/JARMILA LOUKOTKOVÁ/ 
jako u Jarmily Loukotkové vždy, ocitáme se 
přímo uprostřed barvitého líčení tentokrát 
první punské války v rozhodujících 
okamžicích života římského vojevůdce 
Atilia Regula, kdy vzpomíná na svou 
lásku ke karthaginské dívce Olmaaně, 
k rodině, k ženě Marcii i dětem, na své 
přátele i protivníky, filozofy a politiky.

PTÁČNÍK
/MO HAYDER/
některé zločiny nás šokují. Některé děsí.
A některé předčí naše nejhrůznější 
představy.....

JEDINEČNÁ LÁSKA 
/BARBARA CARTLAND/
hrdinkou románu je osmnáctiletá Zia, 
kterou proti její vůli drží v klášteře 
na odlehlém místě. Falešný kněz, který
klášter ovládl, ji nutí, aby se stala 
jeptiškou a své značné jmění, které
zdědila,  klášteru  věnovala......

NAKAŽLIVÁ SMRT 
/PATRICIA CORNWELLOVÁ/
bizarní prostředí skládky odpadu vydá 
další zohyzděné mrtvé tělo. Nikdo již 
nepochybuje - ve Virginii řádí masový 
vrah.

PIANISTA 
/WLADYSLAV SZPILMAN/ 
vzpomínky autora z druhé světové války.

JAK JSEM SE STAL HLUPÁKEM 
/MARTIN PAGE/
je lepší být nešťastným chytrákem, nebo
šťastným hlupákem ? Vtipná knížka s
černým humorem i citlivostí.

PÁNI ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍ 
/HELLA S. HAASE/
rodinná sága o osudech nizozemských 
osadníků  v  Indonésii na přelomu 19. 
a 20. století.

PRAPOHÁDKY 
/LJUBA ŠTÍPLOVÁ/
v novém svazku pro začínající čtenáře 
na děti čekají kamarádi z pravěku. Jsou 
rozpustilí a neposední jako všechny 
děti, ale také dovedou přiložit ruku 
k  dílu  a  vymyslet  spoustu  věcí ...

CO  NOVÉHO V  KNIHOVNĚ

Poděkování…
 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo pracují 
v charitě. Jsou to takoví poloviční andělé a člověk si to dřív 
neuvědomí, až je teprve pozná, co je to za lidi a co vlastně dělají. 
Měla jsme v těchto dnech možnost blíže se s nimi seznámit. 
Maruška Jánětová dělala všechno možné i nemožné, aby sezvala 
své kolegyně z charity a ty jejich „pacientky“, aby se seznámily a 
měly možnost si popovídat. Ona dobře ví, že takové dobré slovo, 
které pohladí dušičku, pomůže často víc, než nějaká krabice léků.
 Měla s tím plno starostí, ale podařilo se a první předvánoční 
setkání se uskutečnilo. Je to zásluha Marušky Jánětové, která by
se pro druhé rozdala. Asi tak si představuji mladou „Matku 

Terezu“. Díky vám všem, vy dobré duše, které se o své svěřenkyně
vzorně staráte.
 Vánoce už klepou na dveře, a tak bych ráda popřála za sebe 
všem Bludovanům. Aby se ta naše vesnice líbila všem, nejen 
těm, co se v ní narodili, ale i těm, co jí třeba jen projedou. Aby 
se nám v ní rodili samí dobří, pracovití a poctiví lidé, aby se nám 
v ní všem dobře žilo a abychom nemuseli příští rok očekávat 
s obavami. Hodně zdraví, Bludované, a dávejte pozor, abyste 
o Štědrém večeru slyšeli zvonky oveček, které za mého mládí
prošly celou vesnicí.
              Zůstávejte zdraví  
      M.Krobotová  
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PRACH TISÍCE CEST 
/ROBERT JAMES WALLER/
pokračování filmového a knižního 
bestselleru Madisonské mosty.

KOČKA, KTERÁ ZHASÍNALA SVĚTLO 
/LILIAN JAKSON BRAUN/  
třetí případ neobvyklého vyšetřovacího 
týmu.

HRÁČKA GO 
/SHAN SA/ 
milostný příběh čínské studentky a 
japonského okupačního důstojníka.

PARALELNÍ LŽI 
/RIDLEY PEARSON/ 
thriller plný akce, okořeněný romantickou 
zápletkou a temným tajemstvím. Tato
kniha patří do rukou všem, kdo cestují 
na dovolenou. Dokonce i pokud cestují
vlakem. Každých šest až osm týdnů
dojde k vykolejení vlaku.......

ZLOČINY A TRESTY STŘEDOVĚKU 
/ALENA OVČAČÍKOVÁ/ 
vybrané kriminální příběhy nejsou 
vymyšleny. Odehrály se v letech 
1530 - 1630 na Pardubicku a Táborsku.

RABI 
/NOAH GORDON/ 
rodinná kronika amerického rabína zavede
čtenáře do prostředí americké židovské
komunity dvacátého  století.

PO KARLOVĚ MOSTĚ 
/FRANTIŠEK DVOŘÁK/
20 zastavení s Františkem Dvořákem podle
stejnojmenného seriálu ČT.

REKORDY A ZVÍŘATA 
/ROBERT ČEMAN/ 
tato kniha Vás obeznámí s extrémními 
jevy živé přírody. Vedle informací o 
rekordech z říše zvířat Vám poskytne 
ucelený pohled na pestré složení 
živočišstva naší Země a zároveň nastíní
jeho vztah k prostředí nejen v současnosti,
ale i v době, kdy se vyvíjelo.

NÁVRAT POD VRABČÍ SKÁLU 
/BOŽENA MAČINGOVÁ/
dívčí román - ne vždy je život jen krásný..

TAJEMSTVÍ PODIVNÝCH VZKAZŮ 
/ENID BLYTONOVÁ/ 
další kniha oblíbené autorky pro děti
ze  série  Tajemství.

PŘÍHODY SOUDNÍHO PATOLOGA 
/HANS BANKL/ 
kriminální případy všech dob. Autor 
rozebírá případy úmrtí známých osob, 
například Kleopatry, Napoleona, Mozarta 
či Presleyho, a uvádí kuriozní historky 
o neobvyklých druzích sebevražd a 
masochistických praktikách sexu, jež 
skončily smrtí. Historky nepostrádají 
napětí, moment překvapení ani černý 
humor.

ŽILA JSEM V AFRICE 
/MARIE MIKUŠOVÁ/ 
autorka popisuje svůj druhý domov v
Africe, kam přijela navštívit spolu s dětmi,
manžela.

ANGLIČTINA PRO SAMOUKY 
/IVA DOSTÁLOVÁ/ 
učebnice pro každého - výuka jazyka 
přímou metodou - součástí učebnice jsou
dvě CD.

TAJEMNÉ PIKLE 
/MARIO GIORDANO/ 
aneb doktor zasahuje - z edice Albatros 
- potkan Francin, myš Kokoška řeší 
zdravotní problémy zvířecích obyvatel na
místní skládce.

PÁN PRSTENŮ 
/BRIAN SIBLEY/ 
oficiální filmový průvodce, který je 
vydáván na počest trojice filmů, je bohatě 
ilustrován a uvádí čtenáře do zákulisí 
natáčení.

PŘÍSAHA 
/JOHN LESCOART/ 
dramatický příběh o pošlapání lékařské 
etiky a o postupu justice cestou nejmenšího
odporu.

EVROPSKÁ UNIE 
/TOMÁŠ PANFIL/
vše, co bychom měli vědět - symboly,
euro, co nás čeká, struktura EU ......

ANGLICKY SE ČTYŘLÍSTKEM 
/TEREZA ČEHOVSKÁ/ 
obrázkový slovník a základní věty - vesele
a hravě.

JAKÉ JE TO ASI V ČUDU 
/ZDENĚK SVĚRÁK/ 
pohádky, písničky a povídky pro děti
od  osmi  let.

SOUMRAK BOHŮ 
/COLIN FALCONER/ 
román o Kleopatře

MARTINKA A NAROZENINOVÝ DÁREK 
/GILBERT DELAHAYE/
další příběh malé Martinky - co ji čeká
k  narozeninám ?

OBRÁZKY POVOLÁNÍ 
/EMILIE BEAUMOT/ 
děti nahlédnou do světa nejrůznějších 
povolání dospělých - více než 300 profesí !

ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA A ŽIVOT NA 
VENKOVĚ  /GUDRUN SULZENBACHER/
užitečná příručka, která vede čtenáře k 
samostatnému hledání a napodobování.
Cílem této obrazové publikace s více než 
čtyřmi stovkami barevných fotografií je 
přiblížit především dětem některá řemesla 
našich předků a umožnit jim nahlédnout 
do někdejšího života na venkově.

                                    MÍSTNÍ KNIHOVNA.

FOTRC V.
V sobotu 16. listopadu se v kulturním domě konal jubilejní pátý 

ročník přehlídky dětských a mládežnických kapel a jednotlivců se 
zaměřením na folk, country a trampské skladby. Letošního ročníku se 
zúčastnilo pět jednotlivců (Jan Tisoň, Katka Fišarová, Zuzana Sakařová, 
Lucka Váckavková a Eliška Horáková) a čtyři skupiny (Šestnáct 
strun a šmytec, Nabosso, Úhel pohledu a Čtyřlístek). Přivítali jsme 
mladé muzikanty ze Šternberka, Olomouce, Mohelnice a Zborovic. 

V divácké soutěži se na prvním místě v jednotlivcích umístil Jan 
Tisoň z Olomouce a ve skupinách Šestnáct strun a šmytec ze Šternberka.  

Poděkování patří tábornickému oddílu Dellaware, jehož členové 
jako každoročně stylově vyzdobili jeviště, a vynikajícímu moderátorovi 
Josefu Sandy Noskovi ze Šternberka. Děkuji rovněž za ceny do soutěže, 
které tentokrát věnoval Obecní úřad Bludova a pan Fišara z Olomouce.
               J.Divišová

Jan Tisoň 

SILVESTR 2003
Srdečně vás zveme na rozloučení 

se starým rokem 
ve středu 31. 12. 2003 

do HASIČÁRNY v Bludově. 
Začátek v 19 hodin. 

Každý host si může přinést vlastní 
občerstvení na míse i v lahvi. 

Hudba zajištěna. 
Vstupné 100 Kč na nutné výdaje. 

Vstupenky lze zajistit či zakoupit u 
p. Ladislava Kobzy, bytem Bludov, 

Palackého 475, nebo 
tel.: 583 238 082.
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 Připomínka  ke „zbytečným průtahům“ při jednání zastupitelstva  obce
     Již uplynul jeden rok, kdy proběhly 
volby starosty, místostarosty, rady obce 
(14. 11. 2002). Tehdy na základě koaličních 
jednání byla vytvořena koalice mezi 
zastupiteli za ODS, KDU ČSL a ČSSD. 
Od té doby  se uskutečnilo sedm jednání  
zastupitelstva obce. Na rozdíl od minulého 
volebního období, je na nich patrná stále 
se zvyšující  účast  občanů, ukazující na 
zájem o  jednání a rozhodování  zastupitelů. 
Přísedící  spoluobčané  mohou pozorovat, 
že stále více diskutují „opoziční“ 
zastupitelé (SZ, KSČM), kteří stále 
častěji předvádějí „řečnická nic neříkající 
cvičení“, která vedou ke zbytečnému 
prodlužování řešeného problému. Lze 
na to poukázat na následujícím příkladu 
z posledního jednání  (29. 9. 2003):
     Pan  JUDr. Sedláček  připomněl usnesení 
č. 73/Z/03 ze 30.4.2003 a dále se mimo 
jiné tázal, kdy bude provedena analýza 
hospodaření společnosti (OLB s.r.o), 
neboť to co bylo provedeno, je pouze 
účetní kontrola.  Poznamenal, že audit, 
který je bez komentáře, je pro potřeby 
zastupitelů bezcenný, protože většina není 
schopna tomu porozumět. Dle jeho názoru 
bylo usnesení 73/Z/03 přijato proto, že 
hospodářské výsledky společnosti nejsou 
takové, jaké by měly být. Mělo se zjistit, 
proč tomu tak je a přijmout opatření 
ke zlepšení. Příčiny špatných výsledků 
hospodaření však z auditu vyčíst nelze… 
Na  jeho  dotaz  starosta  pan  Ing. Ston 
vysvětlil, že kontrolu provedla auditorka, 
finanční i kontrolní výbor a na jejich 
výtky a připomínky rada obce reagovala.
     Jako další se do diskuse přihlásil  pan 
Ing. Janíček, který nedostatky naznačené  
panem JUDr. Sedláčkem konkretizoval, po 
stránce ekonomické. Zdůraznil, že v této 
záležitosti jako jediný hlasoval proti radě 
obce a řekl,  že má  celkem  pět  následujících 
„podpásových“  dotazů:
1/  Rada  obce „prý“ stanovila, aby dozorčí 
rada OLB s.r.o., působila dnem uvedení 
do funkce (červen 2003).
Odpověď (Ing. Kuba); dozorčí rada  se 
tak sama rozhodla, ale s tím, že se nebude  
vyjadřovat k účetní závěrce roku 2002 
(pan Ing. Janíček se  za první „podpásový 
omyl“ omluvil…)
2/ Lesy mají za rok 2002 ztrátu 2 mil.Kč 
a další 2 mil. Kč někdo údajně „lesům“ 
dluží (že to vyplývá z auditu). Zdůraznil, 
že se celkem jedná o 4 miliony Kč, že 
za hospodaření obce odpovídá starosta a 
všichni zastupitelé a on tuto vinu na sobě 
nechce nechat. Připomněl, že například ve  
Štítech obec prodala „chalupu“ o 400 tis. Kč 
pod cenou a už je tam policie… 
Odpověď; na toto reagovala paní Balharová 

tak, že jí není jasné, kde pan Ing. Janíček 
tyto údaje získal, protože společnosti nikdo 
2 miliony Kč nedluží a zadluženost se také 
nezvýšila. 
    Vzhledem k tomu, že  se nejedná o 
zanedbatelnou finanční  částku, tak i já 
jsem začal  „pátrat“, jak se vlastně věci 
mají. Byl jsem však poněkud uklidněn po 
přečtení zprávy (určené pro radu obce) 
od paní Balharové, ze které vyplývá 
následující;
a/  jedná se o pohledávky;
-  za OÚ  (oprava silnic a oranžérie), 
   cca 740 tis. Kč  
-  k ostatním odběratelům ( byly uhrazeny 
   v r.2003), cca  240  tis. Kč
-  o zaplacené zálohy Severomoravské 
   plynárenské a.s (cca 770 tis.Kč) atd.
b/ jedná se o závazky typu;
-  zůstatková hodnota leasingu v pískovně, 
   cca 800 tis.Kč
-  přijaté zálohy na teplo od spotřebitelů na  
   rok 2002 (cca  jeden milion Kč) atd.
    Takže jak je zřejmé; jedná se o 
určité ekonomické údaje, které by  zase 
tolik neměly „strašit“ ani  běžné zastupitele 
(bez příslušného vzdělání a dlouhodobější 
„zastupitelské praxe“ v Bludově). 
3/ Výroční zpráva je špatná, neboť 
zde chybí zmínka o dvou organických 
složkách; pískovna a energetika (toto však 
je v náležitém pořádku - viz zpráva pana 
Balíka pro radu obce)
4/  Pan Ing. Janíček v tomto bodě upozornil, 
že  podle  „doslechu“,  pan Ing. Balhar 
změnil  zápis  valné  hromady.
Odpověď; pan Ing. Balhar odpověděl, že 
dal pouze připomínky k pracovní verzi 
zápisu (není ani technicky možné, aby 
někdo „měnil“ již ověřený - podepsaný zápis)
5/  Rada údajně schválila odměnu za vedení 
účetnictví obecních lesů (paní Balharové). 
Pan Ing. Janíček podotknul , že  by se  měla 
přijmout účetní, aby jednatelka měla čas na 
jiné práce.
Ani toto není zřejmě tak závažné - důležité, 
aby to představovalo „podpásový“ dotaz; 
vždyť možná i v jiných případech se tak 
postupuje (přesčasová práce),  při úsporách 
na  mzdových  nákladech. 
     Na závěr se do diskuse připojil i pan 
JUDr. Sedláček s tím, že někde viděl - slyšel 
o „výhodné smlouvě“ (pro „OLB s.r.o“) 
na těžbu dřeva (firma Třemešek). Pan 
Ing.Basler mu vzápětí  odborně oponoval, 
takže pan JUDr.Sedláček řekl: „nechtěl 
jsem to tak říkat, že by Třemešek byl 
dobrý,  chtěl  jsem  jen  naznačit…“.
    V oficielním zápisu z jednání 
zastupitelstva se  píše: „Po delší bouřlivé 
diskusi a výměně názorů starosta diskusi 
ukončil s tím, že formuloval usnesení vč. 

návrhu JUDr. Sedláčka, že úkol z usnesení 
č. 73/Z/03 stále trvá a nechal o něm hlasovat. 
Hlasováno: pro 14 proti 0 zdržel se 1“. 
Takže jak je zřejmé, „koaliční“ zastupitelé 
svým hlasováním uposlechli „výtkám“ 
opozice i když hned první z nich se 
ukázala  jako  „omyl“. 
     Dalším příkladem toho,  jak „koaliční“ 
zastupitelé  (bez zbytečných připomínek…)  
přistoupí na „myšlenku opozice“ (jen 
jeden byl „proti“); je upozornění  pana 
JUDr. Sedláčka na to, že částka 100 tis.
Kč, určená na zpracování dokumentace 
o  dělení  „společného majetku“, je příliš 
vysoká. Podle něho postačuje jen cca 
30 tis.Kč a zbývajících 70 tis. Kč lze 
ušetřit na jiná vydání (čas však ukáže, 
zda za sníženou částku bude možné 
dokumentaci  získat…). 
     Vzhledem k tomu, že ze zastupitelů  
patřím již k těm starším, tak si 
pamatuji  dobře i na „dobu minulou“, 
kdy opozice, pokud nějaká vůbec byla, 
tak ji ani nenapadlo bývalé vedoucí 
straně „podpásově“ oponovat.  Když to 
porovnáme s dnešní „hodnou demokracií“,  
které se často až zneužívá (viz zejména 
média…) při proklamování různých 
„polopravd až omylů“, tak  dřívější  
„tvrdá diktatura“ byla úspěšnější. 
Pokud se týká  jednání zastupitelstva 
v Bludově, tak se domnívám, že  stávající 
„koalice“ zastupitelů  by měla mít na 
to - náležitě  usměrňovat jednání tak, 
aby byla tvořivá. Je však třeba, aby 
i „zbytečné řečnění“ bylo v zápisech 
z jednání, aby se tak mohlo i zpětně 
ukázat na ty, kteří jednání protahují. Já 
osobně již několikrát jsem se rovněž 
chtěl do diskuse zastupitelů zapojit. 
Zatím nikdy jsem tak neučinil, protože 
jsem až „alergický“ na to, účastnit se 
diskuse o „ničem“. Jako „řečník“ jsem 
z hlediska bývalého pracovního zařazení 
(vysokoškolský učitel - VFU Brno; 
1990-1995), rovněž již v demokracii 
vystupoval. Pokud  bych však studentům,
na základě zjištění z „doslechu…“ 
sděloval různé „názory až omyly“,
tak jejich „zastupitelé“ v akademickém
senátu školy by se postarali o to, abych
s „planým řečněním“ skoncoval.    
     Na základě zmíněného  konkrétního 
příkladu z jednání zastupitelstva nemám 
zájem „umlčovat“ opoziční zastupitele. 
Ba naopak, měli bychom si vážit toho, 
že mají zájem poukazovat na určité 
nedostatky, kterým se zřejmě nevyhne 
„vládnutí“ žádného zastupitelstva. Chtěl 
jsem jen upozornit  na  to, jak  lze jednání 
„tříštit“  zbytečnými  připomínkami.
 

                              MVDr. Josef Hlásný, CSc.
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RŮZNÉ

Nevyhazujte žádné staré a nové pohlednice, známky, 
obálky, korespondenční lístky, kalendáříky, svatební 
oznámení. Věnujte je sběrateli. 
Předem děkuji.   Karel Adam 
    Tř. A. Kašpara 533
    789 61 Bludov

Mateřská škola nabízí maminkám 

a dětem, které nenavštěvují MŠ, 

společné prožití odpoledne v MŠ 

- od ledna 2004 každé úterý od 

14.30 - 16.00 hodin.

Pozvánka na výstavu do bludovských lázní
Až do konce března příštího roku můžete navštívit výstavu 
fotografií „Bolestná hřiště“ fotografa Vojtěcha V. Slámy.

Můj koníček IV.
 V březnu 2004 připravuje Kulturní dům Bludov výstavu
 „Můj koníček“
 První tři výstavy s touto tématikou v letech 1999, 2000 
a 2002 se setkaly s nebývalým zájmem vystavovatelů 
i návštěvníků. Věřme, že i tato, v pořadí už čtvrtá výstava, 
bude mít úspěch. Obracím se na všechny, kteří by se chtěli 
výstavy zúčastnit jako vystavovatelé (dospělí i děti), aby 
se přihlásili v Kulturním domě Bludova do konce února 
2004. Jedná se prakticky o všechny druhy „koníčků“ 
– sběratelství, modelářství, ruční práce, výtvarné práce atd., 
vše, co se dá pod tento pojem zahrnout a co lze vystavovat. 

J.D.

Betlémské světlo 2003
Co to je?
Tradice Betlémského světla k nám přišla z Rakouska Když v 
rakouském městě Linz před více jak desíti lety přemýšleli, jak 
obohatit televizní akci na pomoc tělesně postiženým dětem, 
přišli na jedinečný nápad. Před Vánocemi poslali letadlem do 
Betléma tělesně postižené dítě, které v bazilice Narození při 
jesličkách odpálilo z věčného světla plamínek a vzápětí jej 
letadlem přivezlo do Lince. Tam se jej ujali místní skauti, kteří 
jej štafetovitě roznášeli po celém Rakousku. Po pádu totalitních 
režimů v Evropě, po roce 1989, se předvánoční zvyk rozšířil i do 
zemí, které sousedí s Rakouskem. V domluvený den, po slavnostní 
ekumenické pobožnosti, si skauti plamínek odpálí od Betlémského 
světla a odvezou jej do své vlasti. Rok od roku se rozšiřuje počet 
účastníků při rozšiřování světla pokoje a míru, které vyzařuje z 
Betléma. Tento symbol pokoje, představovaný malým, chvějícím 
se plamínkem, při předávání ve vánočních dnech spojuje skauty 
i skautky ze čtrnácti zemí Evropy, kteří v těchto dnech roznášejí 
toto poselství svým příbuzným, sousedům, známým i neznámým 

v duchu skautského zákona pomoci bližním. Vždyť i toto světlo 
provázené srdečným přáním vánočního klidu a pokoje je pro mnohé 
lidi skutečným dokladem toho, že na ně jejich okolí nezapomíná.

Betlémské světlo v Bludově
Do Bludova přivážejí světlo skauti již od roku 1990. Vždy s ním 
přicházíme do farního kostela, několikrát byly od něj zapáleny 
všechny svíce při půlnoční mši svaté v kosteléčku – všechno světlo 
tam bylo z Betléma. Již několik let roznášejí bludovští skauti 
toto světlo před svou vánoční besídkou starým nemocným 
spoluobčanům. Přinášejí jej jako symbol naděje a radosti, 
která mnohdy těmto lidem schází. Víte-li o někom starém, 
nemocném, koho bychom se světlem potěšili, sdělte to mně, 
popř. mým rodičům. Betlémské světlo budou skautky a skauti 
po obci roznášet v pondělí 22. prosince v odpoledních hodinách.
Všichni ostatní budete mít možnost si světlo „odpálit“ při 
tradičním předvánočním zpívání u stromu a po „půlnoční“ 
mši svaté v bludovském kostele v podvečerních hodinách.

                             Stanislav Balík – Ježek Vůdce skautského střediska
                             Františka Pecháčka Bludov

Zlatonosné štoly
Podzimní prázdniny jsou taková spousta volného času, že přímo 
lákají k dalekým výpravám do neznámých míst. Ještě není úplná 
zima a lesy se v třpytivých paprscích tak krásně barví... Skauti proto 
neváhali ani den a odjeli na chatu. Děvčata z prvního oddílu odjela 
do Hraběšic, kde prokázala neuvěřitelnu statečnost, neboť až do 
úterka obývala prastarou faru s nesmírně strašidelným kostlivcem. 
Chlapci z druhého oddílu pro změnu dokázali svoji odvahu noční 
cestou k legendami opředenému sedlu U Červeného kříže, neboť 
v druhé polovině prázdnin pobývali na chatě pod Hájem. Skauti 
však během podzimních prázdnin uskutečnili celkem tři akce:
 Nejdobrodružnější z nich byla výprava družiny Lišáků 
do Jeseníku a Zlatých Hor. Za doprovodu zkušeného záchranáře 
a jeskyňáře, jesenického skautského vůdce, se vydali do hloubi 

odlehlých zlatohorských hvozdů. Prozkoumali tam stovky let 
staré štoly, ve kterých se kdysi těžilo zlato, měď a jiné drahé kovy. 
Ale nejen to - ve skalnatém terénu se učili slaňovat a osvojili 
si základní jisticí techniku při pohybu na horolezeckém laně. 
Podél potoka, který teče do kopce (neboť se jedná o pět set let 
starý zavodňovací kanál) procházeli obrovskými rýžovišti zlata 
až ke skanzenu, ve kterém stojí dřevěné, vodou poháněné a plně 
funkční rudné mlýny. Jejich krása brala dech - protože vysoko v 
srdci Jeseníků už začala zima, z vysokého náhonu visely desítky 
rampouchů. V odpoledním slunci byly průzračné a blyštivé jako 
křišťál. Na druhý den pak spatřili lázně - Priessnitzovy - a ještě se 
stihli vrátit včas do Bludova, aby spolu se zbytkem střediska a 
částí Bludova uctili památku rodáků padlých v první světové válce.

                      Jaroslav Petřík - Australan
       vůdce 2. oddílu Bludovit
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Kalendář akcí v roce 2004
 Opětovně se obracím na všechny pořadatele kulturních a 
sportovních akcí v Bludově. Tak jako v loňském roce nabízím 
možnost všem organizacím a spolkům, kteří pořádají akce 
pro veřejnost, možnost  presentovat  termíny svých akcí v 
Kalendáři akcí v Bludově na rok 2004    
 Kalendář by měl vyjít začátkem roku 2004 jako
příloha Bludovanu. Pořadatelé, nahlaste, prosím,  termíny
svých akcí do kulturního domu osobně, telefonicky, popř.
písemně, a to co nejdříve.          J. Divišová

Prosím, pomozte co nejdříve
 - kdo nabídne levný nový domov ( 1 větší místnost nebo
2 menší, zařízené starším nábytkem + sociální zařízení) 
důchodkyni (60 let) a jejímu synovi (42 let - svobodný, bez 
závazků). Tel.: 583 493 565 - Šopíková Helena, Klusáček Miroslav.

POZOR
 

   Od 1. 12. 2003 bude otevřena kancelář pobočky 
stavební spořitelny Komerční banky. Každé pondělí 
od 14-17 hodin v Kulturním domě Bludov. Uzavírání 
smluv, úvěry, poradenství zdarma. Tel.: 604 667702.

Už víte kde strávíte poslední den v roce ? 
Vinárna Domino v Kulturním 

domě Bludov nabízí možnost rezervace vstupenek 
na 31. 12. 2003  /do 15. 12. 2003/

Řeznictví u Vojtěcha
Srdečně Vás zveme k předvánočnímu a vánočnímu
nákupu masa a uzenin, které jsme pro Vás připravili.
Nabízíme široký sortiment uzenin a masných výrobků.

Dále máme připraven tradiční prodej vánočních ryb:

  živé - kapr
  mražené - filé, pstruh, hejk, losos

Prodej bude zahájen od soboty 20. 12. do 23. 12. 2003

Děkujeme za návštěvu a přejeme příjemné prožití
vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví.
   Helena Hufová a personál prodejny. PRODEJE v kulturním domě

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY – fa. HORÁK 
opravy    -     televizory, videa, CD, DVD, magnetofony, radio-přijímače, autorádia,
                      počítačové monitory ...                                                                                             

      =   zdarma zapůjčím TV po dobu  opravy
      =   zdarma do 10 km přijedu – odvezu – dovezu

montáž a prodej     - Digitální a analogové satelitní komplety
                                  - Anténní a TV+SAT rozvody

 - Domácí telefony a videotelefony
 - Ostatní práce z oblasti elektroniky

Digitální satelitní komplet pro příjem ČT1, ČT2, PRIMA stanice ,,O“ a digitálního rozhlasového
vysílání – 10.990,- Kč rozšíření o družici ASTRA + 1.290,- Kč. Pro aktuální ceny volejte : 604 863 300. 

Pavel Horák
Plk. Karla Hlásného 708, Bludov 789 61                                      ( 604 863 300  ,  583 238 525

Silvestr 2003

Nástěnný  kalendář 

na  rok  2004
S KRESBAMI BLUDOVSKÝCH PAMÁTEK

V prodeji v Kulturní domě 
Bludov za 100,- Kč.

Po 1. 12.
St 3. 12.
Čt 4. 12. 
   prodejní přednáška

Po 8. 12.
Čt         11. 12. 
   prodej + dvě prodejní 
   přednášky

Po 15. 12.

Út a St  16. a 17. 12.  levný   
 textil, totální výprodej
  od 9.00 do 16.00 hod,
  cena za kus 25.- Kč
Čt 18. 12. 
Pá  19. 12.
Út a St  13. a 14. 1. levný  textil,  
 totální výprodej od 9.00 
        do 16.00 hod, cena  
 za kus 25.- Kč 
Pá  16. 1.
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Tenisová škola
Pořádá : nábor dětí ve věku 6 až 14 let
Nabízí :  výuku závodního tenisu, výuku rekreačního tenisu, kondiční přípravu
Kdy : pátek 5. prosince 2003 v 18.00 hodin
Kde : v prostorách školní tělocvičny
                Srdečně zveme všechny přátele této krásné hry.

Budeme losovat každý měsíc 
jednoho správného luštitele 
a cenou bude vždy jiná 
série léčebných procedur, 
kterou výherce bude moci 
využít  v bludovských 
lázních v průběhu 
následujícího měsíce. 

Vítěz dnešní křížovky 
tak bude mít možnost 
absolvovat:

V roce  2004 budou sponzorem cen  Státní léčebné lázně Bludov.

 • Infrasaunu    
 • perličkovou koupel

        • masáž

Infrasauna je součástí detoxikačního procesu   
   a stává se běžnou součástí terapeutické léčby   
     v lázeňství.  Infrazáření prohřívá tkáně více do   
    hloubky a z těla se vyloučí trojnásobné 
         množství  škodlivin než v normální sauně, 
 což vede k velmi účinné detoxikaci těla.

               Termální perličková koupel  je koupel   
                    ve vaně s termální perličkovou  lázní
     o teplotě 37˚ C, kdy roštem na
      dně vany  proudí stlačený vzduch.

     Klasická  masáž zad a krční páteře
                 zkušeným rehabilitačním  
     pracovníkem.

   Tajenku  dnešní  křížovky 
  můžete  posílat  do  15. ledna

Redakční rada Bludovanu přeje všem svým čtenářům klidné prožití svátků vánočních, 
do celého nového roku zdraví, štěstí a také hodně příjemných chvil strávených 
s každým dalším číslem Bludovanu.

PF 2004

SPORTOVNÍ OZVĚNY
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Správné znění tajenky z minulého Bludovanu:  
1. šafáře           
2. kdysi na robotě zbil

l. cena /tričko se znakem obce/ -  Marie Pregetová
2. cena /tričko se znakem Kartotisku/ - Mgr. Marcela Čmakalová

Tentokrát naposledy získají vylosovaní luštitelé jako cenu tričko.

Poděkování patří KartoTISKu s.r.o. a Obecnímu úřadu Bludov, 
sponzorům cen pro vítěze během celého roku 2003. 

Bludov v 18. století
Přes všechny svízele, které s sebou přinášely roboty, kontribuce, slezské války a spory s Žerotíny, bylo 18. století 
pro Bludov dobou poměrného klidu, což je nejlépe vidět na růstu obce. V roce 1790 měl Bludov již 232 domů s 
1544 obivateli a o padesát let později 318 domů a 2070 obyvatel. Kromě zemědělců tu byli i řemeslníci - kováři, 
hrnčíři, řezníci, tkalci, ševci, krejčí, byl tu i bednář, punčochář a kolář. Kromě zemědělců a řemeslníků žili v Bludově i 
zaměstnanci panství - lesní pojezdný, panský tajenka. Nejvyšší úředníci, jako hejtman a důchodní bydleli na zámku.

Tajenku  dnešní  křížovky můžete  posílat  do  15. ledna


