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Bludovan

O milionovém vánočním dárku a dalších věcech na konci roku
Vážení spoluobčané,
téměř se tomu nechce uvěřit, ale další rok se
chýlí ke konci. Jen co jsme si stačili zvyknout
na letopočet 2004, již si budeme muset zvykat
znovu, tentokrát na liché číslo 2005. Prosincový
čas adventu, krátké dny a dlouhé večery a noci
mnoho z nás přimějí sečíst zisky a ztráty právě
končícího roku. U někoho jednoznačně převažují
zisky, u jiného ztráty, u někoho je tento poměr
vyrovnaný - jinak tomu asi ani v lidském životě
být nemůže.
Obdobné je to i s životem obce – některý
rok je zdařilejší, jiný méně, vždy bychom se ale
měli snažit, abychom každý svým dílem přispěli
k tomu, aby se naše obec posunula o kousek
kupředu, či aby alespoň nešla v kvalitě lidského
života zpět. Letos se uskutečnilo či rozběhlo
několik akcí, které přesahují rámec jediného
roku. Především jako velký vánoční dárek dostala
naše obec již v listopadu schválení dotace na
výstavbu čističky odpadních vod a kanalizace.
Kanalizace a čistička není ničím, po čem
bychom bezbřeze toužili či bez čehož bychom
neuměli žít. Vybudovat kanalizaci s čističkou je
povinností, která na jednotlivé větší obce dopadla
v souvislosti se vstupem naší země do Evropské
unie. Záleží pak na každé obci, jak se s touto
povinností „popere“. Jsem přesvědčen, že nám
se to zatím daří více než dobře. Nejúžasnější
zprávou letošního roku proto bylo potvrzení
celkové dotace ve výši 85 % celkových nákladů.
Ti z vás, kteří sledují dění v zastupitelstvu ať
již přímou účastí na jednotlivých zasedáních,
či prostřednictvím článků v Bludovanu, vědí,
že v první polovině letošního roku bylo téma
„kanalizace“ jedním z hlavních bodů jednání.
Po změnách usnesení, jež mohla navenek
působit nešťastně či až směšně (sám jsem si
musel vyslechnout uštěpačné poznámky na
adresu našeho zastupitelstva od svého spolužáka
– stávajícího poslance), se však obec dočkala
štědrého rozhodnutí, jež ušetří obci řádově až
deset milionů korun. Nutno nahlas vyslovit, že
to je zásluha především současného starosty Ing.
Pavla Stona, který dokázal přesvědčit rozhodující
část zastupitelů o vlastním názoru, a sice, že stojí
za to vydat se cestou přes Státní fond životního
prostředí. Odvaha změnit již přijaté rozhodnutí
se vyplatila. Dlouhodobým dárkem nejenom

naší obci, ale celé přírodě pak za krátký čas
budou čisté řeky a potoky, které již nebudou
znečišťovány našimi odpadními vodami.
Mimo tuto největší investiční akci v
moderních dějinách obce stála obec před dalším
velkým rozhodnutím, které se týkalo výstavby
rodinných domů či bytů. Naše obec nemá až na
malé výjimky ve vlastnictví pozemky vhodné
pro výstavbu rodinných domů. Poté, co radní
zjišťovali ochotu jednotlivých vlastníků pozemky
prodat, zjistili, že není ve finančních možnostech
obce (a posléze zřejmě ani většiny občanů) za
nabízenou cenu pozemky vykoupit. Je to jistě
způsobeno celou řadou faktorů: větším přilnutím
k půdě, než je tomu v některých okolních
vesnicích; větší konzervativností; v neposlední
řadě možná i zpočátku nepříliš citlivým a
taktickým přístupem v průběhu pozemkových
úprav – právě v devadesátých letech „propásla“
obec šanci v rámci těchto úprav získat některé
pozemky vhodné ke stavění. Jelikož však
většinová vůle v současném zastupitelstvu míří k
poskytnutí šancí mladým lidem získat samostatné
bydlení, rozhodla se rada směřovat k vybudování
šestnácti nových bytů v části objektu dnešní
mateřské školy. Vedle toho probíhá v letošním
roce rekonstrukce obecních bytů na „bludovském
mlýně“, stejně jako se podobná akce chystá
u obecních bytů „Na Nové“. Kdo bude chtít,
bydlení v Bludově najde.
Vedle toho se podařila celá řada dalších
věcí (chodník u základní školy, dokončená
komunikace za sokolovnou atd.), o nichž jste
průběžně informováni. Nezastírejme si ovšem,
že je celá řada obecních oblastí, která na své
zlepšení stále čekají. Přejme si proto, abychom si
na konci příštího roku alespoň jednu z nich mohli
„odškrtnout“.
Úspěšný byl i život v obci mimo orgány
obecní samosprávy. Místní farnost dokázala
za pomoci obce velkolepou akci – zcela nově
postavit konstrukci krovu kostelní věže a tento
krov pokrýt měděným plechem. Velký dík patří
všem, kdo se na tomto díle jakkoli podíleli, byť
třeba jen několika korunami v dlouhodobých
sbírkách. Příštím generacím se tak budeme moci
podívat zpříma do očí – co jsme sami převzali,
v dobrém stavu vám předáváme. Hasiči mají
za sebou krásné oslavy jubilea svého vzniku,

které oslavili i výtečnými, dlouho nevídanými
umístěními v pohárových soutěžích. Dařilo
se i všem oddílům místní sokolské jednoty,
skautům, zahrádkářům, pěveckému souboru
Canzonetta, skupině historického šermu Páni
z Bludova a dalším. Jistě k tomu přispěla
i štědrá finanční podpora ze strany obce.
Každý z nás ale bude na uplynulý rok
vzpomínat především pod dojmem toho, jak
se (ne)dařilo jemu osobně. Mějme radost z
každého, byť malého úspěchu, a netrapme se
příliš neúspěchy a prohrami, které život přináší.
Rovnýma nohama jsme se ocitli v adventu, v čase
očekávání a naděje. Načerpejme z tichých večerů
a především z nadcházející „Tiché Noci“ dostatek
naděje, klidu, smíření a odvahy pro všední dny
nového roku. Jen na nás záleží, zda si je necháme
zaplevelit zlem, závistí a pomluvami, či zda jej
necháme prozářit neviditelným paprskem dobra,
lásky a radosti, jež o Vánocích září všude kolem
nás a v nás.
Do příštího roku 2005 vám i vašim blízkým
vše dobré za sebe i za celou redakční radu
Bludovanu přeje
PhDr. Stanislav Balík
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Vážení spoluobčané,
před koncem letošního roku vám mohu
sdělit dvě skutečně velmi dobré zprávy. Na
jaře příštího roku konečně započneme se
„stavbou století“ – s výstavbou splaškové
kanalizace a čistírny odpadních vod. To
je první dobrá zpráva. Celá stavba měla
by být dokončena v neuvěřitelně krátkém
termínu do konce roku 2006. Stavbou
století nazývám tuto akci pro, v minulosti
ani v dlouhé budoucnosti, neopakovatelný
finanční rozsah. Během jednoho a půl roku
by se mělo proinvestovat cca 140 – 150
mil. Kč. Stavba století také proto, že na
výstavbu kanalizace a čistírny odpadních
vod hodně dlouho čekáme a dle mého
soudu je velikým dluhem minulosti.
Druhou dobrou zprávou je, že jsme na tuto
investiční akci získali dotace v takové míře,
o jaké se nám dříve ani nesnilo.
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Naše obec dlouhodobě usilovala o
poskytnutí výjimky z pravidel Fondu
životního prostředí pro poskytování
dotací. Pokud by žádosti o výjimku bylo
vyhověno, mohla by naše obec získat až
80 % dotace s tím, že by musela vynaložit
20 % vlastních finančních prostředků. Díky
častým a intenzivním kontaktům se Státním
fondem životního prostředí v Praze se mně
podařilo být včas u nově vyhlašovaného
dotačního programu OPI (operační program
„Infrastruktura“). Podařilo se mně také ve
velmi krátkém časovém úseku zpracovat
projekt na poskytnutí dotace v rámci
tohoto programu. Tento projekt mezi
více než tisíci podanými projekty z celé
ČR uspěl (úspěšných bylo jen cca 6%
z přihlášených projektů) a byl vybrán
komisemi Fondu životního prostředí a
komisí Ministerstva životního prostředí jako
jeden ze 64 projektů, který získal dotaci.
Výsledná částka uvolněné dotace je
uvedena v níže zobrazeném rozhodnutí
ministra ŽP ČR a činí 85% z celkových
nákladů na investiční akci. K tomu ještě
obec získá 500 tis. Kč jako dotaci
k nákladům vynaloženým na projektovou
dokumentaci.
Mohu zodpovědně prohlásit, že tak
výhodné procento celkové dotace dosud

nezískala na výstavbu splaškové kanalizace
žádná obec či město v našem okrese.
Předložil jsem obecní radě návrh, aby
tato výhoda, spočívající v získání tak
vysoké dotace, byla využita ve prospěch
vás, občanů naší obce, ve prospěch vaší
motivace k připojení se na vybudovanou
kanalizaci. Rada obce tento záměr schválila
a předloží jej ke schválení zastupitelstvu
obce na zasedání dne 13.12.2004.
Nyní stručně představím dílo samotné.
Objekt čistírny odpadních vod bude
umístěn v polích vlevo vedle komunikace
Bludov – Postřelmov cca 150 m před
bludovským mlýnem. Bude postavena
mechanicko-biologická čistírna odpadních
vod s kapacitou 4 115 ekvivalentních osob.
Gravitační (spádová) kanalizace bude mít
cca 22 km hlavních kanalizačních stok.
Na tyto stoky bude připojeno téměř 6 km
veřejných částí kanalizačních přípojek
(délka přípojky od hlavního kanalizačního
řadu až na hranici soukromého pozemku).
Celková délka navazujících soukromých
přípojek (délka přípojky od hranice
veřejného pozemku až po zaústění přes
revizní šachtu do domu) pak bude téměř
8 km. Celkový počet kanalizačních přípojek
bude minimálně 818 ks. Z uvedeného
vyplývá, že naše obec bude během krátké
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doby rozkopána „skrz na skrz“. Mimo jiné
i v tom bude spočívat veliká náročnost
celého díla.
Na stavbu splaškové kanalizace včetně
veřejných částí přípojek a na stavbu
ČOV vlastní obec v současné době platné
územní rozhodnutí i stavební povolení. Obě
dokumentace zpracovala firma PROJEKTY
VODAM, s.r.o. se sídlem v Hranicích.
Zbývá tedy obstarat prováděcí projektovou
dokumentaci k celému dílu a dokumentaci
pro stavební povolení soukromých přípojek.
I na těchto dokumentech se v současné
době již pracuje. Zejména kvůli rychlosti,
návaznosti a jsme přesvědčeni, že i kvůli
kvalitě, vypracuje i tyto dokumentace výše
uvedená projekční společnost.
Na dodavatele této investice je vypsána
veřejná obchodní soutěž, kterou pro
naši obec provede na základě mandátní
smlouvy renomovaná firma RTS, a.s. Brno.
Výsledek soutěže a tím pádem i dodavatel
stavby by měl být znám nejpozději do
25.2.2005 (včetně lhůty na případné
odvolání účastníků soutěže). Teprve po
ukončení veřejné soutěže bude moci obec
uzavřít vlastní smlouvu o poskytnutí
dotace s Fondem ŽP ČR. V tuto chvíli tedy
neznáme náročné podmínky poskytnutí
dotace, které na nás ze smlouvy vyplynou.
S vysokou pravděpodobností, hraničící
téměř s jistotou, však lze očekávat, že bude
po obci požadováno, aby po vybudování
kanalizační sítě, na kterou EU, potažmo
stát, vynaloží tak veliké peníze, byli
napojeni všichni, kdo splašky produkují.
Právě v zajištění tohoto náročného úkolu
v relativně velmi krátkém čase spatřuji já
osobně největší problém.
V čem tedy spočívá motivace vlastníka
nemovitosti, aby se ke kanalizaci připojil
tak, jak ji projednala obecní rada a jak ji
předloží ke schválení zastupitelstvu obce?
Na zbudování vaší kanalizační přípojky
po vás nebudeme chtít žádné peníze. Obec
pro vás, budoucí vlastníky kanalizační
přípojky, dokonce na náklady obce
(s využitím množstevní slevy) zajistí
zpracování projektové dokumentace k
„osobní přípojce“ a vyřídí za vás rovněž
vydání stavebního povolení na tuto
přípojku. Zpracovatel projektu osobně
navštíví všechny občany, potencionální
vlastníky přípojek. Přímo na místě od
občanů zjistí, kudy je vhodné přípojku
vést, kam bude umístěna revizní šachta
a zodpoví vám případné dotazy. Poté
provede zaměření místa a trasy přípojky.
Projektovou dokumentaci pro stavební
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povolení soukromých přípojek chceme
zpracovávat po etapách dle postupu prací
na kanalizačních stokách. Za tímto účelem
bude obec rozdělena do čtyř rajonů,
každý o velikosti cca 200 ks přípojek.
Budeme po vás chtít, abyste si každý sám
v souladu s projektovou dokumentací,
kterou vám předáme, v termínu, který vám
sdělíme, vykopal příkop pro přípojku.
Jsme si vědomi toho, že po vás nechceme
vůbec málo. Zejména tam, kde budou
přípojky delší. Jsme však přesvědčeni o
tom, že právě při výkopu příkopu pro vaši
přípojku se otvírá ten největší a správný
prostor pro vaši aktivitu. Právě zde můžete
ušetřit. Každý z vás si jistě udělá své
„malé vlastní výběrové řízení“ směřující
k tomu, aby příkop pořídil co nejlevněji.
Ti fyzicky zdatní si příkop vykopou sami,
jiní si pozvou partu kamarádů, jiní svěří
výkop příkopu soukromé firmě zabývající
se zemními pracemi.
Naopak, v položení potrubí, v napojení
přípojky, v použitých materiálech a
v nezbytně nutných obsypech pískem,
prostor pro vlastní řešení dát nechceme.
Aniž bychom přitom jakkoliv podceňovali
vaši šikovnost a zručnost. V uplynulých
měsících jsem se setkal s dvěma velmi
podobnými dotazy vás, občanů. Ptali se:
„Pane starosto, kdy už začnete stavět tu
kanalizaci? Několik let mám za šupní
schovanou rouru a já ji na přípojku
použiju...“
Jsme přesvědčeni o tom, že tudy cesta
nevede. Kvalita položených přípojek
musí být prioritou a nesmí být ponechána
náhodě. Chceme mít dohled nejen nad
kvalitou použitých materiálů, ale i nad
kvalitou vlastního napojení. Chceme mít
v tomto směru garance odborné firmy.
Jakákoliv netěsnost a s ní spojené úniky
splaškových vod nebo naopak nějaké
vody, které by byly kvůli netěsnosti navíc,
mohou ve svých součtech znamenat
ovlivnění nastavených parametrů čistícího
procesu na čistírně. A to si nemůžeme
dovolit.
Již jsem naznačil, že další součástí
motivace k tomu, abyste se všichni připojili,
je to, že pro ty z vás, kteří provedou výkop
přípojky v souladu se stavební dokumentací
a v daném termínu, zajistí obec položení
a napojení přípojky, včetně obsypů, na
náklady obce. Vlastnictví přípojky by pak
následně po úplném dokončení přípojky
bylo formou darovací smlouvy bezplatně
převedeno na občana. Naopak ti, kteří takto
neučiní, budou v budoucnu nuceni pořídit

celou přípojku na vlastní náklady. Pevně
věřím, že takové případy nebudou.
Od motivace se dostávám k nedobrovolným
postupům. Zákon o vodovodech a
kanalizacích říká: „Obec může v přenesené
působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům
stavebního pozemku nebo staveb, na
kterých vznikají nebo mohou vznikat
odpadní vody, povinnost připojit se na
kanalizaci v případech, kdy je to technicky
možné“. Tolik citace zákona. Navíc ten,
kdo nebude na kanalizaci připojen, bude
muset dokládat, jakým způsobem likviduje
své odpadní vody. Likvidace odpadních
vod vyvážením bude v budoucnu velmi
drahá. I z tohoto důvodu vyjde občanovi
finančně levněji se na kanalizaci napojit.
Tolik tedy k motivaci a k navrhovanému
postupu výstavby naší „stavby století“
tak, jak jej projednala a schválila rada
obce. Znovu opakuji, že vše musí být
schváleno ještě obecním zastupitelstvem.
Zejména finanční dopady navrhovaného
postupu na rozpočet obce. Finanční projekt
na výše uvedený postup při výstavbě
kanalizace a ČOV samozřejmě existuje a
jsem přesvědčen, že bude zapracován do
rozpočtu obce a následně zastupitelstvem
obce schválen. Na počátku roku 2005
uspořádáme pro veřejnost v domě kultury
osvětovou besedu o výstavbě kanalizace a
ČOV, kde vám za přítomnosti projektantů
akce budou zodpovězeny vaše dotazy.
Vážení spoluobčané,
tento svůj příspěvek jsem započal dvěma
dobrými zprávami. Zakončím jej jednou
zprávou špatnou. Při výstavbě kanalizace a
ČOV budou problémy. A nebude jich málo.
Jak ani u akce takového rozsahu jinak
být nemůže. Zastírat si tuto skutečnost by
bylo bláhové. Obávám se zejména křížení
se stávající dešťovou kanalizací, která na
mnoha místech obce vznikala „živelně“,
jsou pochybnosti o jejím zakreslení, je-li
na mnoha místech zakreslena vůbec. Na
řešení všech problémů bude kvůli krátkému
časovému limitu pro dokončení akce málo
času. Bude vznikat nervozita. Již nyní vás
proto prosím o jistou dávku tolerance a
shovívavosti. Věřím, že společným úsilím
nás všech naši „stavbu století“ úspěšně
zvládneme. Naše krásná obec a její životní
prostředí si to jistě zaslouží a již dlouhou
dobu na to čekají...

Ing. Pavel Ston
starosta
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje
Počet platných hlasů
okrsek 1
okrsek 2
celkem
Číslo
strany

370
407
777

Celkový počet oprávněných voličů
Počet vydaných úředních obálek
Účast v %

2601
785
30%

Volební okrsek

Název strany

1

2

Celkem

%

Pořadí

4

Strana pro otevřenou společnost

3

3

6

7,77

51

123

15,83

2

0,26
0,64

8

KDU-ČSL

72

14

Unie svobody-Demokratická unie

2

15

Republikáni Miroslava Sládka

3

2

5

19

Nezávislí

8

6

14

1,8

21

Strana zelených

60

49

109

14,03

4

26

ODS

87

142

229

29,47

1

33

Koruna česká

1

1

0,13

36

ČSSD

39

42

81

10,42

39

Evropští demokraté

2

4

6

0,77

41

SNK sdružení nezávislých

8

20

28

3,6

42

Strana za životní jistoty

2

2

0,26

54

KSČM

86

85

171

22,01

370

407

777

100

Celkem

Upozornění

Vážení občané,
jelikož se blíží konec roku, nabízíme Vám celkový přehled svozů
všech svážených odpadů v roce 2005.
Svozy komunálního odpadu
Zimní svozy budou prováděny každý týden ve čtvrtek v období
od ledna do konce dubna a na podzim od října 2005.
Letní svozy budou prováděny v sudých týdnech ve čtvrtek, a to
od května do konce září 2005.
Upozorňujeme občany, že kvůli státnímu svátku 17. listopadu
2005 (čtvrtek) bude náhradní svoz proveden výjimečně ve středu
16. listopadu 2005.
Svozy plastů
Svozy budou prováděny v sobotu v níže uvedených dnech
od 7:00 h. Žádáme občany, aby plasty připravili v průhledných
igelitových pytlích k přístupovým cestám, nejlépe v pátek večer.
30. července 2005
1. října 2005
3. prosince 2005

30.
6.
13.
20.
27.
3.
10.
17.
24.
3.
10.
17.
24.
31.
7.
14.
21.
28.

zimní svozy
prosince 2004 (53. týden)
ledna
2005 (1. týden)
ledna
2005 (2. týden)
ledna
2005 (3. týden)
ledna
2005 (4. týden)
února
2005 (5. týden)
února
2005 (6. týden)
února
2005 (7. týden)
února
2005 (8. týden)
března
2005 (9. týden)
března
2005 (10. týden)
března
2005 (11. týden)
března
2005 (12. týden)
března
2005 (13. týden)
dubna
2005 (14. týden)
dubna
2005 (15. týden)
dubna
2005 (16. týden)
dubna
2005 (17. týden)

Svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Konkrétní časy a místa budou upřesněna vždy před svozem.
Žádáme občany, aby dodržovali předepsané časy, které budou
uvedeny na letácích. 14. května 2005 (sobota)
5. listopadu 2005
Hana Tolarová, referent odboru výstavby a ŽP

Obecní úřad žádá občany, aby svá vozidla parkovali tak,
aby nebránila zimní údržbě komunikací a tím předešli
případnému poškození automobilu.
Tolarová Hana, referent odboru výstavby a životního prostředí.
Bludovan 4
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2

Upozorňujeme všechny občany, že dne 23.12. 2004 a v týdnu od 27.12. do 30.12.2004 bude z důvodu
čerpání dovolené omezen provoz Obecního úřadu Bludov. Dne 31.12.2004 bude obecní úřad uzavřen.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PRO ROK 2005

29. ledna 2005 (sobota)
26. března 2005
28. května 2005

3

5.
19.
2.
16.
30.
14.
28.
11.
25.
8.
22.

letní svozy
května 2005 (18. týden)
května
2005 (20. týden)
června
2005 (22. týden)
června
2005 (24. týden)
června
2005 (26. týden)
července 2005 (28. týden)
července 2005 (30. týden)
srpna
2005 (32. týden)
srpna
2005 (34. týden)
září
2005 (36. týden)
září
2005 (38. týden)

6.
13.
20.
27.
3.
10.
16.
24.
1.
8.
15.
22.
29.

zimní svozy
října
2005 (40.
října
2005 (41.
října
2005 (42.
října
2005 (43.
listopadu 2005 (44.
listopadu 2005 (45.
listopadu 2005 (46.
listopadu 2005 (47.
prosince 2005 (48.
prosince 2005 (49.
prosince 2005 (50.
prosince 2005 (51.
prosince 2005 (52.

týden)
týden)
týden)
týden)
týden)
týden)
týden)
týden)
týden)
týden)
týden)
týden)
týden)

Všem občanům obce Bludov přejeme klidné a
spokojené prožití Vánoc a do roku 2005 mnoho
štěstí, zdraví a vzájemného porozumění.
Zaměstnanci Obecního úřadu Bludov
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti

Vzpomínka

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

Dne 29.prosince uplyne jeden rok od úmrtí
pana

Vladimíra Kozáka

V prosinci 2004 oslaví:
Člupná Anna
Stonová Milada

Lázeňská 728
Lázeňská 407

70
75

Jílek Jan
Hattonová Jiřina

Na Viskách 673
Vančurova 625

80
82

Kubíček Bohumil
Pecháček František
Jánětová Jaroslava

Dr. Březiny 423
Boženy Němcové 641
Úzká 137

83
83
86

Martináková Libuše
Sedláček Josef

Lázeňská 217
Husova 461

86
96

V lednu 2005 oslaví:

S láskou vzpomínají manželka,
Eva a Jiří s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme
všem, kdo ho znali a měli rádi.

Dne 7.12. 2004 by oslavila
své 85. narozeniny paní

Ludmila Hrochová
– dámská krejčová.
Zemřela dne 14.9. 1967
ve věku nedožitých 78 let.
Vzpomínají dcera Lída a Jiřina s rodinami.

Osladil Josef

Jana Žižky 216

70

Valenta Jiří

Jana Žižky 115

75

Čmakalová Amálie

Stará 84

75

Čožíková Emilie

Školní 333

75

Kamenská Věra

8. května 318

75

Horký Josef

Nádražní 555

75

Pavlů František

Komenského 658

81

Čulíková Irena

Jana Žižky 117

81

Hruba Josef

Slepá 682

83

Řežucha Josef

Nová dědina 18

83

Krystek Antonín

Krátká 387

83

Macek Alois

Jiráskova 611

84

Králíčková Anna

Nová dědina 32

85

Kdo byl milován, žije v našich srdcích dál.
Dne 30.1 2005 uplyne 15 roků, kdy nás
navždy opustila milovaná maminka, babička,
prababička, paní

Kolářová Marie

Jiráskova 612

90

Zatloukal František

Na Baloně 92

90

Marie VLČKOVÁ

Straková Emílie

Školní 525

90

Frank Cyril

K Zámečku 265

93

3.1. 2005 oslaví naše maminka a babička paní
Marie Kolářová 90.narozeniny.
Do dalších let přejeme hodně zdraví.
Dcery s rodinami.

Bludovan 5

Dne 25.ledna 2005 vzpomeneme 1. smutné
výročí, co nás opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička paní

Karla Kronichová
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manžel, dcera Karla s rodinou a syn Tomáš.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste
ji znali a měli rádi.

roz. OSPÁLKOVÁ
Za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali a měli
rádi, děkují dcery s rodinami.

Upřímně děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří
se přišli rozloučit s panem

JOSEFEM STRAKOU
Zvláštní poděkování patří ThDr. H.Wiesnerovi, paní H.Bankové
a celému hasičskému sboru. Za slova útěchy a květinové dary
Všem děkuje manželka, dcery Zdeňka a Michala, syn Josef.

6.1. 2005 oslaví 75. narozeniny náš tatínek
a dědeček, pan Jiří Valenta.

Srdečně děkujeme všem, kteří se přišli dne 26. listopadu 2004
naposledy rozloučit s našim drahým synem

Do dalších let mu přejí hodně zdraví
manželka a dcery s rodinami.

JANEM BŘEZINOU
Za vřelá slova útěchy a květinové dary děkují rodiče a sestry.
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Pozvánka na prosinec 2004
Čt
So
Ne

2. 12.
4. 12.
5. 12.

Čt
So
Ne
Pá

9. 12.
11. 12.
12. 12.
17. 12.

So

18. 12.

Ne
Čt

19. 12.
23. 12.

16.30
14.00
15.00
16.00
17.00
6.00
16.00
17.30
9.00
18.00
16.00
17.30

Mikulášská besídka /Bludovská, a.s./
Mikulášská beseda pro důchodce
Mikulášská besídka –KD
Adventní koncert – Kostel sv. Jiří
Vánoční besídka základní školy v KD
Zájezd do Polska
Adventní koncert – Kostel sv. Jiří
Zájezd do Morav.divadla Olomouc
NABUCCO
Vánoční šachový turnaj
Vánoční koncert - oranžérie
Vánoční koncert – Kostel sv. Jiří
Zpívání u stromu

PLESY
Sobota
Sobota
Pátek
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

8. 1.
9. 1.
10. 1.
15. 1.
21. 1.
29. 1.
30. 1.

20.00
17.00
10.00
20.00
20.00
20.00
17.00

Obecní ples
Koncert KPH – zámek
Kultura školám – Strašidla
Sokolský ples
Hasičský ples
Myslivecký ples
Div. představení

Obecní ples
Sokolský ples
Hasičský ples
Myslivecký ples
Maškarní ples
Fotbalistický ples
Ples KSČM

Pěvecký sbor Canzonetta Bludov
srdečně zve
v neděli 19. prosince 2004 v 16 hodin

Pozvánka na leden 2005
So
Ne
Po
So
Pá
So
Ne

8. ledna
15. ledna
21. ledna
29. ledna
5. února
12. února
26. února

v Kulturním domě
Bludov v roce 2005

do kostela sv. Jiří v Bludově na svůj vánoční
koncert

Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční „Hej, mistře“

Kalendář akcí v roce 2005
Obracím na všechny pořadatele kulturních a sportovních akcí v
Bludově. Tak jako v loňském roce nabízím všem organizacím a
spolkům, kteří pořádají akce pro veřejnost, možnost presentovat
termíny svých akcí v Kalendáři akcí v Bludově na rok 2005.
Pořadatelé, nahlaste, prosím, termíny svých akcí do kulturního
domu osobně, telefonicky, popř. písemně, a to co nejdříve.
J. Divišová

Účinkuje: Pěvecký sbor Canzonetta Bludov
s doprovodem orchestru

Zveme Vás srdečně
ve čtvrtek 16. prosince 2004 v 18 hodin na

ZPÍVÁNÍ U STROMU
v lázních Bludov.

Tradiční setkání na nádvoří
bludovského zámku
ve čtvrtek 23. prosince 2004
v 17.30 hodin

Sbor pro občanské záležitosti
a Kulturní dům Bludov přeje
všem bludovským občanům
příjemné prožití vánočních
svátků a do roku 2005
všechno dobré a především
pevné zdraví.
Bludovan 6

Společné zpívání
koled u vánočního
stromu

Srdečně
zve Canzonetta
Bludov

PRODEJE

v kulturním domě
prosinec 2004
St
1. 12.
Po
6. 12.
St
8. 12.
Po a Út 13. a 14. 12. – levný textil
Pá
17. 12.

leden 2005
Út a St 11. a 12. 1. – levný textil
Po
17. 1.
Čt
20. 1.
Po
24. 1.
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Pěvecký sbor Canzonetta Bludov srdečně zve

v neděli 5. prosince 2004 v 16 hodin
do kostela sv. Jiří v Bludově na

Pěvecký sbor Canzonetta Bludov srdečně zve

v neděli 12. prosince 2004 v 16 hodin
do kostela sv. Jiří v Bludově na

2. adventní koncert

3. adventní koncert

Účinkují:
Flash Brass – žesťové trio:
Tromba:
Bc. Stanislav Bartošek
Stanislav Bartošek ml.
Trombone:
Tomáš Bartošek
Dětský pěvecký sbor ZŠ Severovýchod, Zábřeh.

Účinkuje: Dechový soubor Základní umělecké školy
v Šumperku umělecký vedoucí Ivan Zela

Výtěžek bude odeslán do Dětského domova v Šumperku.

Flash Brass

Soubor skládající se ze tří dechových žesťových nástrojů vznikl na jaře
roku 2003. Byl to nápad nejmladšího člena a současně hráče na trubku
–Stanislava Bartoška ml., založit takovéto seskupení nástrojů, které v
obsazení 2 trubky a pozoun přiblíží posluchačům hudbu převážně z období
renesance a baroka. Flash Brass trio si samozřejmě vybočí i do jiných
slohových období, ale to jen formou drobných ukázek v rámci zpestření
koncertních vystoupení.
V repertoáru Flash Brass trio se objevují vedle známých skladatelů, jako
je G.F.Handel, Josquin Despréz a Wolfgang Amadeus Mozart, také méně
známí autoři, jako např. J.C.Simon, Samuel Marckfelner
Jak již bylo uvedeno Flash Brass trio je tvořeno třemi hráči. Vedoucím
souboru je Stanislav Bartošek ml.,hráč na trubku a vítěz Ústředního kola
Národní soutěže ve hře na dechové a bicí nástroje v roce 2003 a současně
účastník Koncertu vítězů této soutěže v Uničově. U trombónového partu
zaujal své místo jeho bratr Tomáš Bartošek, současný student Konzervatoře
P.J.Vejvanovského v Kroměříži. K doplnění tria už postačilo, když se
přidal na trubku Stanislav Bartošek st., velký obdivovatel barokní hudby
a amatérský hráč na trubku.

Kulturní dům Bludov vás zve na divadelní
představení

Pravdivý příběh Kryštofa
Kolumba
parodie objevné plavby K. Kolumba

Obec Bludov pořádá
v Kulturním domě Bludov

I. OBECNÍ PLES
v sobotu 8. ledna 2005
ve 20.00 hodin
Hraje:
Dechová hudba Maguranka
– Slovenská republika /soubor
naší slovenské družební obce,
účastník přehlídky dechových
hudeb v září 2004 v Bludově/

Vystoupí: amatérský soubor
Divadlo SemTamFór Slavičín

Neděle 30. ledna 2005 v 17 hodin
Vstupné 30.- Kč
Bludovan 7

Duo Radka Plháka – Dolní Čermná

Bohaté občerstvení
Slosovatelná vstupenka 70.- Kč,

předprodej od 3. ledna 2005 v Kulturním domě Bludov
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Sbor pro občanské záležitosti v Bludově
vás srdečně zve na

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU BESEDU
PRO DŮCHODCE

Zveme vás na

Vánoční koncert

V sobotu 4. prosince 2004
ve 14.00 hodin
Program:
Vánoční pásmo - děti z MŠ
Slovácká dechová hudba Vracovjáci
Roztleskávačky a Milénium Kankán
Cech přátel 5. ročního období Mohelnice
Paličkování krajky - ukázky a prodej
Rodinná firma Jana Jelena z Opavy
K tanci a poslechu hraje Bludověnka
občerstvení

-vstupné dobrovolné-

KULTURNÍ DŮM BLUDOV
NABÍZÍ VSTUPENKY NA

VÁNOČNÍ KONCERT
Úterý 21. prosince 2004 v 19.00 hodin,
velký sál DK Šumperk

Kruh přátel hudby Bludov
Vás zve na Koncert

Písně v Jidiš

Účinkují:
Hana Frejková – zpívá a vypráví
Michal Hromek – kytarová sóla a doprovod
Program:

Písně v jidiš s židovským humorem
Kouzlo jazyka jidiš ožívá v tradičních písních, které vznikaly
na přelomu 20. století. Vyprávějí
o lidských radostech a strastech s ironií, vtipem, ale i
nostalgií. Hana Frejková provází koncert židovskými rčeními,
vtipy a také pomocí knihy Jidiš pro radost, jejíž slovník
umožňuje vysvětlit některé výrazy tohoto ojedinělého jazyka.
Autoři písní jsou v mnoha případech zapomenuti a jejich
osudy se ztrácejí v osudu dějin.

Neděle 9. ledna 2005 v 17:00 hodin
Zámek Bludov - Vstupné 30,Bludovan 8

V sobotu 18. prosince 2004 v 18.00 hodin
Zámecká oranžérie
Vystoupí Collegium Bucinatorium

Vstupné dobrovolné
Tereza Švarcová – soprán
Veronika Fučíková – mezzosoprán
Bronislav Palowski – tenor
Ondřej Štefáček - bas
Hostivařský komorní orchestr
Vysokoškolský umělecký sbor Pardubice
Petr Louženský – dirigent
Program: A.Corelli – Concerto grosso,
J.J.Ryba – Česká mše vánoční

Vstupné 50,-Kč- /předprodej v KD Bludov/
Odjezd autobusů od zámku - 18:12 hod.,
od servisu Peugeot - 18:15 hod.

Kulturní dům Bludov
zve všechny
děti a rodiče na
Dětskou mikulášskou besídku s Mikulášem,
čertem a andělem
Účinkují : Skupina historického šermu
„Páni z Bludova“
Neděle 5. prosince 2004
v 15.00 hodin
Můžete si přinést dárky
pro své děti (označené
jménem), které se budou
při nadílce rozdávat.

Vstupné 20,- Kč, nebo čertovské rohy
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Z bludovských kronik…
Rok 1948
Obecní chudobinec (dům č. 315) postavený obcí před šedesáti lety
z nadace Voglovy přestal být chudobincem. Bydlí v něm několik
nájemníků a je v něm zřízena poradna pro matky a kojence, která
bývala za 1. republiky v domě u Maretků.…Novomanželům jsou
poskytovány státní sociální podpory. Mladí muži se nyní dosti
často žení před nastoupením vojenské presenční služby. Oproti
dřívějšku nepotřebují k tomu povolení vojenského velitelství.
…V roce 1948 byla zřídkakdy se vyskytující velká úroda
ovoce ve zdejším ovocnářsky vyspělém kraji. Přebytky ovoce
byly prodávány soukromníky Hospodářskému družstvu
v Šumperku... Hospodářské družstvo mělo sběrnu v hostinci
p. Šimka naproti škole obezřetně a pohotově vedenou Jiřím
Šimkem za pomoci členů celé rodiny jmenovaného hostinského.
Z této sběrny se tehdy vyvezlo do všech částí republiky na autech
z bludovské sklizně i ze sklizně obce Chromče a Bohutína,
odváděné do sběrny u Šimků, 3.800q jablek. (38 vagónů).
Při této příležitosti uspořádal Jednotný svaz zemědělců
v Bludově v sále Národního domu výstavu ovoce. Upravil ji
vkusně a odborně bývalý panský zahradník Karel Pösl, za pomoci
učitelských sil sboru obecné a měšťanské školy a žáků vyšších
tříd.
Do sběrny u Šimků bylo v roce 1948 odevzdáno:
398.081 kg
jablek
za
2.823.744.90 Kčs
42.517 kg
hrušek
za
229.448.60 Kčs
10.589 kg
švestek
za
72.207.20 Kčs
4.305 kg
jeřabin
za
16.087.20 Kčs
3.733 kg
třešní
za
33.672.20 Kčs
163 kg
angreštu za
1.593.20 Kčs
3.485 kg
rybízu
za
45.298.50 Kčs
Celkem: 462.873 kg ovoce
za
3.222.648.50 Kčs

Přitom pěstitelé rozprodali ještě ovoce, hlavně třešně soukromníkům,
což tehdy nebylo zakázáno.
…Místní rozhlas, který měl sloužit nejen k oznamování
úředních zpráv a vyhlášek, ale i kulturnímu poslání obecního
zřízení, byl dán do provozu v květnu 1948. Od té doby přestává
bubnování po dědině na obecní buben….Po dědině bylo
namontováno 13 tlampačů na střechách domů a na sloupech….
Instalace stála 42.000 Kčs...Při montáži místního rozhlasu byla
přemístěna též obecní siréna ze střechy chudobince na střechu
obecního domu č. 331. Siréna na chudobinci byla pořízena
německou obecní správou v době okupace.
…Lidová obecní knihovna utrpěla velmi okupací. Z 1455
svazků, které v ní byly před příchodem Němců, se ztratilo za
okupace 500 svazků.
…Zbývající knihy byly během okupace značně poškozeny tím,
že byly uloženy ve vlhké místnosti. O vánocích 1945 byla obecní
knihovna sloučena s knihovnou sokolskou…Po tomto sloučení
měla obecní knihovna 1270 svazků. Půjčování knih z této
knihovny bylo opět po 8 letech zahájeno začátkem roku 1946.
Koncem roku 1951 měla knihovna celkem 2 463 svazků a 380
čtenářů.
…V říjnu 1946 byl zahájen státní společností „Čsl. státní film“
provoz kina v sokolovně.
Toto kino používalo veškerého kinematografického zařízení,
které ještě v sokolovně zbylo po sokolském kině z 1. republiky…
Představení kinematografické se konalo jednou týdně vždy
v neděli. Byl-li v týdnu svátek, promítalo se i v tento sváteční
den. Byla vždy představení odpolední a večerní. Po promítnutí
filmu byly vždy všechny židle hned odstraněny, aby se mohla

Neuskutečněný návrh na výstavbu bludovského hotelu „Hrad Bludov“ z r. 1945

v sále sokolovny provádět sokolská
tělovýchova i tělovýchova obou
bludovských škol.
Koncem r. 1948 Sokol smlouvu
vypověděl. Na to byl Bludov do roku
1950 bez biografu.
Vedoucí činitelé MNV a KSČ
měli z důvodů pol. propagačních
zájem na jeho znovuzřízení. A proto
MNV uzavírá v roce 1948 s Čsl. st.
filmem v Praze smlouvu, jíž se
zavázal, že upraví svým nákladem
místnosti v Národní domě, č. 353,
který se stal předtím obecním
majetkem. Národní dům byl potom
upraven značným nákladem, načež
po četných urgencích u Čs. státního
filmu byl společností namontován
do nově upravené kabiny promítací
stroj a provoz kina v r. 1950 zahájen.
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Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Farní knihovna nabízí
Zakotvit svůj život v Bohu: Elias Velka
Kniha obsahuje přednášky, kázání, homolie – rekolekce
Moc a pokora: Ulmer – Stichelová Dorthe
Život Karla Boromejského
Svatý Martin: Vilhelm Hunermann
Životopis
Naše světla: Rudolf Schikora CssR.
Čtení ze životů svatých
Skoro všechny knihy, které se čtou na pokračování na rádiu
Proglas, jsou k dispozici ve farní knihovně.
J.M

FOTRC VI.
V sobotu 13. listopadu ve
večerních hodinách opouštěly
Kulturní dům v Bludově
davy mladých muzikantů.
Letos se přehlídky dětských
a mládežnických kapel se zaměřením na folk, country a trampské
skladby zúčastnilo devět skupin či jednotlivců z Olomouce,
Šternberka, Mohelnice, Velkých Losin a Luhačovic. O přestávce
se předvedla skupina Alibaba z Horky nad Moravou, vítěz
letošního ročníku Oblastního kola Trampské porty.
Díky výbornému konferenciérovi, kterým byl už pošesté
Josef Sandy Nosek, díky stylové výzdobě, o kterou se postaral
tábornický oddíl Delaware a díky dětem z bludovských lázní
mohli diváci prožít nezapomenutelné odpoledne.
Poděkování patří také panu Františkovi Strnadovi z Brna, který
vyrobil ceny z nerostu bludovit, a také Obecnímu úřadu Bludov za
další ceny pro vítěze.
Mgr. Jarmila Divišová
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Úspěchy bludovských chovatelů.
10. - 11. září 2004 se zúčastnili bludovští chovatelé 34.
Celostátní výstavy mladých králíků, kterou pořádala ZO
ČSCH Sedlčany.Vystavovalo se zde 5.500 králíků. Bludovští
chovatelé zde vystavovali kolekci králíků Bílopesíkatých
modrých.Byli oceněni 377 body a získali čestnou cenu a druhé
místo v republice v kolekcích Bílopesíkatých modrých.Po tomto
vynikajícím úspěchu se nebáli a zúčastnili se XXVII Evropské
výstavy 12.-14. listopadu 2004., která se konala ve Pražském
veletržním areálu v Letňanech. Vystavovalo se zde 17.000
zvířat ze 16 zemí Evropy, z toho 11.000 králíků. Naši bludovští
chovatelé, reprezentující Českou republiku, získali druhé místo
se ztrátou dvou bodů na Německo. Ocenění Bílopesíkatých
modrých 95, 96,95,5 a 95,5 bodů celkový zisk 382 bodů je
vynikající úspěch. Abychom mohli pokračovat v těchto úspěších,
je nezbytné vychovávat mladé chovatele, kteří nastoupí na místa
starých chovatelů,kterým už síly nestačí. Láska ke zvířatům,
kterou u dětí vzbudíte, se vrátí v dobré povaze a chování. Je
doba předvánoční a dárek živého zvířátka pod stromečkem udělá
vašemu dítěti obrovskou radost, naučí se o něho starat a můžete
své dítě přihlásit do kroužku mladých chovatelů v Kulturním
domě u paní Mgr.Divišové. Výbor místní organizace ČSCH
přeje všem chovatelům a jejich příznivcům hezké prožití Svátků
vánočních, hodně dárků pod stromečkem a do Nového roku 2005
zdraví, štěstí a chovatelské úspěchy.
Jan Kacar ZO ČSCH
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Skautské dobrodružství v lanovém centru a uctění památky padlých
a zemřelých
Tak jsme se dočkali! Jsou tu podzimní prázdniny a hned první
den máme jedinečnou příležitost vyzkoušet svou odvahu a obratnost
v lanovém centru!
Sraz máme 27.10., v 7 hodin ráno u klubovny. Schází se tu
na dvě desítky skautek a skautů a vyrážíme na vlakové nádraží.
Nejdřív jedeme do Zábřeha, a pak už rychlíkem do Olomouce.
Tam nás čeká první dobrodružství - neznáme přesnou cestu do
lanového centra. Nakonec se rozdělujeme na 2 party (kluci; holky)
a dáváme si závod, kdo to najde první. Holky to zvládnou o
trochu dřív. Jsme tam na poslední chvíli, protože pobyt v centru
máme objednaný na 3 hodiny - od půl jedenácté do půl druhé.
Seznamujeme se se sympatickými instruktory Petrem a Zdeňkou,
kteří nás celým programem provází. Nejdřív si na rozehřátí
zahrajeme hru Slepice, a pak už hurá na lana! Pro začátek
se rozdělujeme do dvou skupin – jedna jde zkoušet nízké
lanové překážky a druhá zdolává dřevěnou lezeckou stěnu, při
které se taky učíme správně druhého jistit. Je třeba tří lidí – jeden
leze, druhý je hlavní jistič a třetí „vedlejší“ jistič. Jistíme se sami
navzájem, takže si vlastně také prokážeme, jak si umíme důvěřovat.
Když se skupiny na těchto úvodních atrakcích vystřídají, jdeme
na lanové překážky ve výšinách (výška přes 6 metrů). Tam
teprve vyjde najevo naše odvaha a odhodlanost překonat strach
z výšky! Zdoláváme rozličné výtvory z lan, nazvané Ráhno, Lávka,
Krocení koně a další. Aby toho nebylo málo, jsou tu ještě tzv.
„týmovky“, kde musí překážku společně zvládnout třeba 2 lidi. Je
to hodně napínavé, záleží na vaší společné koordinaci, spolupráci
a hlavně důvěře. Tři hodiny v lanovém centru utíkají jako voda.
Nestíháme vyzkoušet všechny překážky, přesto jsme plni dojmů
a těšíme se, až se sem podíváme příště a vrhneme se na další.
V Bludově jsme před čtvrtou, takže máme ještě čas zajít domů
a nachystat se na čestnou stráž u Pomníku padlých. V pět je sraz u
klubovny pro celé naše středisko. Přichází nás asi 30, což je slušný

Volejte kdykoliv na tel.: 608 428 150.

- PLACENÁ REKLAMA -

20.000,- Kč, zejména pro zaměstnance, důchodce

bez ručitele. Vyřízení žádosti - zdarma !!

Vážení spoluobčané,
Bludov, jako středisková obec, měl vždy vlastní
čerpací stanici na benzin. Ta byla umístěna v prostoru
křižovatky u zámku. Na tuto tradici bychom rádi
navázali a ještě v prosinci tohoto roku chceme otevřít
dvouproduktový výdejní stojan na pohonné hmoty
Natural 95 a naftu.
Čerpací stanice bude umístěna v prostoru parkoviště
nad restaurací Nová směrem výjezdu na Šumperk.
Novinkou bude tzv. bezobslužný stojan, který umožní
(za dohodnutých obchodních podmínek) čerpat
pohonné hmoty bezhotovostně i mimo běžnou provozní
dobu.
A jak je u naší čerpací stanice dobrým zvykem,
připravujeme pro vás i další milá překvapení. O
přesném termínu zahájení vás budeme včas informovat
formou plakátů a místním rozhlasem.
LPG „U Nové“
Ing. Milan Klimeš
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Petra Novotná, výchovná zpravodajka
skautského střediska Františka Pecháčka.

Nevyhazujte žádné staré a nové pohlednice, známky,
obálky, korespondenční lístky, kalendáříky, svatební
oznámení. Věnujte je sběrateli.

Poskytujeme hotovostní bezúčelové půjčky již od

i živnostníky. Jednoduché a rychlé zpracování,

počet. U klubovny proběhne slavnostní nástup, a pak v dvojstupu
s pěti vlajkami (státní, historická středisková, současná středisková a
dvě oddílové) pochodujeme k Pomníku padlých, kde proběhne uctění
památky padlých v první světové válce a zároveň si připomeneme
vznik samostatného československého státu 28. října 1918.
Po ceremoniálu jde celé naše středisko na hřbitov, kde
zavzpomínáme na naše zemřelé sestry a bratry skauty. Třem z nich
zapálíme svíčku jako tichou vzpomínku a poděkování za všechno, co
pro nás učinili. I ti nejmenší z nás se tak učí úctě k těm, kdo tu byli před
námi.To už je tma a po krásném dnu se rozcházíme každý po
svých – někteří jdou domů (skautky jedou na chatu až následující
den), skauti vyráží rovnou do Postřelmova, kde budou trávit 3 dny
u koní. Zkrátka máme celé podzimní prázdniny nabité.

Předem děkuji.
Karel Adam , Tř. A. Kašpara 533
789 61 Bludov

Šachový kroužek Kulturního domu
Bludov zve všechny zájemce na

Vánoční ŠACHOVÝ TURNAJ

V sobotu 18. prosince 2004
9.00 hodin - děti
14.00 - dospělí

V jazykové učebně KD Bludov
/zadní část – vstup ze zahrady/
Ceny zajištěny.
Pořádá Šachový kroužek KD Bludov pod vedením
Jaroslava Dobeše
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VÁ N O Č N Í N A D Í LK A K N I H V K N I H OV N Ě
Tajnosti moravských hradů a zámků

-Jan Bauer tento první díl zahrnuje 24 moravských hradů
a zámků, mezi nimi i Bludov.

Shrek - Mark Evanier - comics.

Čtyři slepé myšky - James Patterson napínavý detektivní příběh.

Nezbytník každé čarodějky

Svatí blázni - Joanne Harrisová -

válečný román z roku 1884, zavede nás do
bojů v severní Africe.

příběh je zasazen do Francie na počátku
17. století. Je to příběh Juliette, bývalé
akrobatky. která žije se svou dcerou jako
jeptiška v klášteře....

Toulky minulostí světa - 6.díl -

Vykoupené štěstí - Vlasta Javořická -

Let orla - Peter Watt -

na prahu nových světů, dobyvatelé Ameriky,
třicetileté běsnění, Turci na Balkáně, jablka
v morových dobách ......... 15. - 16.století.

Evropské národní parky
- Milan Sanetřík -

cílem této publikace je seznámení co
nejširší veřejnosti s krásami a zajímavostmi
nejcennějších chráněných území evropského
regionu.180 barevných fotografií.

napínavý a na četné dějové zvraty bohatý román
ze starých časů.

Tajemství filmových hvězd
- Ondřej Suchý -

příběhy autentické, plné pochopení, hledající
v každém z umělců „perličku“.

Začínám znovu - Susanna Kubelka -

Svatý zloděj - Ellis Petersová -

štěstí a úspěch napodruhé - nikdy není pozdě
začít znovu,na věku nezáleží - chce to jen
odvahu a zdravé sebevědomí!

Tetovaná konkubína - Laura Joh Rowland -

DĚTEM

devatenáctý případ bratra Cadfaela.
udatný samuraj Sano Ičiro pátrá po vrahovi
šogunovy souložnice.

Rexík pomáhá zvířátkům

Francouzský sen - Jeffrey Greene -

U nás na farmě - Walt Disney -

nový domov a láska v Burgundsku-okouzlující
vyprávění o dlouhé vzrušující cestě.

- příběhy, nápady, tipy. symboly.

Čarodění - Michael Molloy -

kouzelný příběh s dobrodružným putováním.

Zabouchnutá ségra -Thomas Brezina -

to je průšvih - klukům vstup zakázán, jen
pro čarodějnice. Varování pro kluky - pozor,
z téhle knížky vám můžou naskákat pupínky!

Alice a... Dooost dobrý mejdlo
- Karen McCombieová - dívčí román.
My z ostrova Saltkrakan
- Astrid Lingerová -

knížka plná příhod i dobré pohody.

Šimrání u srdce - Sabine Bothová -

někdy nevidíme věci, které máme přímo před
očima.

Flirtuj,až budou jiskry lítat
- Karin Kampwerthová -

super tipy a bezva triky - zkuste se poradit
s touto knihou, v níž je ukryta řada rad
a nápadů.

- pohádkový příběh pro nejmenší.
příběh plný překvapení, napětí a humoru.

S. HOLINKOVÁ

RŮZNÉ

Řeznictví u Vojtěcha
Bludov
Vás všechny zve k předvánočnímu a vánočnímu nákupu
čerstvého masa, uzeniny, domácích specialit a živých
vánočních kaprů, tolstobiků a amurů.

Mražených:

pstruhů, hejků, filé a lososů.
Prodej ryb zahájíme:
Pondělí 20.12. 2004 a končíme ve čtvrtek 23.12. 2004
Krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový
rok 2005 vám přeje kolektiv prodejny.

Akce týdne: od 20.12 – 24.12. 2004

Při nákupu nad 500 Kč masa a uzeniny
polosuchý salám zdarma
Přijďte podpořit malé obchodníky v boji proti velkým
obchodním řetězcům.
Děkujeme
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- PLACENÁ INZERCE -

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu Bludov
za dlouhodobou a vzornou spolupráci s chatovým Výborem a
koupalištěm Vlčí důl Bludov. Chatová osada a okolí se stává
krásnější a upravenější a to zejména díky Obecnímu úřadu, který
průběžně zajišťuje a provádí úpravy, jak v chatové osadě, tak na
koupališti.
Za chatový výbor „Vlčí důl“ Bludov , Jiří Hroch
Za koupaliště a restauraci Vlčí důl Bludov, Jírglová Milana

Armáda spásy nabízí rozvoz obědů o víkendech a svátcích.
Možnost půjčení termojídlonosiče.
Bližší informace na OÚ Bludov (sl.Svatoňová)
na ZS Bludov (p.Znojová)

KOUPÍM NEBO VYMĚNÍM: ZNÁMKY,
POHLEDNICE, DOPISNÍ OBÁLKY.

TEL.: 777 286 728

Vážení občané, děkuji vám
všem, kteří jste ve volbách
5. a 6. listopadu 2004
podpořili naše kandidáty do
Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Mgr. Vladimír Vlček,
předseda MS ODS Bludov

Dopřejte svému tělu relaxaci
s vůní exotických dálek
a objednejte se na
ORIGINÁLNÍ THAJSKOU MASÁŽ
NOHOU,
která je nejen prevencí, ale i léčbou řady zdravotních
problémů.
Objednávky v ordinaci MUDr. Ivo Mohyly, Polní 502,
Bludov nebo na čísle: 605 577 169

Darujte nevšední vánoční dárek svým blízkým
a zakupte dárkové poukazy na masáže!
Cena do 200,-

- PLACENÁ INZERCE -

Poděkování

KVALITNÍ A ZA VELKOOBCHODNÍ CENU

2 litry už od
7 Kč
NAKOUPÍTE NEALKO NÁPOJE ZA TYTO
CENY POUZE NA VRÁTNICI FIRMY
MONÁDA V BLUDOVĚ
Různé příchutě – s cukrem nebo umělým sladidlem
Prodej pro veřejnost : pondělí až pátek od 7 – do 16 hod.
Z vinobraní 2004

Z letošní bohaté úrody hub
v okolí Bludova.

SPORTOVNÍ OZVĚNY
Billiard club Bludov
V sobotu 6. listopadu se odehrál druhý turnaj letošní
kulečníkové sezóny. Pořadatele opět překvapila vysoká
účast, celkem se sešlo 16 hráčů. Velmi dobře zahrály
reprezentantky klubu Saša Bauerová a Martina Divišová.
Výsledky:
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1. J. Komenda
2. A. Bauerová
3. M. Divišová
M. Hroch
5. O. Frank
6. L. Kunert
7. J. Kulil
8. P. Znoj

Billiard club Bludov
Pořádá Vánoční turnaj v osmičce
sobota 18. prosince od 14.00 hod.
KD Bludov - zadní vchod

Startovné 50,- Kč
Občerstvení zajištěno

BC Bludov pořádá

:
Snooker Embassy turnaj ve snookeru

sobota 4. prosince od 16.00 hod.
v KD Bludov - zadní vchod. Startovné 50.- Kč

- PLACENÁ REKLAMA -
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU
Správné znění tajenky z čísla 9 Bludovanu: „prezident republiky Beneš“
Vylosována byla Marie Dostálová, ul. Školní, která získává tričko obecního úřadu.
Výherce si může tričko vyzvednout na OÚ Bludov. Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. ledna 2005.

Z kroniky Bludova
V roce 1934 bylo v Bludově založeno tajenka. Vzniklo na podnět Okresního úřadu v Šumperku a vstoupily do
něj všechny místní spolky, korporace a organizace. Jeho stěžejní činností v následujících letech byly mléčná a
ošacovací akce pro bludovské děti.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Foto: J. Mašek

Karel Musil

Adéla Vlčková

Simona Zatloukalová

František Březina

Karolína Janíčková

Šimon Kundrata

Vendula Černíčková

Jakub Meszáros

Eliška Juránková

Daniela Kotrlá
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Dominik Tichý

Natálie Geršlová

Jindřich Chlebowczyk

Miroslav Tichý

Nikola Kocurková

Richard Velčovský

Natálie Kvapilová

Brokešová Ema

Všem čtenářům Bludovanu
klidné Vánoce, pevné zdraví
a mnoho radosti a úspěchů
v novém roce 2005
přeje redakční rada.

Vojtěch Kubíček

Marek Kameník
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