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Bludovan

O z n á m e n í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
5. a 6. listopadu 2004
Starosta obce Bludov podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
oznamuje :

1)

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 05.11.2004
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 06.11.2004 od 8:00 hodin
do 14:00 hodin.

2)

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební
místnost v Kulturním domě Bludov, č.p. 353; ve

3)

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti
a státního občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

4)

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. V den voleb může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

5)

Volební okrsky jsou rozděleny takto:

Volební okrsek č. 2
ulice:

Volební okrsek č. 1
ulice:
8. května
Bludoveček
B. Němcové
Čapkova
Dr. Březiny
Husova
Jiráskova
Krátká
Lázeňská
Masarykova
Na Viskách
Nádražní
Nerudova
Palackého
Polní
Příční
Stará
Špalkova

volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Kulturním
domě Bludov, č.p. 353.

Tyršova
Vančurova
Vitonínská
Zahradní

Bohutínská
Družstevní
Hrabenovská
Jana Žižky
K Zámečku
Komenského
Kroupova
Na Baloně
Na Hradě
Nová Dědina
Pod Baštou
Plk. Karla Hlásného
Rudolfa Kordase
Řed. Fr. Léhara
Slepá
Sokolská
Školní
Tř. A. Kašpara

U Rybníčku
Úzká
Ve Sléví
V Potokách
Za Školou
Ztracená
Žerotínova

Ing. Pavel Ston
starosta obce
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
13. jednání Zastupitelstva obce Bludov
Dne 25. září 2004 v 17.00 – 21.00 proběhlo třinácté
zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 14
zastupitelů, chyběl Oto Böser. Starosta obce
Ing. Pavel Ston pověřil Ing. Jana Šaje vyhotovením
zápisu, ověřením zápisu pověřilo zastupitelstvo
JUDr. Josefa Sedláčka a Davida Horáčka. Navržený
program schůze schválilo zastupitelstvo všemi hlasy.

Zpráva o činnosti rady obce

Místostarosta obce Ing. Jaroslav Balhar přednesl
zprávu o činnosti rady obce, která se od posledního
jednání zastupitelstva sešla na jednom řádném
zasedání, které proběhlo ve dvou dnech. Projednala
celou řadu žádostí o odprodeje pozemků, které
předložila zastupitelstvu ke schválení. Schválila
žádost Českého svazu chovatelů o příspěvek
11 000 Kč na částečné pokrytí výdajů spojených
s výstavou pro mladé chovatele. Schválila kupní
smlouvu na dodávku a odběr tepla pro vytápění
objektu kulturního domu (ZŠ a MŠ mají právní
subjektivitu, tzn. že smlouvy jsou již mezi nimi
a OLB s.r.o.). Schválila smlouvu o dílo na
vypracování studie využití oranžerie a zahrady
s firmou Ing. Kubeša a po zpracování studie se
provede posouzení záměru. Odbor výstavby a
životního prostředí (OVŽP) předložil radě obce
seznam čtyř firem, které je možno vyzvat k podání
nabídek na aktualizaci projektu zámeckého parku
a lesoparku Gryngle z roku 1996. Rada projednala
žádost p. Klimeše, ředitele penzionu pro důchodce,
o snížení nájemného z důvodu nutné rekonstrukce
zdravoinstalace. Rada se domnívá, že nájemné
není nutné snižovat, neboť rekonstrukce je věcí
majitele budovy, což je obec. Starosta informoval,
že vedl jednání s panem Klimešem o možnosti
odprodeje budovy KÚ Olomouckého kraje. Rada
projednala žádost České pošty o odstranění závad
v místnostech, které má pronajaty na zámku. Po
setkání starosty s představiteli České pošty oznámil,
že se zřejmě budou hledat nové prostory pro
umístění pošty. Rada odmítla možnost úpisu akcií
VHZ Šumperk a.s. Rada rozhodla zvýšit poplatky
za svatební obřady (nyní 350 Kč) uzavřené od
1.1.2005 na 700 Kč. Projednala návrh na prodej
obecních bytů v panelovém domě čp. 691 a
na ul. Kroupova čp. 811 v rod. domě a uložila
ekonomicko-správnímu odboru oslovit stávající
nájemníky a nabídnout jim možnost odkoupení
těchto bytů. Souhlasila s realizací projektu
„Vysokorychlostní internet“ v místní knihovně.
V následné diskusi JUDr. Josef Sedláček
nesouhlasil s možným prodejem budovy penzionu
krajskému úřadu. Starosta odpověděl, že výhodnost
se jeví v tom smyslu, že náklady na rekonstrukci
budou neúměrně velké a náklady na údržbu stále
narůstají. V obcích, kde k prodeji došlo, jsou
spokojeni. Pokud se o prodeji bude dál jednat, bude
mít stejně rozhodující slovo zastupitelstvo. PhDr.
Stanislav Balík souhlasil s JUDr. Sedláčkem, že do
budoucna by penzion měla provozovat přímo obec.
JUDr. Sedláček se dále zeptal, co míní rada ve svém
zápisu zpevněním povrchu za kostelem. Starosta
vysvětlil, že se jedná o prostor mezi žerotínskou
hrobkou a konzumem, a jak se cesta opraví. JUDr.
Sedláček si myslí, že by se měla aspoň část mezi
hrobkou a restaurací vydláždit žulovými kostkami.
Ing. Karel Janíček připomněl, že na jednání
zastupitelstva cca před deseti lety bylo rozhodnuto
o využití parkoviště u Nové, kde by měly parkovat
kamiony bludovských řidičů. Na tuto skutečnost by
se mělo pamatovat v nové koncepci tohoto prostoru.
Miroslava Šmídová z pléna, která na zasedání
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zastupovala OVŽP, podala o parkovišti u Nové
doplňující informace, kdy mj. sdělila, že proběhla
jednání s Ing. Klimešem i vlastníkem restaurace
při územním řízení o povolení rozšíření
čerpací stanice LPG Ing. Klimeše. Po kratší
diskusi nechal starosta hlasovat o přednesené
zprávě o činnosti, zastupitelstvo ji poprvé od
voleb 2002 schválilo všemi přítomnými hlasy.

Zpráva o hospodaření obce

Starosta přednesl zprávu o hospodaření obce
k 31. srpnu 2004. Hospodaření s finančními
prostředky obce probíhalo v souladu se schváleným
rozpočtem obce. K tomuto datu činily příjmy
obecního rozpočtu 29 994 tis. Kč, což představuje
81 % ročního objemu celkových příjmů, výdaje
činily 28 647 tis. Kč, což představuje 79 % objemu
plánovaných výdajů roku. Toto vyvážené finanční
hospodaření je umožněno díky téměř optimální
tvorbě daňových příjmů obecního rozpočtu. Zůstatek
prostředků na účtech obce činil ke konci měsíce
srpna 4 867 tis. Kč. Splátky bankovních úvěrů a
úroků z bankovních úvěrů byly v průběhu celého
roku hrazeny v souladu s podmínkami úvěrových
smluv – obec tedy vystupuje vůči svým věřitelům
jako řádný a spořádaný dlužník. Zastupitelstvo
zprávu všemi hlasy schválilo.

Majetkoprávní záležitosti

odprodeje a směny pozemků v chatové osadě
Vlčí důl.
Starosta obce sdělil, že Josefa Neduchalová
požádala obec o odprodej části obecního pozemku,
který přiléhá k jejímu pozemku, o druhou část
tohoto pozemku požádali sourozenci MUDr.
Rostislav Bednář a Mgr. Eva Břicháčková. Jedná se
o pozemek, který všichni již léta udržují a užívají.
Starosta uvedl, že navrhuje zvýšit prodejní cenu
z 35 Kč/m2, jak je uvedeno v materiálu, na 50,- Kč/
m2. Ing. František Březina vznesl protinávrh, aby
cena byla 100,- Kč za m2. PhDr. Balík se zeptal,
jak vznikly historicky tyto majetkoprávní vztahy, a
to proto, aby se posoudilo, zda má být cena nižší
nebo vyšší ve srovnání s mnoha jinými případy
řešenými v minulosti. Starosta odpověděl, že se
nejedná o nápravu nějakých historických křivd.
Zastupitelstvo poté 11 hlasy (1 proti, 2 se zdrželi)
schválilo protinávrh Ing. Březiny prodat pozemky
za 100,- Kč/m2.
Starosta uvedl, že v letošním roce se podařilo
dořešit mejetkoprávní vztahy v chatové oblasti,
konkrétně v lokalitě „točky“ mezi obcí Bludov a
manželi Bohuslavem a Jiřinou Krystkovými. Do
této doby obec neoprávněně užívala část pozemku
manželů Krystkových, a to tím, že na ní leží část
místní komunikace. Navrhuje, aby byla uzavřena
směnná smlouva, na základě které se stane nynější
uživatelská hranice hranicí vlastnickou, kdy
směňované pozemky mají téměř stejnou výměru.
Starosta dále podrobněji okomentoval tuto směnu
s tím, že „točka“ zmenšena nebude. Navrhovaná
kupní cena pozemku, kterým se vyrovná případný
rozdíl ve směňovaných plochách je 35 Kč/m2.
JUDr. Sedláček, který v této záležitosti dlouhá léta
jednal, vyjádřil velkou spokojenost s tím, že se snad
podaří tuto kauzu uzavřít. Připomněl, že by se k
tomu měli vyjádřit ostatní chataři, aby nedošlo k
dalším stížnostem např. z důvodu stíženého otáčení
aut. Starosta přislíbil, že to projedná s chatovým
výborem a nechal hlasovat o usnesení, které
zastupitelstvo všemi hlasy schválilo.
O odprodej dalšího pozemku v této chatové

oblasti dále požádali Jiří a Jarmila Hrochovi, který
přiléhá k jejich pozemku. Zastupitelstvo i tento
záměr jednohlasně schválilo.
odprodej pozemku Anně Kotrlové
Anna Kotrlová požádala o odprodej nově vzniklé
parcely, jež vznikla na základě digitalizace údajů
katastrálního operátu prováděné katastrálními úřady.
Dříve se jednalo pouze o jednu parcelu ve vlastnictví
A. Kotrlové, do které byla přisloučena část parcely
ve vlastnictví obce Bludov. Po opravě chyb byla z
dříve „přisloučené části“ vytvořena parcela, o jejíž
odprodej má zájem. Celý pozemek včetně předmětné
parcely má již dlouhé roky oplocený. Zastupitelstvo
schválilo všemi hlasy odprodej pozemku za 35 Kč/m2.
odprodej části pozemku Pavlu Pavlíkovi
Pavel Pavlík požádal o odprodej části obecního
pozemku - jedná se o část komunikace, která tvoří
příjezd k jejich rodinnému domu. Dům je zatím
ve vlastnictví rodičů P. Pavlíka, ale vzhledem k
tomu, že dům bude převeden do jeho vlastnictví,
žádá o odprodej pozemku již on sám. Svoji
žádost odůvodňuje tím, že o předmětnou část
komunikace se stará (vysekávání, zimní údržba)
a nikomu jinému cesta neslouží. Rada doporučila
odprodat výše uvedený pozemek za cenu 50,-Kč/
m2 s tím, že v případě schválení prodeje bude
do smlouvy dáno věcné břemeno pro rodiče.
Ing. Janíček připomněl, že takových případů (vjezdů
do bývalých statků mezi dvěma předzahrádkami)
je v Bludově mnoho a mohlo by se stát, že žádostí
bude přibývat. Zastupitelstvo prodej 13 hlasy (1 se
zdržel) schválilo.
směna pozemků s Mgr. Alenou Bauerovou
Celá směna byla již dříve schválena radou i
zastupitelstvem obce (v roce 2000). Směnnou
smlouvu tehdy katastr zamítl a řízení zastavil,
neboť nebyly předloženy další smlouvy, jejichž
vypořádání řešil tehdy zpracovaný geometrický
plán (ze strany vlastníků nebyl zájem o řešení).
Jelikož na části pozemku paní Bauerové je potok,
trvala nadále na směně pozemků. Po jednání přímo
s Mgr. Bauerovou byla dohodnuta směna pozemků.
Vzhledem k tomu, že nabude do svého vlastnictví
menší plochu než obec Bludov, musí se s ní v rámci
směny pozemků obec finančně vyrovnat. Rozdíl činí
35 m2, cena za 1 m2 byla přislíbena tak, jak byla
v původní směnné smlouvě, tj. 34 Kč/m2, celkem
tedy obec doplatí 1190 Kč. Zastupitelstvo výměnu a
doplatek 13 hlasy (1 se zdržel) schválilo.
odkup pozemků od Radka Matury a Markéty
Keklákové
Starosta uvedl, že již v roce 2002 schválilo
zastupitelstvo na jednom ze svých prvních
zasedáních po volbách záměr vybudovat místní
komunikaci v lokalitě Za Školou (za Kotvanovými)
v souladu s územním plánem. K budoucímu
vybudování této komunikace je mimo jiné
nezbytně nutné, aby obec vykoupila část pozemků
od R. Matury a M. Keklákové. Navržená cena
je odvozena z ceny, za kterou vlastníci pozemky
koupili do svého vlastnictví s připočtením příspěvku
na vyhotovení geometrického plánu, který hradí
prodávající. Návrh kupní ceny je tedy 105,-Kč/m2.
Celková plocha vykupovaných pozemků je 409 m2,
celková kupní cena tedy činí 42 945 Kč. Prodávající
si dále před prodejem kladou některé podmínky.
Jedná se především o vybudování příjezdové cesty
k rodinnému domu, která je součástí územního
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plánu a bude na ni nutno vyhradit finance
rozpočtovou změnou. Starosta navrhuje, aby byla
cesta vybudována do jednoho roku, což by se dalo
do smlouvy. Po kratší debatě, do níž vstoupil i
přítomný R. Matura, zastupitelstvo koupi 12 hlasy
(2 se zdrželi) za navržených podmínek schválilo.
darování majetku Ing. Karlu Mornstein-Zierotinovi
Starosta odkázal na materiály, které dostali
zastupitelé k dispozici. Uvedl, že ve „výpisu“,
který je součástí podkladů, jsou obsaženy položky
žerotínského
inventáře,
který
požaduje
Ing. Mornstein - Zierotin po obci Bludov. Jedná se
jednak o movitý majetek zahrnutý do evidence obce,
jsou zde však uvedeny i položky, které již nefigurují
v majetku obce. Starosta pak podal podrobné
vysvětlení k těmto materiálům. Rada na základě
jednání s Ing. Karlem Mornstein-Zierotinem dospěla
k názoru, že je třeba vypořádat majetkové vztahy,
mimo jiné navrátit movitý majetek, který byl ve
vlastnictví Zierotinů. Jeden ze způsobů je darování
tohoto majetku. Je na zvážení zastupitelstva
obce, zda a za jakých podmínek daruje
Ing. Mornstein - Zierotinovi movitý inventář.
V následné dlouhé a bouřlivé diskusi navrhla
Marie Znojová vydat pouze část inventáře.
JUDr. Sedláček nechápe, kde se zrodil záměr
něco takového navrhnout. Vidí za tím snahu
likvidovat konání svatebních obřadů na zámku.
I když pozměňovacím návrhem starosty nevydat
inventář bezprostředně nutný ke konání svateb se
situace trochu mění, ale podstata zůstává. Chápe
to jako nepovedený projev dobré vůle dohodnout
se se spoluvlastníkem, který se dohodnout nechce.
Ohradil se proti zdůvodnění, že jde o vracení
žerotínského majetku, neboť pak by došlo ke
zpochybnění Benešových dekretů. Radní Jindřich
Matěj uvedl, že podle jeho názoru jde o majetek,
který byl vzat jejich rodičům a restitučně se
jim navrátil, proto souhlasí s tím, aby se vrátil i
majetek. JUDr. Sedláček oponoval, že restitucí
se Mornsteinům vrátila polovina nemovitého
majetku, nic víc. Ing. Janíček s JUDr. Sedláčkem
souhlasil, a to také proto, že restitucí se navracel
nemovitý majetek nikoliv mobiliář. Hodnota tohoto
mobiliáře je dnes řádově v milionech. Trvá na
tom, aby se vypořádání udělalo se vším majetkem
naráz. Prostudoval si znalecké posudky oceňující
nemovitosti. Oprava zámku, která v minulosti stála
20 mil. Kč, se však v posudcích nepromítla. Chybí
mu gesto dobré vůle z druhé strany. Např. návrh
na částečnou úhradu nákladů na opravu žerotínské
hrobky, do které v minulosti obec vložila nemalou
sumu. Navrhuje stáhnout tento bod programu z
dnešního jednání. Starosta uvedl, že samostatné
jednání k dělení majetku bude pravděpodobně v
říjnu. PhDr. Balík si myslí, že pokud by měly být
zahrnuty ve znaleckých posudcích také náklady
na opravy v sedmdesátých letech, jak uvedl
Ing. Janíček, pak by se také mělo odečíst nájemné
za 40 let, co rodině Mornsteinových nebylo
umožněno zámek užívat. Dle jeho názoru je
povinností vlastníka se o majetek starat, a proto
není důvod zahrnovat do posudku náklady na
opravu. MVDr. Hlásný připomněl, že je zbytečné
se dohadovat, neboť podle pozměňujícího návrhu
by se jednalo pouze o nějaké staré skříně. JUDr.
Sedláček
důrazně vystoupil s tím, že nelze
zpochybňovat ústavní pořádek a zákony tohoto
státu, jak to činí J. Matěj. Na takovém zasedání
nemíní asistovat. PhDr. Balík mu připomněl, že Ing.
Janíček z jiné strany zpochybnil totéž. Ing. Basler
se přiklání rovněž k tomu, aby se majetek dělil jako
celek, ale ať už se konečně jedná. Pan Stanislav
Balík st. z pléna apeloval na zastupitelstvo, že
čím dřív se obec toho majetku zbaví, tím víc na
tom vydělá. Jinak se musí podílet na opravách
polovinou. Starosta pak nechal hlasovat o
protinávrhu M. Znojové darovat pouze část majetku.
Zastupitelstvo návrh neschválilo (4 pro, 7 proti, 3
se zdrželi). Stejně tak nebyl schválen protinávrh J.
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Matěje darovat vše, jak je to uvedeno v podkladech
(1 pro, 8 proti, 5 se zdrželo). Schválen byl návrh
Ing. Karla Sourala stáhnout materiál z jednání a
vrátit se k němu v komplexním vyrovnání (9 pro,
3 proti, 2 se zdrželi).
převod budovy do majetku ZOD Bludov
V lednu 2004 byla žadatelům (majitelům popř.
nájemcům tzv. družstevních bytovek) mimo jiné
odprodána parcela pod budovou sloužící jako
garáže a sklady. Dodatečně bylo zjištěno, že budova,
která na tomto pozemku stojí, není ve vlastnictví
žadatelů, ale ve vlastnictví obce Bludov. Obec
Bludov však tuto budovu nepostavila, nikdy ji
neužívala a nečiní si na ni žádné nároky. Budovu
postavilo bez povolení někdejší JZD. ZOD tak
požádalo o převod budovy do jeho vlastnictví, a
tak veškeré vyřizování ohledně rozdělení a prodeje
budovy občanům by bylo již jeho záležitostí.
Zastupitelstvo obce pak všemi hlasy prohlásilo,
že není vlastníkem zmíněné budovy a že uznává
vlastnické právo ZOD Bludov k uvedené budově.
Po krátké přestávce v jednání popřál Ing. Balhar
jménem všech
zastupitelů starostovi k jeho
životnímu jubileu a předal mu malý dárek. Starosta
poděkoval za přání i dárek a členy zastupitelstva
pozval na přípitek po skončení jednání.
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Jelikož se blíží konec doby, kdy platí vyhláška o
místních poplatcích, bylo nutné projednat především
výši poplatků za odpad na další rok. OVŽP
vyhodnotil odpadové hospodářství za rok 2003
a výhled na rok 2005. Podle tohoto předpokladu
by náklady na odpadové hospodářství na jednoho
občana činily v roce 2005 asi 550 Kč. I v případě,
že by byl stanoven poplatek na 350 Kč, ještě bude
obec ze svého rozpočtu doplácet cca 160 000 Kč.
Rada obce doporučuje stanovit poplatek za
odpady od roku 2005 ve výši 350 Kč na osobu
za rok, zároveň navrhuje osvobodit od poplatku
některé osoby a současně řeší placení poplatků
u vícečlenných rodin. V následné obsáhlé diskusi,
do níž se zapojili i občané z pléna (pan Urban
hájil zájmy občanů, kteří důsledně třídí odpad
a přesto platí stejně jako ti, kdo netřídí), se PhDr.
Balík zeptal, zda by bylo možné za stanovený
poplatek vydat určitý počet známek a vyvážely by
se pouze popelnice označené, čili těch, kteří mají
zaplaceno. Kdo by potřeboval více popelnic, než
by bylo stanovené minimum, doplatil by si další.
Domnívá se, že tento tzv. kombinovaný systém by
byl nejvhodnější. Tento návrh podpořila M. Znojová,
která rovněž připomněla, že by se na jaře a na
podzim měly přistavit kontejnery na zahradní odpad.
Starosta přislíbil, že kontejnery na zahradní odpad
budou přistaveny ještě letos na podzim po sběru
velkoobjemových odpadů. Co se týče vrácení se zpět
ke známkovému příp. kombinovanému systému, je
to na zvážení do budoucna. Zastupitelstvo poté 12
hlasy (2 se zdrželi) schválilo navrženou vyhlášku
včetně stanovených poplatků ve výši 350 Kč za
osobu a rok.
Rozpočtové změny
Starosta uvedl, že rada obce projednala rozpočtové
změny, které mají finanční dopad jak na stranu
výdajovou, tak příjmovou. Poté vyzval k podání
pozměňovacích návrhů – hlasovalo se o návrhu
JUDr. Sedláčka vydláždit prostor pod kostelem.
Tento návrh nebyl schválen (4 pro, 4 proti, 6
se
zdrželo).
Navržené
rozpočtové
změny
byly schváleny 11 hlasy (3 se zdrželi).
Různé
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost manželů
Šnajberkových z dolního konce o odkoupení jejich
nemovitosti (ale nerozhodlo o odkoupení). Jedná se
o starou záležitost sporu mezi zmíněnými manželi
a panem Krobotem, majitelem provozovny na

dolním konci.
Starosta sdělil, že stavební povolení na chodník
v Nové Dědině bude do konce září a stavět se začne
v říjnu. Pokud jde o rekonstrukci obecních bytů v
č.p. 69 (bludovský mlýn), ta bude dokončena do 30.
listopadu 2004. Ing. Soural se dotázal, proč došlo
ke zpoždění při opravách v mateřské škole, kdy mu
vysvětlení podala M. Šmídová a starosta.
JUDr. Sedláček se dotázal, proč je mimo provoz
koncertní sál na zámku a proč byla uvolněna
místnost pro přípravu svatebních obřadů. Starosta
vysvětlil, že ze strany obce šlo o vstřícný krok
ve věci dělení majetku, proto byla místnost
uvolněna. Pokud jde o sál bylo dohodnuto se
spolumajitelem, že do konce srpna jim byl dán k
dispozici na uskladnění nábytku. JUDr. Sedláček
se domnívá, že Mornsteinům jde do budoucna o
znemožnění provádět svatební obřady. Ing. Balhar
potvrdil, že se se spolumajitelem bude jednat, aby
vyklizení urychlil.
Ing. Janíček poděkoval starostovi za dary pro
svaz zahrádkářů. Dále má připomínku k tomu,
že obecní úřad zaslal zahrádkářům dopis, kterým
sděluje, že nemůže přinutit majitele pozemku v
zahrádkářské kolonii u koupaliště k tomu, aby
odstranil plevel. Navrhuje, aby tyto nálety osekla
společnost OLB s.r.o. a obec ať na vlastníkovi
vymáhá tyto náklady. Proti tomu se ohradil PhDr.
Balík, který se domnívá, že osobní vlastnictví by
mělo být nedotknutelné.
Ing. Soural připomněl, že pamětní deska
Adolfa Kašpara na cukrárně není vidět, je zarostlá
rostlinami pnoucími se po fasádě, zda by to nemohla
obec ostříhat. Jelikož se i zde jedná o soukromý
majetek, ubezpečil starosta, že na to obec upozorní
vlastníka nemovitosti.
V následné diskusi se přihlásila Mgr. Milena
Pospíšilová st., která se dotázala zastupitelů, proč
v zářijovém Bludovanu vyšel článek MUDr. Riedla,
který porušoval zákon na ochranu osobních údajů,
v němž byly osobní, až intimní údaje o Pospíšilově
rodině. V přestávce tohoto jednání zastupitelstva
obdržela sice omluvný dopis od šéfredaktora Karla
Banka a od starosty, ale táže se, proč k tomu vůbec
muselo dojít. Starosta odpověděl, že to nebyl žádný
záměr poškodit jméno Pospíšilových, ale spíše
nedůslednost v kontrole obsahu. Kdysi v minulosti
bylo řečeno, že se kontrolovat nebude, tudíž se
vytisklo vždy vše, co přišlo jako příspěvek. Uvedl
však, že do budoucna se především kvůli platnosti
zákona na ochranu osobních údajů takové věci
nestanou, protože redakční rada má stanoven nový
systém práce a bude toto kontrolovat. Ještě jednou
se paní Pospíšilové omluvil. Ta byla s vysvětlením
spokojena a omluvu přijala.
Následně vystoupil pan Měrka a tázal se, kdy
se bude dělat komunikace v ul. Za Školou u
nově postavených domů. Starosta celou záležitost
vysvětlil a přislíbil, že poté, co bude v ulici
vybudována splašková kanalizace, bude moci být
udělána i cesta – dříve rozhodně ne. Pan Měrka
navrhuje, aby se letos aspoň provizorně upravil
pravý břeh, což je dle starosty reálné.
Ing. Jiří Pavlík si stěžoval na stav v ulici Špalkova,
kdy zde byl kvůli dvěma opilcům odstraněn sloupek
bránící průjezdu. Značky, které jsou z obou stran,
nikdo nerespektuje a provoz se zvýšil. Došlo i k
poškození opraveného povrchu komunikace. Ani
podivný zpomalovací retardér není funkční. Starosta
k tomu uvedl, že měl příslib od policie, že se
budou dělat kontroly, a to nejen zde. Zatím k tomu
ale nedošlo. M. Šmídová zdůraznila, že sloupek
tam byl v rozporu se zákonem, na což odvětil
Ing. Pavlík, že sloupek tam nikdy nikomu nevadil
a nikdo si nestěžoval. Starosta se nebrání tomu
instalovat sloupek zpět, pokud to bude v souladu se
zákonem. M. Znojová se domnívá, že takových ulic
je v Bludově hodně a kdyby všude chtěli sloupky
k omezení provozu, pak by to omezilo provoz
především popelářům, sanitkám apod.
PhDr. Stanislav Balík
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Vážení občané,
před čtyřmi lety jsme poprvé měli možnost volit do krajských
zastupitelstev. Mohli jsme využít historicky první šanci
spolurozhodovat o regionální politice a mnozí z Vás ji
využili. Jako před čtyřmi lety, tak i nyní, je důležité, abyste
přišli podpořit úspěšnou politiku KDU-ČSL, politiku, kterou
budou zastávat naši kandidáti. Úspěšné vedení Olomouckého
kraje hejtmanem Ing. Janem Březinou a jeho kolegy je toho
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důkazem. Mj. byl Ing. Jan Březina zvolen členem Evropského parlamentu, což rovněž vypovídá o
úspěšnosti jeho osoby a především politiky KDU-ČSL na regionální úrovni. Nepůjde o rozhodování
mezi demokracií a totalitou. Rozhodovat se bude o kvalitě demokracie a samosprávy v našich
regionech. Bez Vaší podpory nemohou kandidáti KDU-ČSL uspět.
Lidé nejčastěji reagují na dnešní politickou situaci buď lhostejně, nebo přesvědčením, že ji nelze
změnit a reagují negativně na různé mediální podněty. Dokonce i volby jsou pro ně příležitostí, jak si
„zanadávat“. S rostoucí lhostejností a nezájmem o dění v politice jak státní, tak regionální roste
nebezpečí nástupu populistických a nedemokratických sil. Proto je nutné, aby se demokratické síly
vzájemně respektovaly, spolupracovaly a nedávaly tak šanci těm nedemokratickým. Bohužel však
mocenské zájmy omezují či potlačují jejich schopnost a ochotu komunikovat. Tohoto procesu jsme
svědky snad denně v médiích. Politika KDU-ČSL se dá určitě i nyní vyjádřit pojmem zesnulého
předsedy Josefa Luxe „klidná síla“, který byl příkladem pracovitého, poctivého a konstruktivního
křesťanského demokrata. I v dnešní době jsou v řadách politiků KDU-ČSL hodnověrní nástupci
předsedy Luxe. Je nutné dát těmto lidem šanci a důvěru, aby se pokusili vrátit politiku k lidem a
k tomuto cíli je nejlépe využít nadcházejících voleb do krajských zastupitelstev. Dejte svůj hlas
kandidátům KDU-ČSL, kteří jsou z našeho okolí, které znáte osobně či zprostředkovaně od příbuzných,
přátel či známých. Je vhodné a prospěšné, aby v krajském zastupitelstvu byli lidé, kteří znají život na
vesnici či menším městě a mohou pomoci a zcela jistě budou mnohem více ochotni naslouchat nám,
lidem z vesnic. Vždyť právě venkov tvoří 90% našeho území.
Velmi jednoduše získáte přehled o kandidátech a volebním programu KDU-ČSL z materiálů
vydávaných okresem a krajem pod názvy „ZELENÁ PRO VENKOV“ a „Zdravý domov - Silný kraj“.
Komplexní informace však naleznete na internetové stránce www.kraj-olomouc.kdu.cz, kde jsou mj.
i krátké osobní a profesní profily všech kandidátů. Dovolte, abychom jménem kandidátů KDU-ČSL
poděkovali za Váš hlas.
KDU-ČSL, Bludov

Bludovan 4
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Komunistická strana Čech a Moravy

Hlavní body volebního programu:
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1

Dobrá dopravní síť je předpokladem hospodářského rozvoje kraje

2

Každý občan má právo na práci

3

Podpoříme naše výrobce

4

Každý má právo bydlet

5

U lékaře si musíme být všichni rovni

7 Vzdělání je věcí celé společnosti
9

Kultura a sport jsou součástí kvalitního života

10

I venkov má svou budoucnost

11

Životní prostředí a jeho ochrana je v zájmu naší i budoucích generací

14 Skutečná demokracie brání zvůli i zločinu
16 Přibližme rozhodování o své budoucnosti všem občanům
Kandidáty KSČM do krajského zastupitelstva Olomouckého kraje najdete na
volebním lístku s číslem 54.
Pod pořadovým číslem 28 je dnes již – žel - „bývalý“ Bludovák
Ing. Petr Kuba, dnes ze Šumperka.
Přijďte k volbám a společně rozhodněme o lepší budoucnosti !
ZO KSČM v Bludově
Bludovan 5
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Strana Zelených jde do letošních
krajských voleb s programem, který
obsahuje tyto hlavní priority:
1) ŠKOLSTVÍ A VZDĚLANOST
Považujeme
za
nezbytné
zlepšit
finanční ohodnocení práce učitelů a
současně zvýšit nároky na jejich práci,
zejména výchovnou složku. Chceme
rozvíjet Olomouc, jako univerzitní
město - „moravský Oxford“. Jsme proti
rušení základních škol.
2) PRÁVNÍ STÁT
Síle peněz lze čelit jedině silou práva,
které chrání slabšího proti silnějšímu.
Za klíčové považujeme obnovení
důvěry občanů v právo a spravedlnost.
Dodržování zákonů se musí vyplácet,
ne naopak.
3) OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Chceme hájit zájmy neziskového
sektoru a prosazovat je v zastupitelstvu
Olomouckého kraje. Víme dobře,
že občanská sdružení všech typů
přispívají k upevnění mravních zásad
a výchově mládeže.
4) EKONOMIKA
Chceme
podporovat
ekonomické
aktivity, které budou přinášet zisk
a přitom nebudou škodit životnímu
prostředí. Budeme vytvářet podmínky
pro rozvoj malého a středního
podnikání jako pevného základu pro
udržitelný rozvoj regionu. Silným
odvětvím ekonomiky v našem kraji
by se měl stát cestovní ruch. Uvedeme
do života krajský program na podporu
obnovitelných zdrojů energie. Haná
je tradičně regionem s velkým
zemědělským potenciálem. Chce-li si
své postavení udržet i ve sjednocené
Evropě, musí stavět na produkci
zdravých a kvalitních potravin.
5) DOPRAVA
Budeme podporovat ekologické druhy
dopravy (pěší, cyklistická) a veřejnou
dopravu. U dopravně přetížených obcí
jsme pro výstavbu silničních obchvatů.
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Hodláme důslednou kontrolou zamezit
ničení silnic přetížených nákladními
vozidly. Odmítáme záměr budovat
vysokokapacitní silnici Šumperk Jeseník - Mikulovice s tunelem pod
Červenohorským sedlem.
6) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Krajský úřad musí využívat všech
svých pravomocí k tomu, aby nebyly
realizovány záměry, které mohou
zhoršit
životní
prostředí
občanů,
poškodit krajinu či jiný veřejný
zájem. Je třeba důsledně pokračovat
v budování
suchých
poldrů,
protipovodňových hrází u ohrožených
obcí a měst, využívat řízené rozlivy
povodňových vod do luk a polí,
zvyšovat retenční schopnost krajiny.
7) REGIONÁLNÍ POLITIKA
A OBNOVA VENKOVA
Budeme
usilovat
o
zachování
kulturního a přírodního dědictví a
tradiční podoby jednotlivých regionů,
obnovovat památky i krajinné struktury
tak, aby se uchránila svébytnost
jednotlivých regionů před tlaky na
unifikaci. Chceme zastavit vylidňování
venkova a podpoříme proto zanedbané
pohraniční
oblasti
(Jesenicko,
Javornicko, Zlaté Hory, Hanušovicko)
s vysokou mírou nezaměstnanosti.
Budeme
podporovat
všestrannou
obnovu
venkova
(infrastruktura,
drobné
podnikání
zemědělské
i
nezemědělské, zlepšování stavebního
fondu bytového i nebytového, opravy
a
smysluplné
využití
památek).
Podporovat budeme i rozvoj lázeňství.
8) SOCIÁLNÍ PÉČE
A ZDRAVOTNICTVÍ
Naší prioritou je zachování dostupnosti
lékařské péče a sociálních služeb pro
občany celého kraje.
Budeme
prosazovat
koncepční,
dlouhodobý a finančně zabezpečený
program integrace Romů do společnosti.
9) SPORT
Nebudeme

podporovat

z

veřejných
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prostředků vůbec profesionální sport,
neboť jde o komerčně orientované
podnikání. Budeme budovat sportoviště
pro amatérské a rekreační sportovce
a výrazně přispívat na jejich provoz
z veřejných prostředků.
10) KULTURA
Chceme právně přijatelnými prostředky
bránit dosud snadnému přístupu dětí
a mládeže k násilnicky a brutálně
laděným filmům. Muzea a veřejné
knihovny považujeme za přirozená
kulturní centra jednotlivých obcí a
regionů.
Podrobný volební program najdete na
http://olomoucko.zeleni.cz.
Na kandidátce Strany
Zelených je na 1. místě bludovský
občan JUDr. Josef Sedláček (u všech
ostatních 14 stran je lídr kandidátky
z Olomouce). Na 9. místě je šéf hnutí
Brontosaurus Tomáš Hradil z Jeseníku,
na 12. místě šumperský lékař MUDr. Jiří
Kovář, na dalších místech pak šumperský
hygienik RNDr. Milan Pur, postřelmovský
starosta Ing. Vladimír Velčovský a další.
Nenechte se, prosím,
odradit nechutí k politice ani žádnou
propagandou od účasti ve volbách, je to
Vaše základní občanské právo. Nenechte
za sebe volit jiné, přijďte 5. a 6. listopadu
k volbám a pokud Vás oslovil náš
program, tak : … volte zelené!
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Vážení občané,
máme před sebou druhé volby do krajských
samospráv. Při těch prvních nikdo z nás
přesně nevěděl, do čeho jdeme, protože
kraje vznikaly kvůli nekoncepčnosti vlády
překotně a nedomyšleně. Přesto jsme Vám
tehdy slíbili, že budeme prosazovat takové
kroky, aby vytvoření krajů usnadnilo lidem
život, neubíralo jim peníze ani neomezovalo
občanské aktivity. Tento slib plníme a budeme
se nadále snažit, aby kraj zasahoval co
nejméně do života občanů. Aby naopak obecně
vytvářel podmínky pro osobní realizaci a pro
podnikatelské aktivity, směřující k rozvoji obcí
a mikroregionů.
Za čtyřleté období, kdy jsme se podíleli
na řízení kraje, jsme mohli důkladně
poznat, v čem je silný a v čem má rezervy.
Nepochybujeme o tom, že Olomoucký kraj
má obrovský potenciál v nápaditých lidech,
podnikatelských
aktivitách,
památkách
či v krásné přírodě. Na druhé straně stojí
ekonomické ukazatele – nezaměstnanost,
průměrná mzda, HDP na hlavu – které
náš region řadí téměř na konec domácích
i
evropských
statistických
tabulek.
Uvědomujeme si, že Olomoucký kraj je tak
trochu na okraji zájmu centrálních orgánů,
a to jak zeměpisně, tak i v souvislosti s výše
zmíněnými parametry.
Chceme tento stav změnit a nenechat
náš region pozadu, i když víme, že to bude
běh na dlouhou trať. Po vstupu do EU však
během několika let prakticky zmizí hranice
s Polskem, což může výrazně prospět zejména
rozvoji Jesenicka a Šumperska. Věříme, že
s rozvojem infrastruktury (zvláště dopravy a
cestovního ruchu) a díky podpoře z domácích
i evropských zdrojů se v kraji objeví nové
podnikatelské aktivity a
zvýší se příliv
turistů, což pomůže změnit dosud nepříznivé
ekonomické ukazatele.
Do krajských voleb jdeme s týmem
kvalitních kandidátů, kteří detailně znají
problémy ve svých regionech. Je mezi
námi řada starostů a místostarostů, máme
zkušenosti s prací v obecních zastupitelstvech i
v zastupitelstvu krajském.
Patnáct let po listopadu 1989 stále existuje
nebezpečí, že by volby mohli vyhrát komunisté.
Proto nemůže mít ODS jiný cíl než zvítězit. To
se však jen těžko podaří bez Vašich hlasů.

•
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•
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•

•
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Dáváme Vám své slovo:
S NÁMI KRAJ NEZŮSTANE NA OKRAJI !
kandidáti ODS
Volební program ODS pro krajské volby 2004
1. Veřejná správa
Profesionálně a efektivně
Budeme prosazovat :
• aby plány i rozhodnutí krajské samosprávy
nekomplikovaly občanské a podnikatelské
aktivity a nezasahovaly do samosprávných
pravomocí obce
2. Finance a majetek
Hospodárně a transparentně
Budeme prosazovat :
• pokračování postupného zvyšování příjmů
Bludovan 7

•
•
•
7.
•

kraje, abychom mohli investovat do
rozvoje regionu
aby byl v rozpočtu kladen důraz na
rozvojové programy, které myslí na
budoucnost
Podnikání
Korektně a dynamicky
Budeme prosazovat:
vytvoření podmínek pro úspěch místních
firem a živnostníků (např. omezením
byrokracie, maximální informovaností)
podporu stávajících i nových
podnikatelských aktivit, které přinášejí
pracovní příležitosti a rozšiřují spektrum
služeb pro občany kraje
Doprava
Promyšleně a bezpečně
Budeme prosazovat :
při jednáních se státními orgány
pokračování výstavby silnice I/44
v úseku Mohelnice – Šumperk – Petrov
nad Desnou, rekonstrukci komunikace
I/44 přes Červenohorské sedlo a zahájení
výstavby silnic R 55 Přerov – Olomouc a
I/46 Olomouc – Šternberk
pokračování přípravy výstavby tunelu
pod Červenohorským sedlem
spolu s obcemi další rekonstrukce silnic
II. A III. třídy v majetku kraje, zklidnění
dopravy v průtazích obcemi s cílem
zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů
zvýšení podpory obcím při výstavbě
dalších cyklostezek
Bezpečnost, ochrana zdraví a majetku
Preventivně a důsledně
Budeme prosazovat:
rozvoj a finanční pomoc všem složkám
Integrovaného záchranného systému
Olomouckého kraje (hasiči, Policie ČR,
civilní obrana, rychlá záchranná služba)
výstavbu protipovodňových opatření
v ohrožených oblastech kraje (např.
zvýšení kapacity koryta řeky Moravy při
průtoku Olomoucí, vybudování obtoku
Litovle, vybudování a rekonstrukce hrází
v úsecích Bohutín – Olšany, Raškov
– Dvůr, suché poldry Žichlínek, Teplice
nad Bečvou
Školství a sport
Moderně a nápaditě
Budeme prosazovat :
vytvoření efektivní a dostupné sítě
středních škol na území kraje, mimo
jiné i spoluprací s jinými zřizovateli
(soukromý sektor, církve)
úzkou spolupráci s Univerzitou
Palackého v Olomouci
další možnosti vysokoškolského studia
pro občany kraje podporou vzniku
vysokých škol neuniverzitního typu
zavedení systému stipendií Olomouckého
kraje pro studium na zahraničních
středních a vysokých školách
Zdravotnictví a sociální věci
Kvalitně a dostupně
Budeme prosazovat:
dostupnost odpovídající zdravotní péče
tak, aby byla dosažitelná pro všechny
obyvatele kraje
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•
•

•

8.
•

•
9.
•
•
•
•
10.
•
•
11.
•

dohled orgánů kraje na kvalitu služeb
zdravotnických
zařízení
a
jejich
hospodářské výsledky
další poskytování finančních prostředků
na přístrojové vybavení nemocnic
bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem,
protože všechny poskytují zdravotní péči
občanům kraje
nalezení optimální právní formy u
lůžkových zdravotnických zařízení jako
prostředek k dosažení jejich ekonomické
stability
Životní prostředí
Uvážlivě a odpovědně
Budeme prosazovat:
zlepšování jednotlivých složek životního
prostředí a jejich poměřování
ekologickými, ekonomickými
a sociálními parametry
zavedení opatření pro využití odpadů
a s tím související systém třídění ve
městech i na vesnicích
Obnova a rozvoj venkova
Tradičně a perspektivně
Budeme prosazovat:
rozvoj venkova, bez kterého není možné
oživit hospodářství Olomouckého kraje
pokračování komplexních pozemkových
úprav jako nezbytného nástroje pro
všestranný rozvoj obcí
ve spolupráci s Agrární komorou
efektivní projekty podpory zemědělství
rozvoj tvorby krajiny hlavně
v podhorských oblastech, zejména ve
spojení s agroturistikou
Kultura a volný čas
Moudře a citlivě
Budeme prosazovat:
přímou finanční podporu obnovy
evidovaných kulturních památek i
památek místního významu
vznik informačních středisek v obcích,
např. při obecních knihovnách
Cestovní ruch
Akčně a s rozhledem
Budeme prosazovat:
rozvoj cestovního ruchu jako nástroje
ekonomického rozvoje kraje a růstu
zaměstnanosti, zejména v horských
a zemědělských oblastech

Bludovan 9/2004

Volební program – hlavní body
Veřejná správa
Jsme pro náročnou a kvalifikovanou státní správu a samosprávu
bez zbytečné byrokracie.

Zdravotnictví
Všem dostupná zdravotní péče při zajištění ambulantní,
neodkladné a přednemocniční péče po dobu 24 hodin. Budeme
prosazovat veřejnoprávní charakter krajských zdravotnických
zařízení.
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Školství
Vzdělání je nejlepší investicí společnosti do budoucnosti. Každý
občan musí mít rovný přístup ke vzdělání podle svých schopností
a zájmů. Větší podíl občanů na řízení škol přiblíží výchovu našich
dětí rodičům a širší občanské veřejnosti.

Zemědělství a rozvoj venkova
Zachování a rozvoj venkovského prostředí, rozvoj venkovského
osídlení, zvýšení zaměstnanosti v zemědělských oblastech jsou

Doprava a dopravní obslužnost

našimi prioritami.

Doprava a dopravní obslužnost zásadně ovlivňují hospodářský
a společenský život v kraji. Kvalitní síť hromadné, osobní a
nákladní dopravy šetrné k životnímu prostředí je naší prioritou.

Regionální rozvoj

Sociální oblast
Hlásíme se k posílení sociální soudržnosti, právu na důstojný
život a k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. V sociální
oblasti se chceme soustředit na osoby dlouhodobě nezaměstnané,
na zlepšení kvality života starší populace, na podporu osob se
zdravotním postižením, na pomoc lidem v obtížných sociálních
situacích, na potlačení negativních společenských jevů u mladé
generace.

Nezaměstnanost
Aktivní politika zaměstnanosti je naším cílem. Podpoříme
projekty malého a středního podnikání, příliv domácích i
zahraničních investic a obecně rozvoj cestovního ruchu.

Ve spolupráci s profesními komorami podnikatelů, s obcemi a
městy, s podnikatelskou veřejností budeme navrhovat varianty
řešení regionálního rozvoje Olomouckého kraje.

Kultura a cestovní ruch
Kulturu a cestovní ruch vnímáme jako oblast s největšími možnosti
rozvoje. Podpoříme projekty regenerace památek a projekty rozvoje
cestovního ruchu.

Sport
Sport je pro nás významnou součástí společenského života. Budeme
navrhovat a prosazovat projekty podpory sportu profesionálního
i sportu zájmového.

Politika soudržnosti

Životní prostředí

Soudržnost a solidarita jsou základní principy naší politické strany.

Budeme prosazovat principy udržitelného rozvoje, ochranu kvality
životního prostředí a hodnot území.

Především budeme podporovat regiony s horšími ekonomickými
podmínkami.

Bezpečnost a ochrana

Představujeme vám „jedničky“ z jednotlivých okresů Olomouckého

Životy a majetek občanů chrání dobře pracující bezpečnostní
a ochranný systém. Bezchybná práce složek integrovaného
záchranného systému Olomouckého kraje a všech spolupracujících
složek musí byt samozřejmostí.

kraje
Přerov

- Ing. Mojmír Haupt

Prostějov - Bc. Alois Mačák
Olomouc - MUDr. Michael Fischer

Ekonomika a majetkoprávní záležitosti

Šumperk - Ing. Zdeněk Muroň

Cílem jsou racionálně vynakládané prostředky na dopravu,
ekonomický rozvoj, sport, školství, zdravotnictví, kulturu,
sociální oblast a na rozvojové projekty.

Jeseník

Bludovan 8

- Ing. Jiří Krátký

Děkujeme za důvěru a vaše hlasy.

Bludovan 9/2004

Projev starosty Ing. Pavla Stona k 28. říjnu
Vážení spoluobčané,
na konci října se již mnoho let setkáváme u pomníku bludovských
rodáků a občanů padlých v obou světových válkách. Při těchto
podzimních vzpomínkových setkáních si ale nepřipomínáme jen velké
oběti, které nejenom naše obec přinesla v dobách první světové války.
Připomínáme si také velkou radost, která před desítkami let zavládla
ve chvíli vyhlášení samostatného státu a také radost, která zavládla ve
chvíli konce nejničivější války v bludovských dějinách. Dobře víme,
že válka není pohádka, v níž všichni zlí hynou a všichni hodní jsou
zachráněni. Smrt si ve válce nevybírá spravedlivou daň na těch, kdo
prolili nevinnou krev, ale mnohdy právě na těch druhých. Stojíme
před pomníkem, na němž je všem budoucím bludovským pokolením
na paměť vytesáno více jak sto jmen obětí válečného šílenství.
Vzpomeňme nejenom na ně, ale i na jejich matky a otce, manželky a
děti, na které dopadla nesmírně krutá ruka osudu.
Obyvatelstvu našich zemí se dostalo v říjnu roku 1918 možnosti
spravovat dle svých představ nejenom vlastní obec či okres, ale i
celý stát. Naše národy dostaly příležitost celému světu dokázat, že
umí rozvinout vše dobré z demokratické tradice, které se naučily

Vážení občané,
sběr nebezpečných a objemných odpadů v naší obci bude
proveden dne: 6. 11. 2004 - sobota
do 8.00 hod.
do 9.15 hod.
do 10.30 hod.
do 11.45 hod.
do 13.00 hod.

Stojí za to si tyto skutečnosti připomínat i v dnešních dnech. Za pár týdnů
si připomeneme patnáct let od chvíle, kdy jsme dostali novou šanci.
Šanci řídit si své životy sami, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Mnoho z nás je možná rozčarovaných z toho, že společenský vývoj
neprobíhá tak, jak jsme si tehdy – v listopadu osmdesátého devátého roku
– představovali. Vezměme si ale příklad z národních dějin. Nemysleme
si, že všechno půjde snadno, že všechno půjde hned, že k rozmachu
dojde mávnutím kouzelného proutku. Za každým poctivým a trvalým
úspěchem stojí spousta drobné, dlouhodobé a mravenčí práce. Každý
úspěch může být dokonce vykoupen několika menšími neúspěchy. Avšak
vytrváme-li, zvítězíme! A to je odkaz říjnových a listopadových událostí
let 1918 a 1989 pro celou naši obec i pro každého z nás.
Děkuji vám za pozornost.

OZNÁMENÍ SRPDŠ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BLUDOV

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

od 7.00
od 8.15
od 9.30
od 10.45
od 12.00

v posledním půlstoletí trvání Rakousko-Uherska. Velký rozmach,
k němuž za doby první republiky došlo, však nespadl z nebe. Předcházelo
mu dlouhé období svobodného rozvoje občanské společnosti, dlouhé
období hospodářského rozmachu českých zemí, dlouhé období politické
přípravy budoucích čelných československých politiků v politických
orgánech Rakousko-Uherska. Díky tomu všemu se mohla první republika
zapsat v dějinách našich zemí mezi ty šťastnější kapitoly.

dolní konec - u obchodu „U Urbana“
parkoviště u „NOVÉ“
horní konec – Pod lipami
parkoviště u „MONÁDY“
střed obce – areál „HASIČÁRNA“

VÁŽENÍ RODIČE, SRPDŠ VE SPOLUPRÁCI S VEDENÍM ZŠ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
1. NOVÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY 11. LISTOPADU 2004

Proč nové?

Druhy odebíraných odpadů:
Autobaterie, zářivky, výbojky, štětce a nádoby se zbytky barev,
ředidla, mořidla, textilie znečištěné např. oleji nebo barvou,
monočlánky všech druhů, zbytky chemikálií, postřiky proti
škůdcům, kyseliny, louhy, staré motorové oleje, olejové filtry, staré
léky, zbytky asfaltu, spreje, televizory, lednice, mrazáky, rádia,
dezinfekční prostředky a další.

Protože na rozdíl od minulých let budou mít schůzky i
část společnou, Tj. část, kdy se my rodiče společně sejdeme ve
třídě a třídním učitelem a budeme informováni o organizaci školního
roku, o chystaných kulturních a sportovních akcích, o mimoškolských
aktivitách, o výši příspěvků na SRPŠ a jeho využívání, o plánovaných
výletech a dalších věcech, které nás zajímají. Toto samozřejmě
není návrat k praxi, kdy se prospěch a problémy jednotlivých žáků
probíraly před ostatními rodiči, neboť k informování o prospěchu
bude i nadále sloužit
individuální část, která začne ihned po skončení společné schůzky
a bude končit dle potřeb rodičů.

Dále budou přijímány:
Zbytky keramiky (umyvadla), pneumatiky všech druhů a velikostí,
linolea, koberce, odpadní plasty znečištěné (PVC, igelity), umakarty
a veškerý další objemný odpad kromě plastů neznečištěných.

ZAČÁTEK INDIVIDUÁLNÍ ČÁSTI

Odpad přinášejte na uvedená stanoviště
POUZE VE VYHRAZENOU DOBU,
kde jej od Vás odeberou pracovníci odborné firmy !!!
!! Chraňte sebe a životní prostředí nás všech !!

Svoz zahradního odpadu
Dne 6. listopadu 2004 (sobota) od 9.00 do 11.00 hod.
budou přistaveny kontejnery na zahradní odpad v těchto místech:
•
•
•
•
•

ul. Nádražní (u č.p. 459)
u obchodního domu (Jednota)
ul. Jiráskova (potraviny Jednota)
u Bartůňkova rybníka (ul. J. Žižky)
u základní školy (parkoviště)

IHNED PO UKONČENÍ
SPOLEČNÉ SCHŮZKY
Těšíme se na vaši početnou účast a věříme, že tato změna v organizaci
schůzek bude 1.krokem ke zlepšení informovanosti rodičů a navázání
užší spolupráce mezi rodiči a školou.
Za SRPŠ Ivana Strnadová - místopředsedkyně

Oznámení o zahájení shromažďování návrhů na
provedení změny č. 2 územního plánu Obce Bludov.
OVŽP OÚ Bludov tímto oznamuje, že do 31. 12. 2004

přijímáme písemné návrhy k provedení
2. změny územního plánu Obce Bludov.

Žádáme občany, aby do přistavených kontejnerů dávali pouze
BIOODPAD (tj. tráva, listí, malé větvičky, plevel ze zahrádek),
a aby dbali pokynů dozoru u každé sběrné nádoby.
Hana Tolarová

Bludovan 9

ZAČÁTEK SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ I. STUPEŇ V 16.00 HOD
II. STUPEŇ V 16.30 HOD
SRAZ VE TŘÍDÁCH DĚTÍ

V žádosti uvádějte:
- Vaše telefonní číslo; k žádosti přikládejte:
- Kopii katastrální mapy s vyznačením zájmové lokality.
Za tímto účelem volejte odbor výstavby p. Šmídová na
tel. 583 301 436, která kopii mapy zajistí, nebo p. Balát
583 301 446. Dále Vám po domluvě termínu pomůží s
formulací návrhu.
Jan Fousek - vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Bludovan 9/2004

KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka

Jubilanti

Vzpomínka
co Ti ještě můžu dát?
Přijít za Tebou na hřbitov, pomodlit se
a s láskou vzpomínat.

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům
V listopadu 2004 oslaví:
Kohout Karel

Dr. Březiny 82

70

Snášel František

Nádražní 489

70

Macháček Miroslav

8. května 587

75

Všetečková Jana

Lázeňská 393

75

Pecháčková Ludmila

Boženy Němcové 641

80

Kotrlý Josef

Na Hradě 97

81

Směšný Jan

Tř.A.Kašpara 436

81

Divišová Jiřina

Lázeňská 526

82

Koutná Anna

Příční 543

82

Fričová Zora

Dr. Březiny 416

83

Langr Antonín

U Rybníčku 303

83

Zajícová Filomena

Nerudova 626

85

Březinová Ludmila

Špalkova 309

92

Dne 3. listopadu 2004 vzpomeneme 7. smutné
výročí, co nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička paní

Marie Schauerová
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste ji znali a měli rádi.
S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Kdo tě znal, ten zná naši bolest, ten ví,
co jsme v Tobě ztratili.

Dne 10. listopadu uplyne 1 rok od úmrtí pana

Františka Stuchlého
S láskou vzpomínají manželka a syn s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo ho
znali a měli rádi.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Prahy
/Divadlo Na Fidlovačce/ na hru Johna Patricka

Dne 30. října 2004 by se dožila 70 let paní

Karla Kronichová

Podivná paní S.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel,
dcera s rodinou a syn Tomáš.

V sobotu 27. listopadu 2004

®

Odjezd od KD Bludov v 6.3O hodin
Cena za vstupenku a cestu 550,- Kč
Přihlášky v KD Bludov
Režie: Tomáš TÖPFER - V hlavní roli E. Balzerová

PRODEJE

v kulturním domě
Prodeje v listopadu 2004 v kulturním domě:
Út a St
Út
Pá
Po
St

Bludovan 10

9. a 10. 11. levný textil
16. 11.
19. 11.
22. 11.
24. 11.

Pozvánka na listopad 2004
5. a 6. 11.
So 13. 11.

Ne 21. 11.
Pá 26. 11.
So 27. 11.

volby do zastupitelstev krajů
14.00
Přehlídka kapel a jednotlivců
– FOTRC VI.
16.00
Koncert KPH – J. Meixnerová - KD
6.00
Zájezd do Polska
18.00
Koncert KPH - žesťové kvinteto
- ORANŽERIE
17.00
Divadelní představení - Lhář
16.00
Dětská diskotéka
6.30
Zájezd do Divadla – Praha

Ne 28. 11.

16.00

St 17. 11.
So 20. 11.

1. adventní koncert - kostel

Pozvánka na prosinec 2004
Čt 2. 12.

16.30

So 4. 12.

14.00

Ne 5. 12.

15.00

Mikulášská besídka
v Bludovská a. s.
Tradiční mikulášská beseda
pro důchodce
Mikulášská besídka pro děti

Bludovan 9/2004

Vánoce přede dveřmi
Vánoce – pro většinu z nás nejkrásnější svátky v roce, se opět
blíží. Snažíme se na ně připravit, i když někdy až příliš důkladně.
Výzdoba v obchodech již láká ke koupi vánočních dárků, kterými
chceme potěšit své nejbližší. Běháme, nakupujeme, uklízíme,
stresujeme se. Avšak tou nejpěknější tečkou za vším tím shonem,
ať fyzickým či duševním, je svátečně prostřený stůl, vůně jehličí
z ozdobeného stromku a rozzářené oči dětí z balíčků, ukrývajících
svá tajemství.
Časem se z dětí stanou otcové a mámy a znovu se vrací k tradicím
svých rodičů.

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd na operu Giuseppe
Verdiho

Nabucco

®

/v italském originále/
v pátek 17. prosince 2004
Odjezd od KD Bludov v 17.30 hod.
Cena 250 Kč

Ačkoliv je Nabucco teprve třetí Verdiho operou, podařilo se mu na
biblický námět vytvořit velmi sugestivní dílo. V libretu ho nejprve zaujal
začátek žalmu (Leť, myšlenko, na zlatých křídlech…) a inspiroval ho
ke spontánní kompozici sboru, jehož plamenná melodie a rytmus z něj
učinily osvobozeneckou píseň zpívanou po celé Itálii. Vášnivá hudba
díla, pojednávající o osvobození Židů z babylonského zajetí,
plně korespondovala s náladou obyvatelstva, zaujatého
touhou po osvobození z rakousko-habsburské moci
a sjednocení Itálie.

Je ale mnoho dětí, které vánoční svátky prožívají ve „svém“
rodinném kruhu, kde tátu i mámu zastupuje „teta“. A tomuto
rodinnému kruhu můžeme společně pomoci i my. Proto již několik
let pěvecký sbor Canzonetta Bludov pořádá adventní koncerty
a stalo se tradicí, že dobrovolné vstupné odesíláme do Dětského domova
v Šumperku. Díky vstřícnosti ThDr. Hynka Wiesnera opět všechny
pořádáme v kostele sv. Jiří v Bludově.
Zkuste si o adventních nedělích udělat chvíli čas a přijďte společně
se všemi účinkujícími balit dárek pro ty, kteří ho opravdu ocení.
Na 1. adventním koncertu v neděli 28. listopadu 2004 se představí
místní pěvecký sbor Canzonetta Bludov, na další přijaly pozvání
Dechový soubor ZUŠ Šumperk, Dětský pěvecký sbor IV. ZŠ Zábřeh,
Flétnový soubor z Bruntálu.
Na společná setkání se těší Irena Sedláčková

Kulturní dům Bludov vás zve na
VI. ročník přehlídky dětských a mládežnických
kapel a jednotlivců se zaměřením na folkové,
trampské a country skladby

FOTRC VI.
sobota 13. listopadu
2004
ve 14 hodin

Koncert s diváckou soutěží začíná ve 14 hodin.
Jako host vystoupí skupina Alibaba z Horky nad
Moravou, vítěz XIV. ročníku oblastního kola
Trampské Porty 2004

Pozvánka
Kulturní dům Bludov vás zve
na divadelní hru C. Goldoniho

LHÁŘ

Pěvecký sbor Canzonetta Bludov Vás srdečně zve
v neděli 28. listopadu 2004 v 16 hodin
do kostela sv. Jiří v Bludově na

1. ADVENTNÍ KONCERT
Výtěžek je určen pro Dětský domov v Šumperku.

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Koncert
Julie Meixnerové
V podání ochotnického divadelního souboru
Václav z Václavova
Neděle 21. listopadu 2004
v 17.00 hodin

- vstupné 20.- Kč Bludovan 11

Ve středu 17. listopadu 2004 v 16.00 hod.
Kulturní dům Bludov
Účinkují:
Julie Meixnerová - zpěv
Václav Vedral - klavír
Program: muzikálové písně

- vstupné 30,- Kč -

Bludovan 9/2004

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI
Ubytování v Bludově
Přijedeme-li do Bludova jako turisté a budeme se zde chtít
ubytovat, můžeme dnes už využít řadu možností. Vedle původních
nabídek, jako je Pension Vlčí důl a Restaurace Na Nové, je to od roku
1997 Pension Habermannova vila a od r. 2001 Ubytování nad Palírnou.
Kapacitně největší je Vlčí důl /foto č. 1/, celoročně nabízí 68
lůžek ve dvou až šesti lůžkových pokojích /foto č. 2/ se společným
sociálním zařízením a sprchami, dále jsou k dispozici čtyři pokoje
s vlastní koupelnou a WC. V objektu je možnost celodenního
stravování v restauraci /přes léto s venkovním posezením a
koupalištěm/. Ceny za ubytování se pohybují od 100.- do 300.- Kč,
vytíženost je v zimním období 40 % a v letním 90 %.
Pension Habermannova vila /foto č. 3/ poskytuje celoroční
ubytování v 8 pokojích s celkovou kapacitou 20 lůžek /foto č. 4 a
5/, v jedno až třílůžkových pokojích s možností přistýlky. Pokoje mají
vlastní koupelnu a WC. Dále jsou k dispozici dva apartmány, každé
pro dvě osoby. Ceny za osobu a nocleh se pohybují od 300.- do 1200.Kč. Hosté mají možnost využít celodenní restauraci a v letním období
venkovní posezení s možností grilování.Vytíženost se pohybuje
kolem 60 %.
Restaurace Na Nové /foto č. 6/ nabízí celoročně celkem 24 lůžek
v sedmi 2 až 6 lůžkových pokojích. Sociální zařízení je společné, ceny
se pohybují od 150.- do 180.- Kč za osobu a noc. V objektu je možnost
stravování v restauraci, parkování a přes léto využití zahrádky k posezení.
Ubytování nad Palírnou vedle nádraží Bludov – lázně /foto č. 7/
nabízí dva dvoulůžkové pokoje /foto č. 8/ s možností přistýlky.
Pokoje mají vlastní sociální zařízení a balkon, cena je 250 Kč za
osobu a noc, 160,- Kč za přistýlku. Hosté mají k dispozici kuchyňku.

V poslední době se v Bludově objevila i řada dalších nabídek,
jako je ubytování na chatách a v soukromí. Chatová osada Vlčí
důl nabízí celoročně pronájem tří chat s kapacitou od 6 do 14 osob
s různým stupněm vybavení /většinou kuchyňka, sociální zařízení,
několik ložnic, balkony, možnost venkovního posezení, bazén, garáž,
pískoviště pro děti , krb a další/. Ceny se pohybují od 3.000.- za
týden a chatu v době mimo sezónu, v sezóně je to pak do 8.000,- Kč.
Přímo v centru obce jsou k dispozice ještě dva domy:
Pension Chalupa - jedná se o dům se zahradou se dvěma
samostatnými vchody do 2 apartmánů. Apartmány mají koupelnu,
kuchyni a ložnici s kapacitou 6 a 8 osob, krb a terasu.
Rodinný dům v blízkosti lázní má byt s kuchyní, sociálním
zařízením a pokojem. Kapacita je 8 osob, je zde možnost parkování,
pobyt s domácím zvířectvem a zahradní posezení s ohništěm.
Tato pestrá nabídka je schopna uspokojit všechny kategorie zájemců
od zcela nenáročných až po ty, kteří vyžadují luxusní ubytování. Přeji
všem, kteří využijí této nabídky, aby se jim v Bludově nejen dobře
spalo, ale aby se jim v Bludově také líbilo a vždy se sem rádi vraceli.
foto č.3

foto č.1
foto č.4

foto č.2
foto č.5
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Mgr. Jarmila Divišová
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foto č.6

foto č.7

foto č.8

Evropský den jazyků
na ZŠ Bludov
Letošnímu Evropskému dni jazyků jsme na druhém
stupni věnovali celé dopoledne. 27 .9. jsme úplně změnili
vyučování. Každá třída, od 6. do 9. ročníku, dostala svůj
rozvrh hodin a žáci tak zažili poněkud netradiční výukusoutěžili, vyučovali, malovali, hádali, poslouchali, testovali
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své znalosti, vyráběli projekty, …
Šesťáci a sedmáci plnili jazykové úkoly, besedovali o
Evropské unii, vyslechli si přednášku o světových jazycích a
jazykovém vzdělávání, povídali si o Francii a Tahiti s rodilým
mluvčím, ověřovali si své zeměpisné znalosti a vyráběli
papírové matrjošky.
Žáci osmých tříd absolvovali setkání s jazyky, Francii a
zeměpisem a 2 hodiny věnovali výrobě velkých plakátůprojektů, na kterých měli zachytit nejdůležitější údaje a
zajímavosti o vybrané evropské zemi.
Deváťáci si sami připravili pro své mladší kamarády z 5. a 6.
tříd jazykovou soutěž. Ti menší procházeli po družstvech či
jednotlivcích řadu stanovišť, na nichž museli splnit různé úkoly
v jazyce anglickém nebo německém. A ti starší je hodnotili a
udělovali body. Potom si ještě žáci 9. tříd také otestovali své
vědomosti o Evropě a vyrobili pár projektů.
Letos se k nám přidala i školní stravovna a zařadila
na jídelníček Den evropské kuchyně. Díky tomu jsme mohli
ochutnat ruský boršč, španělské ptáčky s rýží nebo italské
špagety s boloňskou omáčkou a sýrem a švédský čaj. Dobrý
oběd byl výbornou tečkou za vydařeným dnem.
Předmětová komise cizích jazyků
ZŠ Bludov
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LISTÁRNA

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

Co dokáží v Bludově lidé
Prožil jsem totalitu jako soukromý zemědělec, byla špatná léta, na která nechci vzpomínat, v mém věku jsem jen troškař zemědělec,
lidem jsem posloužil, co bylo v mých možnostech. Tak se mně lidé odměnili, - po vesnici vykládají, že blázním, nikdy jsem na nervy
nebyl nemocen. Blázni jsou ti, co to vykládají, protože nemluví pravdu. Od roku 1955 mám řidičský průkaz a jezdím do dnešního dne bez
dopravní nehody. Žijeme v době, kde je z přítele nepřítel. Chci veřejnost tímto uvědomit, jací jsou v Bludově lidé. Za pravdivost udají.
Březina Antonín, Bludov 135.

Výstava ovoce a zeleniny
18. - 19. září

KOUPÍM NEBO VYMĚNÍM: ZNÁMKY, POHLEDNICE,
DOPISNÍ OBÁLKY. TEL.: 777 286 728

v Kulturním domě v Bludově byla odbornou i laickou porotou
hodnocena velice dobře. Z 11 pozvaných ZO ČZS se zúčastnily jen
tři ZO Zábřeh - Hoštejn, ZO Postřelmov, ZO Dolní Studénky. Ovoce
i přes špatný rok bylo pěkné a ceny pro nejlepší pěstitele věnovala
Ú. R. Šumperk a starosta obce Ing. P. Ston. Všem budou předány
6. listopadu v restauraci ve Vlčím dole. Výstava byla prezentována
jako okresní i přes malou účast ZO. Ovoce bylo všechno dáno dětem
do Lázní Bludov. Určitě byla důstojnou připomínkou 1. výstavy před
70 lety. Opravdu v Bludově jsou dobří ovocnáři a výbor ZO děkuje
všem vystavujícím a výstavu chystajícím a přeje jim do dalších let
stálé zdraví a radost ze své páce na zahrádce. Zahrádka co nejdříve
bude pod příkrovem sněhu a bude se tvářit, jako by spala. Nerušme
ji a přemýšlejme, jak ji v příštím roce vylepšit.
Nastane čas hodování, lásky a odpočinku. Přeji všem pěkné
pochutnání na produktech z vaší zahrádky, úspěšný a úrodný rok 2005.
Předseda ZO Bludov
Sokolová Jitka

Farní knihovna nabízí
Život a umučení sv. Václava a báby sv. Ludmily
/Kristián/
Matka chudých
/Renzo Allegri/
Životopis matky Terezi z Kalkaty
Hospodin rozjasnil svou tvář
/Jiří Reinsberg/
rozhovory s Bohumilem Svobodou
PRO MLÁDEŽ:
Deset nejoblíbenějších knih
/Jaroslava Foglara/

RŮZNÉ
K ČETBĚ NOVÝCH KNIH ZVE MÍSTNÍ KNIHOVNA:
ZBĚSILOST /J.C.OATESOVÁ/
Ingrid je citlivá mladá dívka, která začne
hledat uspokojení v partě a nevázaném
způsobu života, až skončí v nebezpečné
satanistické sektě. Má se sama stát obětí
rituálu, ale uniká.
Její návrat ke smysluplnému životu je
velmi těžký.
PRAVIDLA MOŠTÁRNY /J.IRVING/
příběh o poznávání světa.
DÁBLOVO KRÁLOVSTVÍ /D.RYAN/
Carmel Devineové se zhroutil celý svět.
V den jejích narozenin se záhadně ztratil
její manžel a po nalezení brutálně
zavražděné prostitutky se stává z
Carmelina života peklo. Rozhodne se
odhalit pravdu, ale někdo se jí v tom snaží
zabránit.
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ČERNÉ SRDCE /M.McKINNEYOVÁ/
z touhy přimět k svatbě polárníka Noela,
kterého bezmezně miluje, opouští Rachel
ostrov Herschel v Arktidě. Pomůže jí Černé
srdce, kámen s tajemnou mocí, překonat
nečekané nástrahy osudu?
ZÁHADNÉ DĚDICTVÍ /S.SMITHOVÁ/
Nová Anglie1887, milionář Knight byl
brutálně zavražděn. Jediným svědkem je
jeho vnuk, který je unesen.....
SETKÁNÍ NA OSMÉM NÁSTUPIŠTI
/C.MATTHEVSOVÁ/
potkala Teri konečně toho pravého?
SLUNEČNÍ CESTA BOJSKÝCH KRÁLŮ
/A.BAUEROVÁ/
historický román o dobrodružné cestě
keltských králů Brenose a Mogona přes
Alpy na jih do Itálie.

O ČEM ŽENY NESNÍ /O.SOMMEROVÁ/
soubor čtrnácti otevřených, důvěrných
příběhů ze života současných žen, jež
otevírají pohled do překvapivě temných
hlubin lásky.
SNY POD KLOBOUKEM /M.KUBÁTOVÁ/
knížka příběhů zralých žen.
KOČKA, KTERÁ OKUSOVALA UŠÁK
/B.L.JACKSON/
novinář Jim napsal poutavou reportáž
o luxusní vile. Do vily se však někdo
vloupal, paní domu je nalezena mrtvá.
Na správnou stopu přivedou vyšetřovatele,
amatéra, podivné chutě jeho siamského
kocoura.
S. HOLINKOVÁ.
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Mateřská škola v Bludově opět nabízí maminkám a dětem,
které nenavštěvují MŠ, společně prožité odpoledne v MŠ,
a to od listopadu každou středu od 15.00 - 16.30 hodin.

Ať je podzim
veselejší
V mateřské škole
jsme rozsvítili
strašidýlka a světýlka
společně s rodiči.

SPORTOVNÍ OZVĚNY

Alf cup 2004 9ball
V sobotu 11. září se v Billiard klubu konal VIII. ročník turnaje Alf cup. Při
prezentaci se sešlo celkem 16 hráčů. Po úvodních zápasech v tříčlenných skupinách
byli hráči podle svých výsledků nasazeni do pavouka, kde už prohra znamenala

Billiard club Bludov
Pořádá turnaj v osmičce
Sobota 6. listopadu od 16.00 hod.
KD Bludov

rozloučení s turnajem. Nutno říct, že letos se oproti předešlým ročníkům nekonalo
žádné velké překvapení, snad jen vyřazení Tomáše Komendy v základní skupině,
kde měl ale velmi zdatné soupeře Válu a Březinu.
Výsledky:
1.
2.
3-4.
5-8.

Josef Komenda
Petr Vála
Martin Heděnec
Jan Švesták
Jana Komendová
Darina Bošková
Jindřich Kropáč
Libuše Franková

Bludovan 15

Přihlášky a informace:
Tel.: 777 965 965
e-mail: bcbludov@seznam.cz
http://sweb.cz/bcbludov
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU
Správné znění tajenky z čísla 7 Bludovanu: „K výročí smrti Adolfa Kašpara“
Vylosován byl Karel Adam, který získává tyto procedury:
- podvodní masáž ( klient relaxuje 10 min. v minerální termální vodě o teplotě 38° C, poté rehabilitační sestra
provádí 20 min. celkovou masáž těla proudem vody, následuje 10 min. odpočinkový zábal.
- lymfodrenáž (masážní technika zbavující tělo všech jedů, odpadů a balastních látek. Dochází ke zprůchodnění
mízních cest v organismu. Celková hodnota poukazu 580,- Kč.
Výherce se může na procedury objednat přímo ve Státních léčebných lázních Bludov do konce měsíce listopadu 2004.
Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. listopadu 2004

Z kroniky Bludova
26. srpen 1937 byl opravdovým svátkem. Zavítal mezi nás převzácný host, tajenka. Do Bludova přijel zvláštním vlakem v 10 hodin dopoledne.
Na bludovském nádraží, bohatě a vkusně vyzdobeném a zaplněném do posledního místečka, byl uvítán s jásotem a láskou. Za zvuku státní
hymny vystoupil z vlaku. Představitelé obce mu darem předali knihy Paměti obce Bludova od dr. Březiny a propagační brožuru o obci Bludov.
Host pak pronesl kratší projev a po šestiminutovém zdržení se s ním dal vlak do pohybu. Stál ve dveřích svého vagonu a vřele odpovídal
na pozdravné projevy.
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