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8. CISLO 2;fi0ie zn*ffitA

o době a místě l ronání uoleb do zas|upi te ls|ua obce Bludou

Starosta obce B|udov pod|e $29, odst. |,zákonač.49|l200l Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně někten./ch zákonri

o z n a m u j e :

l .  Volby do zastupite lstva obce B|udov se uskuteční dne 0l .  I| .2002 od 14:00 do 22:00 hodin
a 02. 11.2002 od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. l je vo|ební místnost v Kulturním domě Bludou
č. p.353,,  ve volebnírn okrsku č.2 je volební místnost v Kulturním domě Bludov, č. p.353.

3. Voliči bude umoŽněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totoŽnost a státní občanství České repub.
liky (občansk;/m prukazem České republiky nebo cestovním pasem České repub|iky). Neprokáže-|i
uvedené skutečnosti stanoven;/mi dok|ady, nebude mu hlasování umoŽněno.

4. KaŽdému voliči budou dodány 3 dny pŤede dnem vo|eb hlasovací |ístky. V den voleb volič mriže
obdrŽet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volební okrsky jsou rozděleny takto:

Vo lební  ok l sek  č.  1 Vo lební  ok l sek  ě .  2

ulice:

8.května
BIudoveček
BoŽeny Němcové
Dr. BŤeziny
Husova
Jiráskova
Krátká
LrázeĎská
Masarykova
Na Viskách
NádraŽní
Nerudova
PaIackého

Polní
PŤíční
Stará
Špalkova
Tyršova
Vančurova
Vitonínská
Zahradni

ul ice:

Bohutínská
DruŽstevní
Hrabenovská
JanaŽiz|q
K Zámečku
Komenského
Kroupova
Na Baloně
Na Hradě
Nová Dědina
Pod Baštou
Slepá
U Rybníčku

Sokolská
Školni
TŤ. A. Kašpara
Ztracená
Úzká
V Potokách
Ve Sléví
Za Školou
Rudolfa Kordase
Žerotínova
Plk. Karla Hlásného
Řed. Fr. Léhara

V Bludově dne 07. l0, 2002 JUDr, Josef Sedláček, starosta



Vážení spol:u.ob.čánié !

Z hlasovacích lístkri pro komunální volby jste jiŽ zjisti|| jak velké změny jsou na kandidátce
KSCM. I Vám na ní určitě chybí Ing. Petr Kuba a Petr Horáček. Nemohou tam byt - ne Že by nechtěli
oni' nebo Že bychorrr je již nechtěli my' jako politická strana - ale v posledních 12ti měsících změnili
trv al é bydl iště. odstěhoval i se do ŠumperkaaVikyŤovic. Proto nemohou kandidovatv Bludově.

Právě jim patŤí veliky díkza vše, co se nám v posledním období podaŤilo prosadit. Skutečně jsme
vŠichni velmi potěšeni tím, jak se v pruběhu doby na nás obracelo a obrací stále více Vás, našich
spoluobčanri. Řada z nich zač,ína|a slovy: ''Víš, já Tě nevolil, ale prosím Tě o radu, pomoc...' '.

VěĚte, není a nebylo naším zájmem rozdělovat obecní funkce ne dle vysledkri voleb, paritně' ale
dle pŤedvolebních a povolebních dohod a kšeftování. A tak o Ťadě věcí v obci nerozhoduje koncen-
zus všech, a|e názor a mínění jedině těch ' 'správnych' ' .

Ale i za této situace považujeme ZL veliky rispěch:
vybudování dětského hŤiště u panelákri
podprirné programy pro děti a m|ádeŽ
zrušení jiŽ ptljatého usnesení zastupitelstva o pŤejmenování ulice Jana Žizuy. LJkáza|o se, Že aŽ
velká bouŤe nevole, Vás, spoluobčanrl' pŤiměla nadpoloviční většinu zastupitel k rozumnému
názoru, A tak rozum a rozvaha zvítězila nad ambiciozností a zviditelĎováním se mladého talen-
tovaného antikomunisty. Má štěstí, Že jeho internetové ''Mlčte!!!'' si mohlo pŤečíst tak málo blu-
dovskych !

Tak jako v minulych obdobích plně drivěŤujeme a podporujeme mladé, YŽdyt' prvních 6 jich je na
kandidátce do 33 let! Prr iměrny věk celé kandidátky je'Jen' '  47 |et. Právě kdo j iny, neŽ mladí,by
mě|i v naší obci vytváŤet podmínky pro Život, práci, vyuŽívání volného času jejich a následujících
generací. Změny mohou pŤinést pouze mladí, odváŽní, odhodlaní. V tom je jejich i naše budoucnost!

Děkujeme za pochopení a volební podporu!

Bludov, íien 2002 Ing, Karel Janíček - pžedseda Zo KSCM
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ProtoŽe jsme v zastupite|stvu obce doposud nepracova|i,
nehod|áme Ve svém volebním programu pÍedk|ádat konkrétní
s|iby. Budeme však s|edovat a prosazovat všeobecnf
prospěch občanŮ. Vycházíme z toho, Že pŤed zákonem jsme si
všichni rovni a v tomto duchu vidíme i s|uŽbu obecního iadu
(bez zbytečné byrokracie). Máme zájem pÍekonávat stávající,
mnohdy zbytečnou riva|itu po|itick1ich stran a dáváme pÍednost
spo|upráci pÍed po|itikaÍením'

Budeme prosazovat Íešení nás|edujících akcí a problémŮ:
B zjistit pÍíčiny současného zad|uženíobce a hledat vhodná

opatÍení ke z|epšení stávající situace
D umoŽnit občanŮm podÍ|et se na navrhovánía rea|izaci akcí

a pÍitom vyuŽívat co nejvíce jejich schopností
o zvfšit tisi|í pii jednání s v|ádními organizacemi na získání

státní dotace pro vybudování čistírny odpadních vod
D podobnfm zp sobem zv1išit tlsilí i pÍi vfstavbě obchvatu

obce, kterf bude součástí nové silnice Mohelnice .
Šumperk

D pokračovat v investičnívfstavbě pod|e stanovenlch prio.
rit a Íinančních moŽností
podporovat vyuŽití všech systémŮ, které z|epší situaci
v bytové vlstavbě a ku|tuÍe byd|enív obci
komp|exně sledovat a vyhodnocovat kva|itu Životního
prostÍedí a nadále z|epšovat systém sběru tiíděného
odpadu
zvfšit zájem o sociá|ní pilpady obcanu nejen z h|ediska
jejich práv a potÍeb, ale i jejich povinností

stranlá:''':.5.6... 
-tlnlěi 

. deffi.'6p*'atigká

D h|edat vhodnf zpŮsob, jak činněji piedcházet krimina|itě
v obci (vykrádání bytŮ...)
podporovat podnikatelskou činnost, rozvoj a zkva|itnění
obchodu a s|uŽeb, bez zbytečné byrokracie (vfhodné
pronájmy obecních nemovitostí..., sankce pii nedodržování
smluv)
zt{šit zájem o činnost nejv1iznamnějšího podniku v obci,
jímŽ je Bludovská a.s., která v1iznamně pŽispívá k utváiení
krajiny nejen v katastru obce Bludov
zv!šit aktivity ohledně vfuky v místnízák|adníško|e a čin-
něji podporovat zájmovou činnost dětía m|ádeŽe
činněji podporovat zapojení m|ádeŽe do ku|turních akcí

a spo|kové činnosti
věnovat pozornost využití místní knihovny (více finančních
pros|ÍedkŮ na nákup kva|itních knih, videokazet...)
podporovat určité aktivity a propagaci |ázní BIudov,
prostÍednictvím kterfch naši obec poznávají |idé z ce|é ČR
zvfšit dŮraz na vybudování cyk|istické cesty B|udov-
B|udoveček- Šumperk, která je dťrleŽitá pro naše občany
nejen z h|ediska lepšího spojení s městem, a|e také pro
utuŽování jejich zdraví
podporovat zvo|eníuvoIněného starosty a zlepšit tak kva|itu
a činnost práce obecního iadu

El z|epšit aktuá|nost, nezávis|ost a v1iznam '.Bludovanu'', Ve
kterém budou občané pravidelně seznamováni se situací
pii Íešeníu1iše uváděnfch aktivit

č

t
t.

t

(voléMí.'číš|o;2)

Vážení spoluoběané'
dovolujeme si z pověŤení našeho ristŤedí i pŤi této pŤíležitosti poděkovat všem
pŤíznivcrim Čsso v Bludově za podporu pŤi letošních parlamentních volbách.
IkdyŽ nastávající komunální volby jsou již něco jiného' doufáme, že i pÍi těchto vo|.
bách, které se budou konatve dnech |.-2, ||.2002, pŤijdete apodpoŤíte místní organi-
zaci ČSSD. Hned vodem však chceme podotknout, Že se volič m nikterak ''nepodbízíme,,. Avšak
v pŤípadě qiraznější podpory voličri se budeme i drirazněji chovat pŤi Ťízení správy naší obce, ato
v souladu se všeobecně známym programem České strany sociálně demokratické.

V Bludově jsou zaregistrovány, podle vylosovan;fch poŤadovych čísel, následující politické strany: (1.)
KSČM, (2.) ČSSD, (3.) oDS, (4.) KDU-Čst. a (5.) Strana ze|enych. Z těchto1en Čsso bude v nastá-
vajících volbách ''nováčkeffi'', i kdyŽ činnost této strany byla v Bludově obnovena jiŽ pŤed minul;imi
komunálními volbami (srpen 1998). PŤitom z h|ediska historieje Čsso u nás nejstarší demokratickou le-
vicově zaměŤenou politickou stranou' ke které se hlási|y obvykle početnější sociálně slabší vrstvy obyva-
telstva, ze kterych vycháze|i i vlastenecky sm;/šlející pŤedstavitelé naší inte|igence. I v B|udově to |ze
doloŽit na konkrétních pŤíkladech rodákri, vyznamnějších osobností b;/valého Československa, jqichž
cesta za vzdě|áním neby|a vŽdy ze sociálních drivodri jednoduchá. PŤíkladem mriže b)it náš vyznamny
po|itik JUDr. Josef Cyril Kotr|1/ (1903.l973), povo|áním advokát, po|itickou pŤís|ušností sociální
demokrat, ktery seZatuto stranu stal místopŤedsedou České národní rady (|945) a generálním konzu|em
v Kanadě (1945-1948).

Ú

D

D

Ú

D

D

D

Ú

rl

D
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Bludovan 3



Naše kand id átka
pro komunální voIby 2oo2

Na kandidátce Čsso je naprostá pievaha bezpartijních, kteryim však bude zajištěn
pravide|nyi kontakt s Mo Čsso. Pro nás|edující komuná|ní vo|by piedstavujeme nás|edu-
jící kandidáty, z nichž vyznamnou část tvoií dt]tchodci, kteií však v Bludově piedstavují vyz-
namnou skupinu obyvate| a mohou tak sv1Ími zkušenostmi piispět k Yízení obce:

MVDr. JoseÍ H|ásn1i, Csc. Nová Dědina26 1 946 č|en CSSD prakt. veter. |ékai

2 . Jan Kacar Pa|ackého 470 1941 eten ČSSo odborov}i aktivista

3. Tomáš Ston ZahradnÍ546 1 964 eten ČSSo podnikate|, eko|og

4 . Ing. František Biezina Na Hradě 104 1 975 bezpartijní ekonom

5. Jiií Krejčí P|k. H|ásného 858 1974 člen ČSSD konstruktér

6 . Milan Horkf LázeĎská 654 1966 bezpartijní nástrojar

7. Pavel Srb PŤíční414 1 964 bezpartijní manaŽer

8 . Ing. František Kranich 8'května 70 1 952 bezpartijní projektant

9. František Krejčí Za Skolou 747 1 949 bezpartijní automechanik

10. Zdeněk DokoupiI Nerudova 63 bezpartijní dŮchodce1 929

11 . Alois Riedl 8'května 384 bezpartijní dŮchodce1 940

12. o|diich JanÍček Husova 457 1 935 bezpartijní dŮchodce

13. JiÍí Minár Sko|ní 507 1 956 bezpartijní dŮchodce

14 . JarosIav Drása| Tyršova 752 1 940 bezpartijní dŮchodce

15 .

Bludovan 4

František PIhák Pod Baštou 124 1 937 eten ČSSo dŮchodce
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PrograrTr oDs 
t'

v Bludově 2oo2

JiŽ potŤetí pŤedstupuje občanská demokratická strana pŤed bludovské voliče ve volbách do obecního zas-
tupitelstva. V pŤedcházejicím volebním období pracovali v zastupitelstvu tŤi členové zvolení za oDS' v obec-
ní radě měla oDS dva zástupce. Mnoho našich členťr či sympatizanti pracovalo v obecních komisích či
vyborech.

Ceníme si života ve svobodné společnosti, a to pŤese všechny problémy, které s sebou pŤináší. NeŤíkáme,
že se v naší obci všechno daŤí, stejně jako ovšem netvrdíme, že je všechno špatně. PŤesto, že jsme mě|i v obec-
ních orgánech své zastoupení' ne vše se daŤilo prosadit pod|e našich pŤedstav. Proto pŤed vás, vo|iče, pŤed-
stupujeme Znovu. PŤedkládáme plně obsazenou kandidátní listinu. Jsme pevně pŤesvědčenl, že všech patnáct
kandidátu jsou lidé bezrihonní, mravně pevní, spolehliví a schopní Ťídit obec dle svého nejlepšího vědomí
a svědomí.

Věk našich kandidátu neby| určujícím pro jejich umístění či poŤadí na kandidátní listině. Mládí nebo stáŤí
není zásluha. Proto se neuchylujeme k populisticklm v;/kŤikťrm o zvyšování podílu mlad;fch naÍízeni obce.
Chceme zvj'šit podíl plně odpovědn;fch a dtivěryhodnfch lidína Ítzení obce. PŤitom je jedno, máli kan-
didát dvacet nebo šedesát let. Rozhodující jsou pro nás morální pŤedpoklady, osobní vyzrálost a kva|ifiko-
vanost.

V pŤípadě zvolení budou kandidáti oDS podporovat pŤípravu novlch stavebních míst a dokončení
inŽenyrskych sítí. Víme' že nezbytn;/m pŤedpokladem pro další rozvoj obce je vystavba kanalizace s čistič-
kou odpadních vod. V návaznosti na to mohou byt plně rekonstruovány místní komunikace'

K tomu, aby mohla obec Ťádně plnit své poslání, musí mít kvalitní obecní riŤad, v jehož čele budou stát
kvalifikovaní lidé. Úraa je tu pro občana. ne občan pro irŤad - naší prioritou bude sestavit plně kompetentní

tym ťrŤedník či riŤednic plně obeznámenych s naší obcí. Chceme, aby občané byli co nejlépe a co nejrychle-
ji informováni. Chceme udrŽet obecní rozhlas azavést moderní technologie informování občan - elek-

tronickou poštu a SMS. obec má také podporovat svobodné a rovné podmínky pro podnikání' PŤi

budování novych provozoven nesmí obec klást podnikatelrim zbytečné pŤekážky a omezení.

Jsme pŤesvědčeni, Že by na bezpečnost a poŤádek měl dohlížet obecní strážník, coŽ jsme prosazovali jiŽ

v minulém vo|ebním období, bohuŽel nerispěšně.
Št.ot.tni musí stát na pŤedním místě zájmu obce. Chceme se zasadit o to, aby zača|y plně fungovat kon-

trolní mechanismy (Rada ško|y) tak, aby se místní škola Vypracovala na ťrroveř odpovídající jejímu tech-

nickému zázemí, V oblasti spolkové budeme rozumně a s rozvahou dále podporovat neziskové mládeŽnické,

sportovní a kulturní organizace a sdružení. Nezapomínáme na staré a nemocné, dále chceme podporovat

existenci a činnost domova drichodcťr, zdravotního stŤediska a v rozumné míŤe také Klubu drichodcri.

Neposlední oblastí našeho zájmuje životní prostŤedí. To však nesmí byt cílem Samo o sobě - budeme se

snaŽit podpoŤit životní prostŤedí pro kvalitní a plnohodnotny Život v obci.

oDS je konzervativně-liberální strana ctící odpovědnost jednotlivce i společenství za svěŤené prostŤedky.

obec proto musí se společnymi financemi hospodaŤit co nejrozumněji. Není téžké budovat za prijčené peníze,

horší posléze je vzniklé dluhy splácet. PodpoŤíme proto polze umírněné, nezbytně nutné zad|užení -

nechceme, aby naše dluhy jednou spláceli naše děti či vnoučata.
Pokud se nám podaŤí splnit vše, oč usilujeme, Stane se Bludov vyhledávanym stŤediskem cestovního ruchu.

Naším cílem není, aby nás turisté vyhledávali jen jako místo slavné historie. Chceme, abychom jednou pŤedá-

vali svym dětem obec plnou či|ého stavebního ruchu, obec bezpečnou, čistou, vzdělanou tak, aby ve své obci
viděli místo pro krásny' dristojnf a spokojeny život.

Bludovan 5



Bludovan 8J2OA2

1 .

2.

3.

Mgr. Vladimír Vlček
56 let, 8. května 586, Ťeditel gymnázia, člen oDS

Ing. Pavel Ston
48 let, Komenského 656' ekonom' člen oDS

PhDr. Stanislav Balík
24 |et, Plk. K. Hlásného 860, vysokoškolsky učitel, bez pol it ické pŤíslušnosti

Roman Jašek
32 |et, Kroupova 801, soukromy podnikate|' bez pol it ické pŤíslušnosti

JindŤich Matěj
54 let, Red. F. Léhara 798, podnikatel, člen oDS

Karel Bank
43 |eÍ, Na Hradě 664, podnikate|,bez pol it ické pŤíslušnosti

Ing. Petr Ston
49 |et, Polní 651' technik, bez pol it ické pŤíslušnosti

Ing. Milan Klimeš
48 let, 8. května 63' technik, bez pol it ické pŤíslušnosti

Ing. Zdeněk MuroĎ
54 |et, Za Školou J48, soukromy podnikate|,bez pol it ické pŤís|uŠnosti

František Špička
49 |et, Plk. Hlásného 779, soukromy podnikatel, člen oDS

Josef Andrle
38 let, Žerotínova 19l, stŤedoškolsky učitel, bez politické pŤíslušnosti

Pavel Matěj
30 let' Za Školou, soukromy podnikatel, bez politické pŤíslušnosti

Mgr. Ivan Gavanda
40 let, Komenského 657 , programátor, bez politické pŤís|ušnosti

Bc. Dana Mikulášová
42 |et, Zahradní 524, privátní zdravotní sestra, bez politické pŤíslušnosti

15. Stanislav Balík
60 |et, Plk. K. Hlásného 860, jednatel společnosti S' r. o., bez polit ické pŤíslušnosti

1

8.

4.

3 .

6.

9.

10.

11 .

12.

13.

14.
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Komunální Uolehní pÍogÍam KDU.cst
U Bludouě pÍ0 obdohi2002.2006 @

Ww**S&-
VáŽeni občané'
xou.Čst- 1e poIit ickyi subjekt, kter! -nese odpovědnost za
kresťanskodemokratickou poIit iku v Ceské repubIice. Tuto
odpovědnost  chápe Iako dIouhodobf  h is tor ick!  uko| ,  neboť
kiesťanskodemokratická poIit ika sv1imi koieny sahá hIuboko do
demokratick!ch tradic evropského chápání odpovědnosti za
spo|upodílení se na vedení mnoha státŮ. Zák|adními kameny
pŮsobení xou.Čst- jsou morální hodnoty prověiené a uznávané
v ce|ém civi| izovaném světě. |deály svobody, spraved|nosti a Úcty
k č|ověku |sou zárukou dŮvěryhodnosti po|it iky KDU.CSL' Tyto
ideá|y se nemění, i  kdyŽ popuIarita po|it ické strany mŮŽe blt
zastíněna |íbivější po|it ikou strany j iné. KÍesťanskodemokratická
po|it ika je však j istota a nepod|éhá krátkodoblm trendum' Tuto j is.
totu v osciIujícím po|it ickém prostoru chápe KDU-ČSL jako nejvyšší
hodnotu, které se nikdy neziekne. KDU-CSL je však Žijícíorganiz.
mus a dovede nas|ouchat piáním a potiebám občanŮ, které jsou
Iogicky ov|ivt iovány aktuá|ním životním prostiedím. Dovede podat
ruku, poradit a pomoci i  tam, kde mnohé nástroje státu se|hávají.
Tato schopnost vyp|fvá z Íi|ozoÍie Úcty k Životu, k respektu
rŮznorodosti Života, názorŮ a vyznání. KDU-ČSL vŽdy pŮsobi|a
jako k|idná a vyrovnaná sí|a na po|it ické scéně. A takto chtějí pŮso-
bit i  níŽe pÍedstavení kandidáti KDU-ČSL na komuná|ní rovni, na
Úrovn i ,  k terá  ie  nejb| iŽšíkaŽdému občanu.

V minu|}ich vo|bách dosta|i mandát k zastupování a prosazování
programu KDU.OSL tÍi naši kandidáti. Tedy jako členové zastupite|.
stva a rady se snaŽi|i čestně p|nit s|ib dan vo|ebním programem.
Zce|a jistě se jim nepodaii|o všechny vize a cí|e prosadit, protoŽe
v demokracii, a to je na ní spraved|ivé, rozhoduje p|i kolektivní
rozhodování většinov! názor. VŽdy vŠak platí, že čas ukáŽe, jak
proz ete|né by|o to či ono piijaté kolektivní rozhodnutí, jak to či ono
dobie pos|ouži|o občanŮm' Kritizovat a nesdí|et zodpovědnost je
jednoduché, však nést zodpovědnost za své činy p|ísluší jen moudré.
mu a odoovědnému č|ověku'

VáŽení občané, prosíme, zvaŽ|e, komu svěiÍte svŮj h|as a mějte
na mys|i, Že nejste sami na světě, ve státě, v městě či obci, a|e Že
co činíte, činíte i pro své spoluobčany' děti, rodiče, pÍátele a Že j im
pieci chcete ien dobré. Ne vŽdy p|atí, co je pro mne dobré je i pro
ostatní dobré. Projevte v nadcházejících komuná|ních volbách ma.
ximum občanské zodpovědnosti ke svému oko|í, k sobě sama
a k piíštím generacím. Zvo|te i j im |epší a krásnější obec' čistou
a vybavenou tak, aby mohli iíci, Že jej ich p|edchŮdci mě|i smys|
pro poiádek, spraved|nost, uctu k památkám a majetku, sociální
cítění a občanskou so|idaritu.

Kandidáti KDU.ČSL jsou pi ipraveni tyto vize nap|nit svou
poctivou pracív zastupite|stvu obce i obecníradě, pokud j im sv;im
hlasem projevíte dŮvěru.

Nyní Vám pÍedkládáme konkrétní cíle volebního
programu' kterfch chceme dosáhnout pŤede.
vším v těchto

1. 0becní majetek
o doiešit majetkoprávnívztahy s rodinou lng. Karla Mornsteina,

doiešit spo|ečné uŽívání jak venkovních prostor (pÍedevším
park), tak i vnitiních prostor (zv|áště oddací místnost' kon.
certní sá|. knihovna)

o nalézt obecně prospěšné vyuŽití oranžerie provozované
obcí odpovídající charakteru, styIu a Ioka|izaci této
vljimečné stavby

o podporovat a rozvíjet činnost dceiinné spo|ečnosti ''Obecní

Iesy B|udov, s.r'o.', , která zajišťuje udrŽbu obecní ze|eně,
obecních IesŮ, provoz zahradnictví, |esní ško|ky, pískovny
a obecních kote|en

2. Bydlení
o doiešit koncepci bytové po|itiky
o aktivně získávat Íinančníprostiedky do fondu byd|ení
o piípadně investovat do rekonstrukce bytŮ na Nové (doiešit

s Ing. Mornsteinem)

3. Vfstavba obce
. vybudovat chodnk na LázeĎské u|ici
o vybudovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod
o pokračovat v budování inŽenfrsk1ich sítív |oka|itách s pláno.

vanou vfstavbou rodinnlch domŮ

4. Životní prostíedí
o dŮs|edně dbát o ÚdrŽbu komunikací v souvis|osti s činností

těŽby v pískovně
o zaiišťovat komp|exní drŽbu obecníze|eně, a to pÍedevším

v obyd|enlch částech katastru obce včetně okra|ov}ich zá-
staveb

o dokončit rea|izaci stavebních a zahradnickfch prav ko|em
o|šanskfch bytovek

o zlepšit systém nak|ádání s komuná|ním odpadem

5. ško|ství, kultura, sport
o zlepšovat vybavení a stav ško|ních zaiízení
o podporovat mimoškolní zájmovou ku|turní a sportovníčin-

nost dětí a m|ádeŽe
o podporovat činnost sportovnÍch oddí|Ů a hasičŮ
o podporovat činnost zájmovfch spo|kŮ (hudba, zpěv, divad.

lo, atd.) . pokračovat v budování sportovního areá|u na
Farské zahradě

6. Financování
o nezvyšovat obecní zad|uŽenost vyjma nutnlch nák|adŮ na

akce podporované v tomto vo|ebním programu

7. 0becní Ťad
o zkvalitnit piístup obecního uiadu k iešení potÍeb občanŮ
o motivovat zaměstnance k vyššímu a kva|iÍikovanějšímu

vfkonu práce

8. Doprava
o v zimním obdobízajišťovat kva|itní udrŽbu obecních komu.

nikací . pÍispívat na ško|ní autobusovou Iinku

9. Zdravotnictví
zachovat provoz |ékárny
podpoiit pÍípadnf zájem o z|ízení tietísoukromé praxe
praktického lékaÍe
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lng. Jaroslav Balhar
39 let .Technik . Bludov

Bez po|. pÍís|ušnosti

lng. Petr Novotnf
41 let .Technik . Bludov

KDU-ČsL

A|eš Janíček
28 let . Programátor. B|udov

Bez po|' prís|ušnosti

Marie Jánětová
46 let . Poštovnídoručovatelka . B|udov

Bez pol. piís|uŠnosti

lng' JiŤí Juránek
46 let .Ekonom .Bludov

KDU-ČSL

MVDr. Pavel Jí|ek I
55 let .Technik ' Bludov I

KDU.ČSL I

Marie Znoiová
43 |et . Zdravotnísestra . B|udov

Bez pol. pÍíslušnosti

JoseÍ SměšnÝ
48 let . Úorzoai . B|udov

KDU.ČSL

Ladislav Kobza
46 let .Podnikatel .Bludov

Bez pol' p|ís|ušnosti

Petr Ženěák
31 let . Mistr odb. vfcviku . Bludov

Bez po|. pÍíslušnosti

lng. Lubomír HuÍ
43 let .Technolog . Bludov

Bez pol. pÍís|ušnosti

lng. Mi|ena Vářová
40 |et .V domácnosti. B|udov

Bez po|. piís|ušnosti

Vladimír Juránek
48 |et . Stavebnídě|nk . B|udov

Bez po|. piíslušnosti

i t
i i
! i
: i i
i i
i : :

í 5í 3

Jitka Snášelová i i
23 let .Vyššísoud. Úiednk . B|udov i !'|

Bez po|. pÍíslušnosti .. ]

li6;'l'rl*lÁEtl'(ll.iliÝ+'.Éfiíliie*í#Íai{iťísll*ii{iíil#i;ii*;$.1#if nié'+s-*1ÍéÍÍšííĚ"dsí'#*{$ťJ'{#is$.s
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Uvod
Strana ze|enfch pÍedk|ádá b|udovské veiejnosti svtilj vo|ební program, kterf
stanoví reá|né cí|e pro nejb|iŽšíčtyii roky.

Cí|e vytyčené v našem volebním programu jsou splnite|né za piedpok|adu,
Že nově zvolené orgány obce budou odpovědně pracovat a finanční moŽnosti
obce budou aspoti takové jako dosud.

Programové cí|e a cesty k jejich dosažení

šrolstuí
Budoucnost naší obce závisí na tom, jaká bude generace dnešních ško|áktj.

Chceme proto usilovat o to, aby mateiská ško|a i zák|adní škola poskytova|y
dobré vzdělánívšem dětem, a to i méně nadanlm, a vychováva|y z nich s|ušné
a sebevědomé občany.
K dosaženítohoto cí|e budeme prosazovat zejména tato opatiení:

a) Vyžadovat, aby ško|a děti nejen vzdě|áva|a, a|e rozvíie|a též jejich ku|.
turní, eko|ogické a sportovní zájny a vedla je k Úctě k práci.

b) Provést rekonstrukci ško|ního hiiště a umoŽnit jeho všestranné využití.
c) Pomáhat vrátit povo|ání učite|e jeho bfva|ou prestiž.

Vfstavba obce
V sou|adu s Íinančními možnostmi obce by mě|y blt rea|izovány ty stavební

akce, které jsou pro obce d |ežité. Naše hlavnící|e v ob|asti vfstavby obce jsou
tyto:

a) Čisttrna odpadních vod a splaŠková kana|izace.
Vlstavba čislírny odpadních vod a sp|aškové kanalizace je na|éhavě nutná,

jde o pos|ední z tzv. inŽenfrskfch sítí' které je potÍeba v obci postavit. Pro rea|.
izaci této akci bude nutné získat a|espoř 80 % potÍebnfch financí ze státní
dotace (piedpok|ádané nák|ady činí 140 mi|ionŮ Kč)' aby nedoš|o k ne nosné.
mu zad|užení obce, neboť obec si bude muset vzÍt uvěr na zajištění své finanční
spolu časti'

Součástítéto akce musí blt i provedení novfch povrchŮ u|ic, které budou pii
stavbě kana|izace rozkooánv'

b) Chodníky.
- Vybudovat chodník v seku Zámek. Nea|ko - Lázně
- Vybudovat chodnk v seku Nea|ko. Zák|adní ško|a

c) Místníkomunikace'
- V rámci budování kanalizace obnovit povrchy všech ulic, které budou
stavbou dotčeny.
- V součinnosti se Šumperkem vybudovat cyk|ostezku B|udov - Zámeček
- Šumperk, po tzv. ,,Staré cestě...

d) Bytová vfstavba'
- Vytváiet podmínky pro vfstavbu rodinn1ich domk spo|uÍinancováním
v!stavby inŽen!rskfch sítí'
- Pokračovat v poskytování vlhodnfch pŮjček občanŮm z Fondu rozvoje
bydIení.

Péče o obecní maietek
Je tieba stá|e věnovat pozornost drŽbě obecních budov, chodníkŮ, komu.

nikacía da|šího obecního maietku a z|epšovat jejich stav.

Podpora podnikání
a) Vytváiet píznivé podmínky pro ma|é a stiednÍ podnikání, nezatěžu|ící

Životní prostÍedí v obci
b) Podporovat vytváÍení novfch pracovních pií|eŽitostí v obci.

Podpora cestovního ruchu a |ázetŤství
a) Z|epšit spo|upráci s b|udovsklmi lázněmi.
b) Z|epšit inÍormovanost návštěvníkŮ obce (informačnístÍedisko, informační

letáky, informační tabu|e).
c) Podporovat rozšíÍení |ázeĎského parku a propo|ení lázní s obcí.
d) Vypracovat podrobnf program rozvoje |ázeriství, navazujÍcí na lázeĎskf

statut obce.

Kultura
a) Zachovat a zkvalitnit činnost ku|turního domu' dokončil upravy zahrady

ku|turního domu a vyuŽívat ji ke spo|ečensk1im akcím.

b) Podporovat ku|turní činnost spo|ku' základníško|y a mateÍské školy.
c) Věnovat pozornost činnosti místní knihovny, uvo|tiovat dostatek peněz na

nákup hodnotnfch knih' časopisu a videokazet.
d) V piípadě získání mimoÍádného zdroje finančních prostiedkŮ rea|izovat

rekonstrukci budovy blva|é kole|ny blvalé ško|y (kino' sauna, soc.
za|ízení pro ško|ní hžiště, knihovna s čítárnou a studovnou).

Sport
Obec musí podporovat sport pro jeho vlchovnou Íunkci zqména ve vztahu

k m|ádeŽi.
Navrhujeme proto:

a) PodpoÍit dobudování Íotba|ového areá|u ( prava Šaten, oze|enění oko|í).
b) Pravide|ně finančně podporovat činnost sportovních k|ubŮ.
c) Podpoiit drŽbu sportovních zaízenív obci.

Iloptaua
Budeme usi|ovat o vybudovánÍ si|ničního obchvalu obce, kten/ odstraní

ne nosnou dopravní zátěŽ vozid|y projíŽdějícími obcí. Jde o akci, kterou bude
Íinancovat stát jako součást nové si|nice Mohe|nice . Šumperk.

životní prostŤedí a péěe o krajinu
Chceme, aby b|udovská obec by|a čistě upravená a bludovská krajina

piináše|a jednak zemědě|skf užitek a současně by|a i krásná na ph|ed a p|ná
Života. Budeme prolo prosazovat zejména tyto opatÍení:

a) Udržovat čistotu a poÍádek v obci.
b) Pokračovat v provádění prav veiejnfch p|och'
c) Dokončit rekonstrukci pobÍeŽních zídek na Vesníku.
d) Podporovat obnovování ovocnlch sad finančními piíspěvky na nákup

sadbového materiá|u.
e) Propojit Dražník a Gryng|e stromoiadími se Strání.
Í) Podporovat spo|ky pťtsobící pÍíznivě na Životní prostiedí v obci (zahrád-

káÍi, myslivci, ochránci piírody a da|ší)
g) Obnovovat polnÍcesty s a|ejemi strom '
h) Uskutečnit vfstavbu rybníku na TÓnovské o ce|kové vfměie asi 5ha

(podaií-|i se získat státní dotaci ve v!ši 80% nák|adŮ).
i) Postupně uvádět místní vodní toky ve vo|né krajině (zejména B|udovsk1i

potok a Vitonín) do piírodě b|ízkého stavu.
i) Upravit a za|esnit deponie zeminy na DraŽníku a Hrabenovské.

Památková péče
Chceme usi|ovat o udržování osobitého rázu obce. morá|ně a ood|e

moŽností i finančně podporovat cit|ivé rekonstrukce v tradiční zástavbě'

Bezpečnost obce
a) Vyvinout t|ak na Po|icii Čn, auy vyč|eni|a nejméně jednoho po|icistu pro

soustavnou činnost v Bludově.
b) Podporovat činnost Sboru dobrovo|nfch hasičŮ a jeho zásahové jednotky.

Ochrana pÍoti pouodním
S pfih|édnutím k tomu, že povodĎové nebezpečí v naší obci nehrozí od iek

a|e vzniká v dtjsledku místních píva|ovfch dešťu, navrhu|eme tato opatiení:
a)Zadržovat vodu v krajině a bránit jejímu rych|ému odtoku pii pÍíva|ovfch

deštích pomocí protieroznÍch mezí a pikopŮ' zejména na Brusné, nad
koupalištěm, v Do|ečkách a podobně.

b)Dbát na to, aby svaŽité pozemky by|y obdě|ávány tak, aby zpoma|ova|y
odtok vody.

7áuét
Náš vo|ebníprogram je za|oŽen na zna|osti moŽnostía potieb obce a pred.

pok|ádá usi|ovnou práci pro dosažení stanovenlch cí|Ů. Snaží se reagovat na
uko|y' které pied námi stojív ob|asti materiá|nÍ i duchovní'

Zárukou věrohodnosti našeho vo|ebního programu a sp|nitelnosti jeho cílŮ
jsou osoby všech našich kandidátt]t, kteií jsou schopni a ochotni pracovat ve
prospěch našíobce. Pro |epšíinÍormovanost vo|ičŮ uvádíme u každého z nich
stručnou charakteristiku, jeho zájmy a zaměÍení.

Našim krédem je' aby právo, dobrá vŮle a pracovitost vítězi|y nad nečest.
ností, zlobou a leností.
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JUDI. JoseÍ Sedláček
52 let, advokát, nynější starosta obce'

Mezi jeho zájmy patií historie, sport a ochrana
piírody.

61 |et, dŮchodkyně, dÍÍve Íednice, nynější č|enka za.
stupi|elsfua obce, aktivně pracuje ve Sboru pro občan.

ské zá|ežitosti.

W
Oto Btiser

@
Anna Krišová

45 |e|, podnikale| v oboru izo|ací, zajímá se o ochranu
pÍÍrody a mys|ivosl, chce prosazovat /epšování b|u.

dovské kajiny-zak|ádánÍ rybníku a vysazování remÍzku.

I
l 6

!ng. Tomáš lgnačák
33 |et' vfkonn! iedite| ve Íirmě PARS NOVA a.s.,

chce se věnovat orob|ematice financÍ obce.

Zdeněk Andrle
6'l Iet, dŮchodce, dlÍve e|ektromontér, mezijeho zájmy
patiíčeha a sport, je pÍedsedou oddÍ|u sto|ního tenisu

a rispěšnlm trenérem m|ádeže.

lng. Jan Basler
32 |et, lesnÍ inženfr' jeho proÍese je současně jeho
konÍčkem. Chce prosazovat zlepšení stavu místnÍch
komunikacÍ zejména v horní části obce a z|epšování

b|udovské krajiny v |esní části.

-t

I

ru-

lng. Luděk BÍezina
51 |et, pdnikate|, má zájem o sport, chce prosazovat
dobudování fotba|ového areá|u a z|epšenÍ stavu míst

JoseÍ Vyroubal
55 |et, právník Úiadu práce, chce pÍispět ke z|epšení

chodu obecního Íadu.

Mgr. Jana Ho|inková i
50 |et, učite|ka, má zájem o ochranu piírody, chce i

prosazovat revita|izačnÍ opatiení v krajině. .
ních komunikací'

í o

Ing. arch. František Prokop
60 let, proiektant, zna|ec stavební prob|ematiky

v obci.

MirosIav Kozák

l ; ;

47 let, pďnikate| v ohru silničnídopravy, chce i
prosazovat opaťenína pdpru drobného j

pdnikání' 
i

František Polách I
55 |et, technik, aktivní sportovec a organizátor 1

sprtovnÍch soutěŽív cyklistice a piespolním běhu, i
věnuje se i ku|tuie. čeha, sborovf zpěv, ÍotograÍování' i

Y

1
i
t

1

Lenka Všeteěková
43 let, dětská zdravotní sesta, je jí b|ízká prob|ematika
zdravotnicfuí a sociá|ní péče, věnuje se sborovému

zpěvu.

Í
!
1
I

I

|ng. Stanislav Koneěnf
38 |et' jednate| obchodníspo|ďnosti, mezi jeho zájmy

patiÍ kultura, sport a rodina.

Í . l
l  * i# ' r  I
| ff;lm*r I
I ,ui# |
[ffir
JiÍí Frank

seiizovač, aktivní zahtádkáÍ a kaktusái, má
zájem o piít'odu.

l r+
l,

I
l l,
i
I
I|:
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o zpŮsobu hlasouání ve volbách do zastupitelsteu obcí konanÚclt ue dnech
1. a 2. listopadu 2OO2

Vo|by do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech,
v pátek 1. l istopadu 2002 od l4:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 2. l istopadu2002 od 8:00 hodin do l4:00 hodin
v Kulturním domě Bludov.

Vo|ičem je občan obce za pŤedpokladu, Že jde o stát-
ního občana České republiky, ktery alespoř ve druhy den
voleb dosáhl věku nejméně l8 |et a je v den voleb v této
obci pŤihlášen k trvalému pobytu.

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního oběanství
VoIič po pŤíchodu do volební místnosti prokáže

okrskové volební komisi svou totoŽnost a Státní občanství
České republiky platn;Ím občanskym pr kazem nebo
platnlm cestovním pasem České republiky. NeprokáŽe-|i
svou totoŽnost a státní občanství České republiky, nebude
mu hlasování umoŽněno. Je tedy nezbytně nutné, aby
vol ič mě| u sebe potŤebné dok|ady.

H|asovací |ístek
Hlasovací lístek pro vo|by do zastupitelstva obce mtiže

b!t vytištěn oboustranně.
Y záh|aví kaŽdého hlasovacího lístku.ie uveden název

obce a počet členri zastupitelstva obce, ktery má blt
zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na
společném hlasovacím lístku v poŤadí určeném volební
Stranou' a to V samostatnych zarámovanlch sloupcích
umístěnych vedle sebe.

HIasovací |ístky jsou starostou obce distr ibuovány
voličrim nejpozději 3 dny pŤede dnem voleb. V pŤípadě,
Že do.ide k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, mriŽe
volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební
komisi o j in! h|asovací lístek.

Úprava htasovacího tístku
Po obdrŽení riŤední obálky, pŤípadně hlasovacího lístku,

vstoupí volič do prostoru určeného k ťrpravě h|asovacích
lístkri. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného
k ťrpravě h lasovacích lís tkr i .  nebude mu h lasování
umoŽněno.

V prostoru určeném pro ťrpravu hlasovacích lístkri volič
mtiŽe hlasovací lístek upravit jedním z uvedenych zpťr-
sobri:
1. označit kŤížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce pŤed

názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím
je dán h|as všem kandidátrim této vo|ební strany.
Pokud by by|a označena tímto zprisobem více neŽ

.iedna strana, byl by takovy hlas neplatny.
2. označit v rámečcích pŤed jmény kandidátťr kŤížkem

toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli
volební strany, nejv!še však tolik kandidátťr, ko|ik

člen zastupite|stva má byt zvoleno. Počet členrj za-
stupite|stva. kteq./ má byt v obci zvolen. .je uveden
v záh|aví h|asovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto zpťrsobem více kan-
didátri neŽ .ie stanoveny počet. byl by takovy hlas
neplatny.

3. Kromě toho |ze oba zprisoby, popsané v pŤedchozích
bodech, kombinovat, ato tak, že|ze označit kŤíŽkem jednu

volební stranu a dá|e v rámečku pŤed jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v |ibovoln;/ch
samostatnych sloupcích, ve kterych jsou uvedeny ostatní
vo|ební strany. V tomto pŤípadě je dán hlas jednotlivě
označenym kandidátrim . Z označené volební strany je dán
hlas podle poŤadí na h|asovacím |ístku pouze tolika kan-
didátrim, kolik zbyvá do počtu volenych členťr zastupitel-
stva. Pokud má byt vo|eno napŤ. l l členri zastupitelstva
aje označena volební strana s 1l kandidáty a kromě toho
5 kandidátu individuá|ně ze sloupc dalších vo|ebních
stran, je dáno označené volební straně 6 hlasri. a to pro
kandidáty na prvních šesti místech.
Pokud by by|a tímto zprisobem označena více neŽ jedna
volební strana nebo více kandidátri. než ie stanovenÝ
počet, byl by takovy hlas neplatny.
Pokud vo|ič neoznačí na h|asovacím lístku ani vo|ební
stranu ani Žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do
Ťední obálky, hlasovací lístek pŤetrhne nebo vloží do

ÍrŤední obálky několik hlasovacích lístk do téhoŽ za-
stupitelstva, je jeho hlas neplatn!.

Zpúsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro ripravu h|asovacího

lístku h|asuje vo|ič tak, Že ťrŤední obálku vloŽí pŤed
okrskovou volební komisí do volební schránky.

KaŽdy vol ič hlasuje osobně. zastoupení není pŤípustné.
S voličem, kten./ nemriže sám upravit hlasovací lístek pro
tělesnou vadu, anebo nem Že číst nebo psát, mriŽe byt
v prostoru určeném pro ťrpravu hlasovacích Iístkri pŤí-
tomen j iny vol ič, niko|i však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do
ťrŤední obálky, a popŤípadě i Ťední obálku vloŽit do
volební schránky.

Hlasování do pÍenosné volební schránky
Volič m že požádat ze závažnych zejména zdravotních

drivodri obecní ťrŤad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v zemním obvodu stálého volebního okrsku,
pro ktery byla okrsková volební komise zÍízena.
V takovém pŤípadě vyšle okrsková vo lební komise
k vol iči 2 své č|eny s pŤenosnou volební schránkou, Ťed-
ní obálkou a h|asovacími |ístky.

lUDr. Josef Sedláček,
starosto obce Bludov
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V posledních obecních volbách konanych ve dnech
13,  a|4.  l1 .  l998 by lo zvo leno 15členné obecní zastup i te|-
Stvo v tomto sloŽení: JUDr. Joseť Sedláček (Strana
ze|enych), MUDr. Jaroslav Mikuláš (Strana zelenych), Ing.
Karel Janíček (KSČM), Ing. Petr Kuba (KSČM), Ing. Pavel
Ston (oDS)' Zdeněk Markovsk;f (Vs), Anna Krišová
(Strana zelenych)' Petr Horáček (KSCM), Mgr. Vladimír
Vlček (oDS), Ing. Petr Novotny (KDU-ČSL), Petr
Zat|ouka| (oDS), Ing. JiŤí Juránek (KDU-ČSL), MVDr.
Pavel Jílek (KDU-ČSL)' Ing. BlaŽena Divišová
(Demokratická unie), Petr Lukáš (Republikánská strana).

V pruběhu funkčního období došlo k jedné změně ve
složení obecního zastupitelstva. V drisledku změny trvalého
bydliště Ing. Petra Kuby zanikljeho mandát a na jeho místo
nastoupil náhradník z volební strany KSČM pan Vladimír
Soural.

obecní zastupitelstvo zvolilo na ustavujícím zasedání
konaném dne 24. ll. 1998 obecní radu ve sloŽení: JUDr.
Josef Sedláček (starosta), Ing. Pavel Ston (místostarosta),
MUDr. Jaroslav Mikuláš (radní), Ing. Petr Novotn;f (radní),
Mgr. Vladimír Vlček (radní). V tomto složení pracovala
obecní rada po celé funkční období.

PŤipomeĎme si nyní, co podstatného se v |etech 1998 aŽ
2002 v naší obci a v jednotlivych oblastech její činnosti
uskutečnilo:

Bezpeěnost obce

Prisobení policie ČR v naší obci mělo nahodil;Í charakter,
omezilo se na Ťešení pŤípadri, ''kdy uŽ se něco stalo'', chybí
preventivní p sobení a zejména pravidelná pŤítomnost poli-
cisty znalého poměru v obci.

od záměru zÍidit obecní policii rada obce ustoupila pro
velkou finanční náročnost.

PoŽárni ochranu zajišťuje spolehlivě Sbor dobrovolnlch
hasičti Bludov. Již dŤíve zÍizenou zásahovou jednotku
v počtu dvanácti mužťr se podaŤilo postupně vybavit potŤeb-
nou vystrojí a technikou tak, Že je schopna plnit svoje rikoly
jak v pŤípadě poŽáru, tak i povodní.

Bydlení

obec má ve vlastnictvi 45 byt ' které pronajímá občan m.
Stavební stav těchto bytti je vcelku vyhovující' s v;/jimkou
bytri v domě č.p. 353 (Na Nové)' kter! je ve spoluvlastnictví
obce a Ing. Karla Mornsteina a nebylo dosud rozhodnuto
o jeho budoucím vlastníkovi (pŤedběŽně je dojednáno, Že obec
se stane vllučnlm vlastníkem tohoto domu). Z tohoto drivodu
bylo provedení potŤebnlch oprav odloŽeno.

V prriběhu pos|edních čtyŤ let bylo dokončeno a zkolau-
dováno 13 novostaveb rodinn;.ich domri, dalších 19 rodinn;/ch
domri je v současné době rozestavěno.

Doprava

Díky v;fhodné poloze obce na kŤiŽovatce státních silnic
nemáme starosti s dopravní obsluhou, ale s množstvím
projíŽdějících aut (kŤiŽovatkou u Zámku projíŽdí denně
v pruměru pŤes l5 tisíc vozidel). Jednání o silničním obchvatu
na trase Šumperk - ZábŤehjsou veden a uŽ |O |etbez valného
vfsledku. Je zŤejmé, že rea|izace tohoto investičního záměru je
závis|á na stavu státních financí.

Finance obce

obec kryje veškeré svoje vydaje z rozpočtu schvalovaného
obecním zastupitelstvem. objem finančních prostŤedkri
pouŽitych zrozpočtu byl v jednotlivlch letech následující:

a  1998  -  38 ,311 .000 , -
a 1999 - 26,510.000,-
a 2000 - 32,038.000,-
a 2001 - 37,617.000,-
a 2002 - 31,186.000,-

Vj'daje z obecního rozpočtu musí blt kryty pŤíjmy. Jedná
se o pŤíjmy z vlastní činnosti, dariové pŤíjmy, pŤrjmy z prode-
je majetku a pŤijaté dotace, kten.fmi stát pŤispívá z určité části
na některé investiční akce.

Do funkčního období 1998-2002 vstupovala obec
s věrovym zatiŽenim l l'075.000 Kč, neboť v pŤedchozím
období let l994.1998 byly realizovány velké investiční akce
(pŤístavba zák|adni školy, plynofikace kotelny zák|adni
školy' v;fstavba osmi bytu na olšankách)' které by|y z části
financovány z ťrvěru.

V období let |998.2002 obec tyto své rivěry Ťádně
splácela' Nově byl pŤijat jedin! rivěr, a to ve v;iši 4,650.000 Kč
na dokončení rekonstrukce radnic e a kabe|izaci elektrického
vedení ve stŤedu obce.

Úvěrové zaÍíŽeni, se kten.im vstoupí obec do nového
funkčního období |998-2002, činí ke dni 31' |2, 2002
7'028.000 Kč, je tedy o 4,047 .000 Kč niŽší, neŽ se kteq./m do
tohoto období obec vstupovala.

obecní Ťad

obecní Ťad prisobí v současné době v tomto sloŽení: Ing.
Jan Šaj (tajemník obecního riŤadu)' Jan Fousek (vedoucí
odboru vystavby), Miroslava Šmídová (referentka odboru
vfstavby), Lumír Volek (referent odboru vfstavby), Ing.
Ivana Dirbáková (vedoucí odboru Životního prostŤedí), Hana
Tolarová (referentka odboru životního prostŤedí), Gabriela
SvatoĚová (vedoucí správního odboru), Jindra Hubáčková
(ekonomka)' Ludmila PetruŽelová (referentka), Jana
BŤezinová (matrikáŤka).

Vfstavba obce

V pruběhu let 1998-2002 by|y uskutečněny následující
stavební akce:

l )  Radnice

NevyuŽívaná azchátra|á budova staré školy byla pŤestavě-
na v letech |999.2001 na nové sídlo obecního Ťadu - rad.
nici. Tato stavba si vyŽádala celkové naklady ve vyši
ll'082'000 Kč. K real'izaci v;/znamně napomohla finanční
dotace státu ve v;.íši 7,500.000 Kč.

Na rekonstrukci radnice navťza|y další nutné stavební
pravy v jejím okolí, které budou zmíněny dále (kabelizace

elektrického vedení, oprava silnice, chodníky).

2) Dokončení p|ynofikace obce

Nákladem 3'693.000 Kč byla provedena plynofikace okra-
jovlch častí obce (Dolní konec' Láze ská ulice). V součas.
né době tedy |ze pŤipojit kaŽdy drim v Bludově (s vfjim-
kou lokality Bludovského mllna) na rozvod plynu.
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3)

4)

6)

7)

s)

Dokončení vodovodu.

Nákladem 978'000 Kč byl vybudovan vodovod vezbyvajici
časti obce (NádraŽrí ulice, Lázeřská ulice). Tím byl dobu.
dován veŤejn! vodovod v celé obci (opět s vyjimkou odlehlé
lokality Bludovského mlfna).

DokončenÍ plynofikace obecních kotelen.

obec vynaložila na dokončení plynofikace zrákladní školy
a na rekonstrukci jiŽ dŤíve plynofikované kotelny mateŤské
školy l,937.000 Kč.

Všechny obecní kotelnyjsou tedy plynofikovany a ve dvou
z nich (v základní škole a v mateŤské škole) jsou umístěny
kogenerační jednotky na vyrobu elektrické energie, kterou
obec dodává do sítě a zlevřuje tak provoz těchto kotelen.

čistírna odpadních vod a kana|izace

Tato poslední chybějící část inŽenfrskfch sítí obce je pro.
jekčně pŤipravena (na poŤízení projektové dokumentace již
bylo vynaloŽeno l'15l.000 Kč). Nyní je zpracováván
finanční projekt, ktery ukáŽe, za jaklch podmínek se obec
mriŽe pustit do této největší stavební akce v dějinách obce
(rozpočtové náklady 140'000.000 Kč). Je jisté, Že bez
vyrazné státrrí dotace není ve ťtnančních možnostech obce
tuto stavbu realizov at.

Chodníky.

Byly vybudoviány nové chodníky od Pomníku padllch
kcukrárně (nríklad 187.000 Kč) a jako součrást akce ''rad.

nice'' chodníky od kostela po ulici Ztracenou,

Místní komunikace.

Nově byl vybudován sek silnice na ulici Jana Žizky od
kostela po ulici Ztracenou, neboť v tomto seku byla silnice
v havarijním stavu. Tuto akci spolufinancovala obec
a Správa a ridrŽba silnic Šumperk. Z celkovfch nakladri
779,000 Kč uhradila obec 464.000 Kč. Zblvající risek ulice
JanaŽizky byl opraven nákladem 677.000 Kč.

Dále byla provedena niíkladem 497.000 Kč obnova
povrchu na ulici Dr. BŤeziny'

V Ťíjnu letošního roku proběhne oprava místní komunikace
k pískovně a v ulici Za Školou.

Částečně byly opraveny i další místní komunikace' které
byly ve špatném stavu (Špalkova, Zahradní, PŤíční,
Vitonínská, K Zámečku, Ve Sléví) s celkovfmi náklady
9l l .000 Kč.

Stav povrchu většiny místních komunikací není uspokojivy.
S jejich dtikladnou obnovou se počítá aŽ v rámci akce
''V;fstavba kanalizace,', pŤi které bude většina místních
komunikací rozkopiána.

Bytová vfstavba.

Nákladem 155.000 Kč byl rekonstruován školní byt
v budově Měšťanky určenj pro bydlení učitel , ěi Ťeditele

zakladní školy.

o vlstavbě dalších obecních bytri orgány obce
neuvaŽovaly.

9) Inženfrské sítě pro vfstavbu rodinnfch domri.

obec investovala do inŽenyrskjch sítí v loka|itách
''V Potokách'', ''U Lénní,, a ''Kostelní vrch'' l,525'000 Kč
(celkem se zde staví nebo bude stavět 20 rodinnfch dom ).

i
Í
1

8)

l0) oranžerie.

Po dlouhjch deseti letech postupnych oprav historicky
cenné zámecké oranžerie (srovnatelnych objektri je ridajně
naíu:emí ČRien l0.l5) se podďilo v letošním roce rekon-
strukci dokončit. Celkové náklady za celou dobu provádění
oprav od roku 1992 činí 4,853.000 Kč, z toho bylo uhrazeno
l'657.000 Kč ze státních dotací.

objekt oranžerie bude provozovat společnost obecní lesy
Bludov s.r.o., která zde bude mít sídlo. Jedná se o šatny,
sociální zaÍízeni, kanceláŤ, prodejnu a skleník.

1l) Parkoviště u Zámku.

Nákladem 2,l93.000 Kč bylo vybudovano parkoviště, které
bude mimo jiné slouŽit i pro lepší pŤístup k areálu zahrad.
nictví s oranŽerií a tím snad i ke zv!šení počtu zákazníktl

obec uhradila ze svého rozpočfu 50% nakladri, Ministerstvo
pro místní rozvoj poskytlo dotaci na tuto akci ve qÍši
l,07l.000 Kč z lázeřského programu.

l2) Kabe|izace e|ektrického vedení ve stŤedu obce.

V souvislosti s ripravami okolí radnice byla provedena
i první etapa kabe|izace stŤedu obce (po kultumí d m)
a poŤízeno nové veŤejné osvětlení. Kabely byly uloŽeny do
země v těch tisecích' kudy nepovede budoucí kanalizace
a tam, kde byla provedena nová silnice a chodníky. obec
vynaloŽila na tuto akci l'991.000 Kč, zbytek nríkladri ve
zhruba stejné vjši uhradila Severomoravská energetika a.s.

l3) Rekonstrukce sociá|ních zaíizení v zák|adní škole' kul-
turním domě a hotelu v|čí d |.

Častm 554.000 Kč vynaloŽila obec na rekonstrukci sociál-
niho zaÍizení v hote|u Vlčí d l. 162.000 Kč na obdobnou
akci v kulturním domě a 396.000'. Kč na rekonstrukci
záchod v budově Měšťankv na základní škole.

l4) Dokončení riprav zahrady mateŤské ško|y.

Úprauy zahrady mateŤské školy uskutečněné z větší čiísti
v pŤedchozím volebním období byly dokončeny nák|adem
9l.000 Kč.

l5) opravy skleník .

V zahradnictví byly provedeny generální opravy skleníkri
nákladem 247.000 Kč.

l6) Autobusové čekárny.

Šest privodních nevzhlednfch autobusovych čekáren bylo
nahrazeno nákladem 540.000 Kč novjmi dŤevěnlmi čekár.
nami. Na tuto akci byla získana dotace ve vyši 243.000 Kč
z lázeřského programu.

l7) opěrná zed'u koste|a.

Vzhledem k havarijnímu stavu této opěmé zdi byla po
dohodě s farním riŤadem zeď rozebréna a znovu postavena
a opraven byl i kovov! plot' Nráklady činily celkem 205.000
Kč, z toho 50.000 Kč uhradil farní riŤad a l55.000 Kč obec.

l8) Dětské hňiště u panelákri.

Nákladem 82.000 Kč bylo zŤizeno u panelového sídliště
dětské hŤiště.
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lnÍormovanost oběanu

Informace o dění v obci mohli občané získávat častí na

veŤejnych zasedáních obecního zastupitelstva' na kterych
jsou projednávány nejdrileŽitější otazky Života obce'

Pravidelně jednou měsíčně jsou vydávány místní noviny
- Bludovan, ktery je dodáván bezplatně do kaŽdé domác-

nosti v zájmu co nejlepší informovanosti občan . obsahově
je Bludovan pojat jako nepol i t icky (s vyj imkou publ ikování

of ic iá lních vo|ebních mater iá l r i  jednot l ivych kandidujících
pol i t ickych stran pŤed par lamentními a obecními volbami).

Redakční rada se potyká s nedostatkem pŤíspěvkri. Roční
nák lady  na  vydávání  B Iudovanu  Se  pohybu jí  ko Iem
1 0 0 . 0 0 0 . -  K č .

V ku|turním domě zača|o fungovat informační stŤedisko,
které poskytuje informace návštěvníkrim obce, a má k dis-
pozic i  ruzné propagační mater iá|y '

V místní knihovně a v kul turním domě by|a zÍízena
veŤej ná internetová pracovi ště.

Kultura

Ku|turní činnost v obci zajišt'uje zejmérra kulturní drim
vedeny Mgr. Jarmi|ou Divišovou.

obec podporuje činnost fungujících kulturních spolkri
(pěvecky sbor Canzonetta, dechová hudba Bludověnka).
Zás\užná je činnost Kruhu pŤátel hudby, kten.i zajišťuje
kaŽdoročně cyk|us koncertri vážné hudby v podání našich
špičkov!ch umělcri.

PravideInou činnost vyvíjí rtrístní knihovna. Z obecního
rozpočtu by|y za uplynulé funkční období nakoupeny nové
knihy za 220.000.. Kč.

V letošním roce zahái i1 činnost ochotnickv divadelní
soubor.

Sport

obec podporovala rozvoj Sportu v obci. Na vybudování
tréninkového fotbalového hŤiště pŤispěla částkou 340.000'. Kč,
70.000'. Kč poskytla obec na vybudování šaten na tenisovlch
dvorcíclr. Z podp rnych programri obce je hrazena část nákladri
na provoz sokolovny a finančně je podporována i činnost
trenéru mládeŽe.

Školství

MateŤskou ško|u i Zák|adni školu Kar|a staršílro ze Žerotína
povaŽuje obec za vzdělávací instituce, které zasluhují podporu
a dobré podmínky. V rámci moŽností obce byly vytvoŤeny pro
činnost obou škol velmi dobré materiální podmínky'

Podnikání a s lužby

obec se snaŽila v rámci moŽností podporovat podnikatel-
skou činnost v obci .

V  r ámc i  zemního  p l ánu  by la  vyč|eněna  Ioka l i t a
' 'V Potokách. '  pro vystavbu šest i  Ž ivnostensk) ich domri .
Naše| se však teprve jeden zájemce ochotny zaplratit za
stavební parcelu částku. která obnáší jednu tŤetinu nákladrl
na vybudováni inŽenyrskych sítí'

V posledních čtyŤech letech vybudoval i  b ludovští pod-
nikate lé pět novych provozoven a další tŤi jsou rozestavěny.

BludovŠtí podnikatelé zaplraÍi|i v roce 200l na dani z pŤíj-
mu pŤes 7.000.000.- Kč, z toho 2,332.000.- Kč se sta|o
pŤíjmem obecního rozpočtu (zbytek - 70 oÁ si ponechává
Stát) .

Sociální a zdÍavotní péěe

DobŤe funguje Klub drichodcri vedeny paní Antonií

Hrycajovou. Početní návštěvníci klubu se pravidelně schžui
nejen k pobesedování, ale i ke společenskym akcím.

Zás|uŽnáje činnost Sboru pro občanské zá|ežitost"i vedeného

Mgr. Jarmilou Divišovou, ktery organizuje několikrát do roka

v kultumím domě akce pro drichodce atéž navštěvuje jubilanty

s blahopŤáním a drobnymi věcnymi dary.

Komplexní pozemkové pravy

JiŽ od roku 1996 probíhají v katastrálním ,Územi Bludov
komplexní pozemkové ripravy' jejichŽ smyslem je vytvoŤení
nového pozemkového katastru, učelné uspoŤádání
pozemkovych parce|, vybudování cestní sítě a protieroznich

opatŤení' Lze pŤedpokládat, Že v pŤíštím roce budou kom-
plexní pozemkové ripravy dokončeny. D |eŽité je, Že tuto
nesmímě nákladnou akci  (pŤes l0 mi|.  Kč) plně frnancuje stát
proStŤednictvím Pozemkového uŤadu v Šumperku.

Životní prostŤedí

Životní prostŤedí v obci  Se nadále z|epšovalo '  Díky
dokončení plynofikace obce a postupnému pŤipojování jed-

notlivych odběratel se vyrazně zlepšila čistota ovzduší, i kdyŽ
někteŤí občané z finančních dťrvodri ' 'utekli ' ' od plynu zpět
k uhlí.  Roční spotŤeba plynu v obci  dosáh|a j iž | ,5 mi l  m:.

Negativní vliv na ovzduší má automobilová doprava na stát.
ních silnicích (ulice LétzeŤská a 8. května). Řešení pŤinese aŽ
.''ilčilJ,",o".á',:l'io,.loo.o, 

prioritou obce je, aby co největší
množství odpadu bylo vytŤíděno na pouŽite|né sloŽky (kovy,
papír, sklo a plasty), coŽ je dobré pro Životní prostŤedí, nebot'
se zmenšuje mnoŽství zbytkového odpadu ukládanélro na
skládku, ale je to vj'hodné i finančně, nebot' čím více je

vytŤíděn;Ích odpadri. tím menšíjsou naše náklady na odpadové
hospodáŤství.

Trvalá pozornost je věnována péči o čistotu obce a veŤe.jnou
zeleĎ, coŽ zajišťuje z pÍeváŽné části společnost obecní lesy
Bludov s.r .o.

Bylo vysazeno několik novych a|ejí v krajině . javorová alej
od Židovského hŤbitova k Bludovečku, dubová a lej  od
Bludovského mllna k Lázním a kaštanová alej podé| silnice na
Sudkov. S vyuŽitím 90Yo státni dotace bylo zalesněno erozně
ohroŽené pole nad Habeší o vyměŤe l.5 ha.

Byly zmapovány místní odrr idy ovocnych dŤevin Ve
Františkově aleji a na Hrázi, S vyuŽitím peněz Z programu
Phare byly staré ovocné stromy ošetŤeny avysazeny podnoŽe.
na které budou pŤeneseny rouby z odrud ohroŽenlch zánikenr'

Závés

S|uší se poděkovat všem, kteŤí se zaslouŽili o to. co Se
podaŤilo v uplynulém volebním období vykonat. Poděkování
patŤí jak členrim obecního ZastupitelStva, které zasedalo
celkem 25x'  tak i  členr im obecní rady. která se sešla celke m
53x, pracovníkrim obecního riŤadu' členúm v)iboru Zastupi-
telstva i komisí rady, občan m a spolkrim, kteŤí nějak1,m
zp sobem pŤi loŽi l i  ruku k dílu a snaŽi l i  Se posunout vyvoj
v naší obci  k |epšímu.

JUDr. Josef Sedlaček,
starosta obce
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Z?R6VY Z OBEC]{IHOORfrDOffi
Obecní rÍŤad B|udov upozorřuje občany na skutečnost, že obec B|udov má na poště v Bludově zÍízen čet,
č. .: 180073070/0300.
Žádame občany, aby veškeré platby, na které obdrží od obce B|udov s|oženky, hradi|i na poště v B|udově, a to bezplat-
ně v|ožením pĚíslušné finanční částky pňímo na vfše uvedenf ričet pod specifickfm a variabi|ním symbo|em uveden!'m
na s|ožence (tuto je nutno vzít s sebou).

obecní Ťad Bludov

í. Svoz plastri:
Svoz plast se uskutečni dne 26' 10.2002

Ješlě iednou uuádíme, G0 d0 plastu pa|Íí a c0 naopaI( plasty
ncis0u:

Mezi plasty patŤí:
- PET láhve všech barev včetně etiket a uzávěru
- vypláchnuté plastové |ahve od sirup , šťáv, citronád
- vypláchnuté obaly od šampÓnri, pracích prášlď' avivéží
- vyp|áchnuté kelímky od jogurtri, másla
- kbelíky' sárikové boby
- plastové hračky
- po|yetylenové trubky

Mezi p|asty nepatŤí:
- bakelit
. vrstevné obaly (tetra pack)
- molitan
- folie od syru a salámri

Zhodnocení svozu plastŮ' kterf se
uskuteěnil dne 3í. 8. 2oo2;
PŤímo v obci by|o z plastri vybráno do kontejneru cca 300 kg
kornunálního odpadu, ktery občané ''považovali'' za plasty, napŤ.
molitan. polystyren, bakelit, náhradní di|y z osobních vozti,
pouŽité papírové tácky od občerstvení, nedopalky cigaret,
pouŽité zdravotnické potŤeby, znečištěné obaly od barev, lepi.
del, pln;Í kanystr s neznámou tekutinou, hračky s kovovlmi
částmi. polyetylenové trubky s tepeln;/m těsněním apod.
! ! ! ! ! ! ! ! ! .

Poděkování patĚí všem občanrim, kteĚí plasty tĚídí.

2. Svoz nebezpeěného a velkoob.
jemového odpadu:

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční
l6. l istopadu2002 v těchto intervalech:

I{
, I

I' I
. l

'::r.

li

7,30

8,45
10,00
1  l , l 5
12,30

8.30 dolní konec . ul.Na Vískách
(u obchodu p. Urbana)

9,45 parkoviště u ''NoVé''

l l,00 horní konec ''Pod lipami''
12,|5 parkoviště u ''Monády''

13,30 stŤed obce - areá| ''hasičárny

. poIystyrén
- tkané vaky a pytle
- mikrotenové sáčkv

Druhy odebíranÝch odpad :
autobaterie' záÍivky, vjbojky, štětce a nádoby se zbytky barev,
Ťedidla' moŤidla, textilie znečištěné napŤ. oleji nebo barvou,
monočlánky všech druh , zbytky chemikálií, postŤiky proti
škudcrim, kyseliny, louhy, staré motorové oleje, olejové filtry,
staré léky, zbytky asfaltu, spreje, televizory, lednice, mrazáky,
rádia, dezinfekční prostŤedky a další.

Dále budou pŤijímány:
zbytky keramiky (umyvadla), pneumatiky všech druhri
a velikostí, linolea, koberce, odpadní plasty znečištěné (PVC,
ige|ity), umakafty a vešken./ další objemoqÍ odpad.

Upozomě[í: změna lermínu suozu lromunátního odpadu
Počínaje dnem 3. l0. 2002 bude svoz komunáIního odpadu
prováděn opět každf tfden ve čtvrtek.

oU Bludov - odbor životního prostžedí

t ,

i
I '

lrl

tl
i l

\7G| =' fr .m.á:.... i''.sb''tr.rf, [š '..

obec B|udov poňádala v období od 09. 09,2002 do27.09.2002 veĚejnou sbírku na pomoc obcím ČR, které by|y
postiženy srpnov!'mi povodněmi. občané pÍispě|i do pokladničky umístěné na obecním riŤadě celkem částkou 10.102,-
Kč. Vybraná částka by|a zaslána na pomoc obci Przánky na LitoměŤicku. Jedná se o obec, ve které stojí 88 dom ,
z nichŽ by|o 42 domri zatopeno.

Této obci by|a rovněŽ zas|ána částka 100.000'. Kč, kterou k tomuto rtče|u uvo|ni|o z obecního rozpočtu zastupite|.
stvo obce.

obecní uŤad Bludov
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Nedě|e 13' 10' 16:00 Koncerl KPH Kociánovo kvarteto. zámek

Pátek 25. 10. 18:00 FoLKoVÝ VEČEH

Pátek 8. 11. 18:00 Zaháienív./stavy POVODNĚ 1997

Sobota 16. 1'1. 14:00 FOTRC lV.

Kruh pÍátel hudby B|udov
uvedl

v rámci hudebního Íestivalu
koncert

Olomouckého
.kqmoffiífto.'... ''.

orchestru
Nédě|ě 6. iíjna 2002 v 15:00 hodin.. 

V sá|e zámku B|udov

Program:
B. MartinŮ: Serenata č' 2
Allegro- Largo - Allegro

V. Kalabis: Diptych
Andante

Allegro vivo. Andante. Allegro. Tempo L
Andante. PiÚ mosso

Josef Suk:
Meditace na Svatovác|avsk! chorá|

E' Grieg: Suita ,.Z časŮ
Holbergovfch"

Praelude. Allegro vivace
Sarabande. Andante
Gavotte. Allegreto

Air. Andante religioso
Rigaudon. Allegro brio

Kr:uh.,. pÍátél:l::.h.udby : Etudov
uvádí

Ý'ÉÍnc.i. :l.hud$b.nÍho l Íeštivá|u
koncert

KocIÁNovA
.l.:r.I({ .RT.E.,Tfi

.Néděle 13; :Ííjna...2002 v 16:30 hod.
hodln v sá|e zámku B|udov

Úuinru;i:
Pave| Hu|á . .|. hous|é.
Mi|oš Čbrnf ..2. houďe

.. .Zbyhěk Paďourek - violá.
Vác|av Bernášek . violonce||o

Prggram:
B. Martintl:

Serenata č. 2
Allegro - Poco andante-Allegro mn brio

Strtyftovf kvartet.č.: 2 l|.isty:.d.ŮÝěiné-
Andante, Con moto -

:'Aoauio ..MÓderato i'npg.io.l. 
l

DvoÍák i
'.. .Sm11čcÓVÍ..|tar{eÍ d mq||,..6p;:.$d. '

Allegro - Alla polka. Adagio
,,, ,,. . . , 

Pooo altÉOio. Finalo r ,

. . vstupné'io,- Kč .: .

l..]i Ku|turní dŮm BIudov poÍádá
'. záiezd do Divad|a Šumperk
!] na dramatickou báchorku

Jana Drdy

Hrátlry
s ěertem
(pohádka pro dosně|é v pohostinské

. reŽii Kar|a HotÍmanna)

sobota 16, listopadu 2002

i I o začáték].]v .19:30..h.odin

i . o odjezd od KD Ý í8:45 hodin

i ] o cena za cestu a vstupné
:' t<č tso,.

' .  
opÍ i h l áškyvKD

; ZaIímco v Da|skabátech se čert
TrepiÍajks| nakonec odmítne častnit

: pekelné mašinerie a spojí se s lidmi
až do svého polidštění, jsou karty v

. Hrátkách s čertem rozdány jinak.
Pťrvodní pohádková postava čerta,
ktery nepatÍičně odnese do pek|a

: Káču, je rozdvojena ve dva roztomi|e
.. piitroub|é pekelníky Karborunda a
. omnimora a odsunuta na ved|ejší
:: kolej a h|avním hrdinou se zákonitě
.: stáVá Martin Kabát - voják sice vy-
:l s|ouŽilÝ, ovšem čestn! a odhod|an17.
: Sumperské divad|o má s
::l uváděním pohádkoufch tituIrj boha-
.: tou zkušenost. Dospěl1im ovšem
:: tento báchorkov svět v pos|ední
:i: době trochu odpíra|o. Věime tedy, že
:: |etošní inscenací v reŽii nepÍeh|éd-
l . .  nute|ného Kar la HoÍfmanna tento
. : d|uh srovná a Že pÍíběhem, ktery ve

;:i! su'ch postavách a Íigurkách skiitá
]:;; mnoŽství zajímavi1ch herecklch
:' pÍí|eŽitostí, opět potěší hodně

ma|Ých i ve|kfch divákŮ.

Kulturní d m Bludov poĚádá |V. ročník pieh|ídky dětsklch a m|ádeŽnickfch kape| a jednot|ivctj do 21 |et
se zaměiením na fo|kové, trampské a country skladby s názvem

F O-TR, C IV - ;:',Til:rrstopadu 
2oo2

Koncert s diváckou soutěží zaÓíná ve 14 hodin' Zájemci o rjčast v piehlídce,
piihlášku a podrobné inÍormace se mohou obrátit na Ku|turní d m
789 61 Bludov, 1e1.583238177 . E-mail: kulturni.dum bludov.cz

tťx* ffi::ffi*trffi
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Kulturní drim Bludov Vás zve na

Recitál
Vystoupí Vojta Kiďrák Tomáško a Ríša Melichar

Folkovf veěer plnÍ písniěek'
povídek a vyprávění

Pátek 25.Íijna2002
v 18 hodin

Vstupné 20,. Kč

Upozornění redakce
Uzhledem I temínu |etošních Yoleb do zasfupite|$er oDcí widg

Bludoran u Ííinu, |istopaÚu a plosinoi 2002finv up]osťsd měsíce.
Redakční rada Bludovanu

i šachorf kroužek i,,
ii ruzae riter,.f od 16 hodin se schazí šachovy krouŽek v zadni ,!,:i
i části Kulturního domu Bludov . vstup ze zahrady. .l,
ii. PÍijd'te mezi nás! :l

E*8,
\.t

ff
*t
5-rts

-i

nt Kulturní d m Bludov poŤádá dvoudenní zájezd do Prahy
odjezd v pátek 29. listopadu2002 ve 14 hodin od KD Bludov, návrat v sobotu

ve večerních hodinách.

Pátek . návštěva Stavovského divad|a
..SluJra dvou pánir..
o tom, Že slouŽit dvěma pánrim je věc velmi
ošidná aobtižná a vyŽaduje od sluhy mohou
obratnost a mazanost, napsal Carlo Goldoni
r, |745 rozkošnou komedii,
které vévodí Truffaldino v podání vynika.

jícího liliros|ava Donuti|a.
I když od premiéry v r. |994 uplynulo uŽ
9 let, pro velk! zájem se hraje nepŤetržitě do
dnešních dnti.
$obota . individuá|ní prohlídka Prahy'
nákupy
Cena za cestu, ubytování a vstupenku 620.. Kč.
PŤihlášky v Kulturním domě Bludov

V Ťíjnu 2002 os|aví:

Ku|haj Ferdinand 75 Ztracená.|06

Jurásek Jaros|av B0 B.Němcové 642

|ng' Zat|ouka| František 80 Špa|kova 57

B|áha JoseÍ 81 V Potokách 206

Sedláčková Jaros|ava 81 Husova 46.|

Matysová Amá|ie 83 J,ŽiŽky 177

Hrochová AneŽka 87 Šoa|kova 224

Divišová Marie 92 LázeřsM 396

Kvapil František 94 Nová Dědina 9

.Žwbí jkka nespo&Wch lktí terye tel|dy vzdane v jasnÍ plamen,
l<dyž jsott v neustáEm lantaktu s ptÍtodou..

zilhlntl " otgoniaou, Óesláo svqzu za]v6dhr..i.w
vBhdorě btal.oprqe olprulrn b, žootnímrr jubiteu

?Íírdfuri"J vŽop Kronir,}rové b eo. notvzenbfut
pÍíteli I ofinl Jurris boryi b os mdBsrnunrlrrr.

a PÍ.|tdi ing. Frar ovl Zorlouhr'lrl',i h. mrndesrlttrulrn.

Dne 18. |o. zooz oslavíz|atou svatbu manŽe|é
Anna a olc|Ť|ch Koutní.

Do c|alších spo|ečnfch |et jim pŤeje hodně zdravÍ,
|ásky, porozumění, tolerance, radosti a ŽivotnÍho
optimismu Sbor pro olrčanské zi{leŽitosti B|udov

l, itti 2002 up|ynulo 20 let od rimrtí nďí maminlcy a
babičky, paní :. 

..i.:::::ll:::;:

.  
' '  

r  , ,  '

ďulleSwšltové. . . ....

Kdo jste ji :nal| v:pomeúte s námi.

s láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 3. |istopadu 20a2 vzpomenémé 5. smutné v..Íročí
mrtí naší milované manŽe|ky, maminky a babičky, paní

Marie Schauerové.
Kdo jste ji měli rddi, věnujte jí prosím tichou

vzpomínku.
Manžel Antonín, synové Miroslav a Antonín,

dcera Marie, s rodinami.

Bludovan l7
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n ..i.'... bGéltl..t '.il Óva.l
Letošní rok hraje v historii B|udova velmi q/znamnou roli.

Schazí se v něm totiŽ tŤi d |ežitá lyročí. 23,Ííjna tomu bylo pŤesně
125 |eÍ, kdy se zde narodil historik PhDr. Jan Biezina' Rovnych
125 |et uplyne 27. prosince od narození nejvyznamnějšího blu.
dovského rďáka, malíŤe a ilustrátora Adolfa Kašpara' A konečně
pŤesně pŤed 75 lety, v roce 1927, bylo vydáno jejich společné dílo
.,Paměti obce B|udova...

Tato tŤi v1iročí sebou nesou vhodnou pŤí|eŽitost k uctění památky
dvou ne.ir"./znamnějších bludovslrych rodáhr tím, Že se pokusíme
o vydání .iejich spo|ečného díla, ovšem v pŤepracované verzi,
kterou Jan BŤezina pŤipravi| ve strojopise V r. |956' Ten však
nebyl nikdy rrydán.

V rivodu pŤepracované verze pan BŤezina píše: ,, '..KdyŽ jsem
pžed tŤiceti rolql psal Paměti obce Bludova, nedostaly se mi mnohé
zprtivy o Bludově do rukou, Když jsem psal ',Historiclgl místopis
Šumperského a zábžežského polilického okresu,, slídil jsem po
dalŠích pramenech o Bludově' PŤi té piíležitosti jsem objevil nej-
starŠí gruntovní knihtl Blttdova, která má zdpis1l z obdobi

PŤedseda Zo ČZs v Bludově děkuje všem člen m i pŤátelrim
za uspoŤádání v;'/stavy |7, a |8. srpna 2002v kultumím domě.

Z 86 členri základní organizace se jich na pŤípravě podílelo 25
spolu s 5 pŤíznivci spolku'

I pŤes Lo, Že všichni naši členové udrŽují vzorně svoje
zahrady, na vystavu se pŤišlo podívat pouze l3 členri' Aktivně
pracovalo osm Iidí, z toho dva nečleni.

Staršíc|r ubyvá, mladší pŤiclrázejí poma|u' Naše základní
organizace má 40letou tradici, ale k uspoŤádání vfstavy tradice
nestačí, chce to nové nápady a členy' kteŤí chtějí udělat něco pro
radost sobě i ostatním.

Jitka Sokolová

To, že v B|udově na začátku roku 2002 po mnoha |etech opět vznik| ochol.
nickf soubor, není Žádnou novinkou. Desítka nadšencŮ z ce|ého šumperského
okresu si jako sídlo svého občanského sdružení vybra|a právě B|udov, aby tak
pokračovala tradice, která by rozhodně nemě|a zaniknout'

Prob|ém, ktenf nyní soubor B|ud v tyátru ieší, je zcela prozaick!. Po téměi
sedmi měsících p sobení se ukázalo, že navzdory nadŠení a práci všech hercŮ
i organizátorŮ nemáme pro uvedení s|avnostní premiéry dostatek Íinancí.
Obecní uiad nám totiž věnova| pouze 2300'- korun a da|ších deset tisíc
z rozpočtu Kulturního domu B|udov, kteryi vŠak s louto částkou samoziejmě
nepočítal. Za co máme tedy nakoupit kostlmy a ku|isy? Pohádku se zpěvy
a tanci Jak s Ju|inkou čerti šili chystáme k s|avnostnímu uvedení na Miku|áŠe
|etošního roku, a|e premiéra je tímto ohrožena. Ochotníci se tak sta|i méně
dŮ|ežitfmi neŽ napik|ad pěveck! sbor Canzonetta či dechov! soubor

I562-1618..., Nové dějiny Bludova obsahují leckde pÍesnějši a
podle let spožádané udaje o Bludově' .Dějin1l Bludova obsahují
nejednu vz cnou českou nebo do češtiny pÍevedenou písenlnost
z d vnych dob, Uvádějí čtenáže do minulosti, ze které vylěra a
vyvíjí se naše pŤítomnost, Z živych pramenú minulosti čerpáme
poučení pro budoucnost, L,ždyt, by dnešku nerozuměl ten, kdo by
nebyl poznal včerejšek, odevzdávaje krajantim Dějiny své rodné
obce, pidl bych si, aby vzbudily u nich tolik zájmu, kolik práce jsent

na jejich sepsání vynaložil,,,
Vydání této knihy bude určitě finančně dosti náročné. Určitou

částkou se bude podílet okresní muzeum Šumperk, Nadace Kar|a
staršího zeŽerotínaa Státní léčebné lázně B|udov. obracím se ina
další bludovské organizace, podnikate|e a občany, kterym není tato
věc lhostejná, s prosbou o jaklkoliv f.inanční pŤíspěvek, kten.| by
pomohl k uskutečnění této myšlenk7. Pokud se ptáte na autorská
práva dědicri Jana BŤeziny a Adolfa Kďpara' nečiní si anijedni ani
druzí žádné finanční nároky na autorské honoráŤe z nového

rydání.Naopak s velkym nadšením pŤivíta|i tento nápad.
VěŤím, Že se nám podaŤí s vaší pomocí sehnat dostatečnou

hotovost a jižbrzy budeme moci l istovat novym rrydáním Pamětí
obce Bludova. ,Jarmila DiviŠová

B|udověnka. Argument, že se B|ud v tyátru m Že za pár měsícŮ rozpadnout. je
směšnf. Stejně tak bychom moh|i uvaŽovat i o ostatních skupinách, které obec
podpiila v rámci grantou/ch programŮ'

ochotníci piitom rozhodně nemohou bft obviněni z toho, Že se zatím
,'nepiedstavi|i.'veÍejnosti. Spo|u se skupinou historického šermu Páni z B|udova
a Ku|turďm domem B|udov jsme pÍipravi|i |etošní pá|ení čarodějnic a oÍiciá|ně
jsme vypomáhali s pohádkov.1im |esem obci VyšehoÍí. První hru intenzivně
zkoušíme a diváci ji ještě |etos uvidí, tedy pokud bude za co nakoupit ku|isy
o kostfmy, o ostatním ani nem|uvě...

Ne1horší na tom všem ie to' jaklm zprisobem b|udovŠtí radní uvažujío '.svém.'

ochotnickém souboru. Jejich sm!š|enío pĚidě|ování peněz z obecního rozpočtu
pŮsobí ve chvíli' kdy amatérší herci věnují spoustu svého vo|ného času zkoušenÍ
pohádky' jako ne cta k práci |idí' kteiíchtějívzkiísit s|ávu ochotnic.kého souboru
v Bludově, a nezájem o tento druh aktivního vytváÍení ku|tury' Nov! ochotnick1/
soubor by tedy moh| v piíštÍm roce pŮsobit pod h|avičkou jiné obce, která si
bude našípráce víc vážit, prvnínabídky jsme už dosta|i. Nebo snad aŽ piíštÍzas.
tupite|stvo více oceníto, co |idé dě|ají pouze z nadŠení a |ásky k uměnív rámci
rozšíienÍ regioná|ní kuItury.

Mi|! B|udované, budeme se těšit, že vás uvítáme na premiéie pohádky Jak
s Ju|inkou čerti ši|i' tedy pokud seŽeneme peníze...

lva Baslarová, mÍstop|edseda občanského sdružení Blud v tvátru

Ukoněemí ěilm'mo'ští. ěéskcmo
:'..i.l.... . i.@$.p.ryoffiého. . kmíŽo. v . Bil uďo'Vě..' ..... ..

V1fbor zák|adni organizace ČČr na své sch zi dne
|8' 9' 2002 rozhodI ukončit dlouholetou činnost této organizace.
Finanční hotovost ve v;/ši l.l00'- Kč, kterou organizace
disponovala, byla pŤedána dne 19. 9' z00z na obecním uŤadě
B|udov v rámci povodĎové pomoci.

Děkujeme všem členrim za obětavou spolupráci.
Za vybor CCK

Danuše Pechačkova
Marie Maturova
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YáŽeny pane doktore,

b|udovské |ázné znáte ve|mi dobŤe,
protože jste v nich něko|ik let pracova|.
Nyní provozujete soukromou praxi
v B | u d o v ě a v Š u m p e r k u .

Patňí bo|esti zad, krční páteĚe, k|oubri
k častf m zdravotním problém m
Vašich pacientri?

Velmi často. Spolu s nemocemi z na-
chlazení, patŤi obtiŽe v oblasti pohy.
bového aparátu k nejčastějším obtíŽím
našich pacientri. ZávaŽné je, Že S rozvo.
jem civi l izace (počítače, automobil i .
smus) pŤiblvá pacientri s onemocněním
pohybového aparátu v niŽších věkovlch
skupinách. od tlého věku, čím dál tím
více tráví čas u te|evize, počítačoqfch
her, a tím méně mají čas na pohyb na
hŤišti, či jinde v pŤírodě, jak tomu bylo
u dŤívějších generaci.

Reklamy propagují spoustu pňípravk
na ut|umení bolesti. Je to určitě ten
nejjednodušší zprisob pro nás všechny
v dnešní době. Jakou léčbu doporuču-
jete svym pacientrim Vy?

Kromě akutních a chronickych onemoc.
nění pohybového aparátu standartní léčbu
medikamenty, dále rehabilitaci' infuzní
therapii, akupunkturu. Je-li postiŽení více

částí páteŤe, více kloubri' jsou-li obtíže
chronické, po medikamentech mají často
zaživcí obtiže, je velmi vfhodné využít
ambulantně lázeřskou léčbu, kterou
u sqÍch pacient velmi často využivám,
Je to blízko a byla by škoda tohoto
nevyuŽít k naší léčbě.

Aleš Valenta a jeho lékaý A(UDr' Strnad

Moh| byste Ěíct čtenáŤ m, jak mohou
získat návrh na pňíspěvkovou ambu-
Iantní léčbu?

Návrh vystavuje obvodní lékaŤ, schvaluje
revizni lékaÍ pŤísIušné zdravotní
pojišťovny' U onenlocnění kardio-
vaskulámího aparátu, pŤi záchvatovitych
onemocněních je tŤeba vyjádŤení
internisty, neurologa.

Jaké zdravotní vfs|edky pozorujete
u svfch pacientri po skončení |éčby?

Velmi dobré' proto je také často
doporučuji. Je nutné vŽdy po proce-

durách a lespoĎ l  hodinu zr istat
v  l á zních ,  po  dobu  ba lneo the rap ie
doma nedělat žádnou těŽší prác i ,
protoŽe dobn.i efekt léčby by to mohlo
narušit .  Také je nutné upozornit
pacienty na Ízv. balneoreakci, tj ' pŤe-
chodné zhoršení obt iží, které po
uplynutí zhruba 3 tydn zmizí
a pacient se cítí celkově velmi dobŤe
nejen fyzicky, ale i psychicky, kdyŽ
víme, Že tyto jsou spojenou nádobou.

Doporučuj ete |ánně i jako prevenci?

Zatim v menší části, a|e prevence jako

taková je daleko v;/hodnější u každého
člověka. Jedná se o prevenci celkovou,
včetně pohybového aparátu. Současná
medicína v d iagnost ice a operat ivě
dovede divy.  A|e základem zdravi
člověka je nemocem pŤedcházet, aby-
chom Se nedosta l i  do tak s loŽitych
vyšetŤení '  D r i l eŽ i tou  součás tí  naŠí
léčby a prevence je nejen polykat
medikamenty, a le správná vyŽiva,
pŤiměŤeny pohyb a tím pŤedcházet
ruzn;ym nemocem' protoŽe nejlepším
naším lékem je správná strava,
dostatek pohybu a pi tny režim'

Pane doktore, děktji Vam za rozhovor.
Simona Krmelovťt

PÍíspěVek na povodně
V neděli 8. záÍi 2002 jste mohli vyslechnout zajímavou
pŤednášku šumperského historika Mgr. D. Polácha o blu-
dovském zámku. Mgr. D. Polách se zŤekl svého honoráŤe ve
prospěch pomoci obcím ČR, které byly postiŽeny srpnovymi
záp|avami. Do pokladničky na obecním riŤadě Bludov byl ode-
vzdán pŤíspěvek ve v!ši 500,- Kč, za což touto cestou
Mgr. Poláchovi upŤímně děkuji.

Jarmila Divišova

P@ďěkoVá'lnfr

f^Et
Y O"n

d'Arw)/T^9,rť& nártrv 4,,",;,q;1t
V '

rwa., +ouA- rl,a,, d,'dno',ttrrrv.

Jl^,Á',ůL.,,*
Poděkování od dětí z Dětské kliniky Fakultní nemocnice

olomouc, kteŤí byly na ozdravném pobytu ve Vlčím dole,
skupině historického šermu ,,Páni z Bludova.. a jejímu vedoucí-
nru Martinu Schauerovi za vYstoupení dne 28. záŤi 2002,
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V |etošním roce uspoŤádala Pionfrská skupina Bludov letní dět.
skf tábor uŽ tradičně v Hynčicích pod Sušinou. Z častnilo se ho
26 dětí z Bludova, Šumperka a Rudy nad Moravou. Tentokrát na
děti ved|e programu' ktery se každoročně ve větší či menší míŤe
obměřuje, čekalo pŤekvapení. Navštívila nás skupina historického
šermu,,Pániz BIudova''. Děti mohly shlédnout jejich vystoupení
aukénky ruznych soubojri, ale také, a to bylo pro ně obzv|áště zají.
mavé, se samy mohly do brnění a šermíŤskfch oděvri obléci a
pomocí rrizn;/ch zbraní se do zápasri se šermíŤi i zapojit.
Vyzkouše|y si, jak je tento krásn;/ koníček náročny. Ráda bych
poděkovala ''Pán m z B|udova'' za vystoupení a trpě|ivost, Se
kterou se dětem věnova|i.

Jarmila Divišová

Reakce na ě|ánek
V souvislosti s článkem ''chtějí vribec bludovští

radní své ochotníky?' '  jsem byl osloven v tom smys.
lu, abych na uvedenf článek reagoval. Jednak jako
člen Obecní rady a také jako pŤedseda ško|ské a ku|-
turní komise.

PĚiznám se, že na jakfkoliv projev, ktery je plnf
polopravd a demagogie, ve kterém je cítit v;fhružka,
hraničící s vydíráním, jako v tomto článku, se jen
těžko hledají slova, kter!'mi bych neurazil autora.
Zvo|i| jsem proto takovou formu odpovědi, která je
podle mého soudu nekonfrontační a p|ně vysvětluje
pravou podstatu věci.

Článek měl bft napsán asi takto:

Y áŽení občané,
Na:ačátku roku 2002 desítka nadšenc : celého okre-

su :aložila v Bludově občanské sdružení Blud v tyatru,
jehož hlavní činností je provo:ovaní ochotnického diva-
dla. Zapomněli jsme pŤitom na to nejd ležitější - na
:ajištění finančních prostŤedk na vlastní činnost.
Nacvičovali jsme a :koušeli hru, S kterou chceme pŤed-
stoupit v listopadu Ietošního roku pŤed veŤejnost, Teprve
ve druhé po|ollině roku 2002, jak se pŤibližoval termín
premiéry, jsme si uvědomili, že nemáme finanční
prostŤedky na kostymy a kulisy. obrátili jsme se proto na
obecní radu s žádostí o pŤíspěvekv Ťadu několika desítek
tisíc korun. obrátili jsme Se na ni pŤestože víme, že:

Ro:počet obce je vyrovnany a schvaluje se na konci,
nebo :ačátku nového roku.

Ro:počtové :měny sc hvaluj e Zastupitelstvo obce.

Částka určená na granty (podp rné programy) Se
ro:děluje v dubnu a je již :cela vyčerpána,

obec nemá dlouhodobě dostatek peně: na uspokojení
všech požadavk občanú :ejména v oblasti občanské
vybavenosti, komunikačních síti a na držbu vlastního

majetku.

Jsme si vědomi vlastní viny v tom, že jsme si včas ne:a-
jistili dostatekfinancí. Proto děkujeme obecní radě :a to
málo, co nam poslqltla, pŤestože tato částka ani :daleka
nepokryje naše potžeby. Děkujeme i :a to, že m žeme
--darma zkoušet v kulturním domě, protože víme, co stojí
energie a pronájem takovych prostor a chapeme to jako

podporu naší činnosti.

Vážení občané, v:hledem k těmto skutečnostem Se

budeme snažit vytvoŤit kulisy vlastními silami, a kostymy,
které sl sami vyrobíme, nebudou tak pěkné jako

: p jčovny, pžesto Vám pŤipravíme pěkny :ážitek pŤi sle-
dování našeho vystoupení pŤi premiéŤe pohádlry Jak
s Julinkou čerti šili, VěÍíme, že v:niklou situaci
pochopíte. My Ván naopak slibujeme, že se : letošni
situace poučíme a budeme se snažit st,é chyby : letošního
roku napravit a věŤíme, že pÍesvědčíme většinu : Vás

o tom, že naše činnost je pŤínosem pro obec, že stojí:a to
investovat jistou čast obecních prostŤedk na podporu
naší činnosti.

Děkujeme :a pochopení ...

Bludovan 20
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Na listopad 2002 pŤipravuje Kulturní drim Bludov ve
spolupráci s okresním nluzeenl Šumperk vystavu fotografií
k 5. vyročí povodní na Moravě. Vystava bude zahájena
8. listopadu a potrvá do 6. prosince. Vystava se bude soustŤedit
na oblast Šumperska a .Iesenicka.

Ved|e profesioná|ních fotografií z archivu šumperského
muzea. z Povodí Moravy, České pojišťovny a okresní správy
silnic Šurnperk bychom rádi pŤedstavil i i amatérské fotografie
avideozáznamy, které jste poŤídilivy a rovněŽ lrodně vypovída-
jí o tehdejší situaci. obracím se proto na Vás s prosbou
o zap jčení těchto vašich materiálri. Pok:ud se rozhodnete obo.
hatit tuto vystavu, obraťte Se, prosím, telefonicky či osobně na
Ku|tumí drim Bludov. Mnohokrát pŤedem děk-uji za zapi$čení.

Jarnlila Divišova

[Iailono]áff . ..akoí:'U.' .ťoots :2008
V |etošnínr roce došlo v B|udově několikrát k situaci, Že

zájemci. kteŤí se chtěli zričastnit některé sportovní či kulturní
akce, museli volit z několika moŽnosti. i kdyŽ by se tŤeba rádi
z častnili všech. Aby nedocházelok časovému krytí více akcí,
nabizí Informační stŤedisko Kulturního domu Bludov poŤa.
datel m ruzn;./ch akcí moŽnost, pokud znají dopŤedu své ter.
míny. aby prezentovali své akce v KalendáŤi akcí na rok 2003.
KalendáŤ bude zveŤejněn v Bludovanu, aby se poŤadatelé, kteŤí
budou akce p|ánovat v pruběhu roku, mohli v nabídce akcí zori-
entovat a pŤizpťrsobit. PoŤadatelé. nahlaste termírry sv;ych akcí
do kulturního domu osobně. telefonicky, popŤ. písemně do
20.  I  I  .2002.

Jarntila Divišova

P (DLS I s .O
Ku|turnídŮm B|udov nabízívolná místa na zájezd do Polska .

I Š l o d z l c o
. V sobotu 19. ií]na 2002 a V sobotu 23. Iistopadu 2002'

Cena  110 , .  Kč,
odjezd od KD v 6:00 hodin,
Piihláškv v kulturním domě.

Sběr papíÍu a že|ezného šrotu
Pionlrská skupina poiádá v pátek 1 1. il1na2002 v hasičském areá|u sběr

papÍru v době od 15 do 18 hodin' Odevzdávejte pouze svázan! sběr.
Nelrrrr|e se slrírat texti l .

V sobotu 12.i1na bude proveden od 8 hodin sběr Železného šrotu.
Kontejnery budou pÍistaveny pod kostelem, v hasičském areálu

a oied obchodem u Nealka

Prodeie
u |fultumím domě
Bludou

Po 14.10. prodei obuvi
Út 15.10. plodei texti|u
Ul 22,10, prodei texlilu
Po 4.11. prodei texlilu
Po 11.11. prodei texli lu

o ,

í'II7Ntr
t t L t t  t r f-  v , - -

Geloroění EŤehlídl<a
ochotnicltÚGh souboÍŮ

V srpnu js te  moh| i  v idět  v  po iadí uŽ šesté d ivade|ní
piedstavení, a to pohádkov! piíběh '.LÁRY FÁRY..
v  podání prázdn inového ochotn ického souboru D|V lD.
Lo, kter! utvoi i| i  studenti z ce|é České repub|iky,
a v době prázdnin s tímto piedstavením zavíta|i i  do
Bludova.

V květnu se pÍestavi l  soubor TYL z Krá|ík s hrou
N.  V.  Gogola Rev izor .

V dubnu navštív i |  na b|udovské poměry nevídanf ,
rekordní počet divákr] vese|ohru F. R. Čecha Dívčí
vá lka v  nastudovánísouboru vítn Z HoR z  M|adoĎova.

V b ieznu to by la  Noc na Kar lšte jně J .  Vrch| ického
a d ivade|ní soubor  ze Záb|eha.

V unoru potěšila děti pohádka Tohoto kapra chci za
ženu a žádnou j inou s  d ivade lním souborem ŠoK ze
Starého Města pod SněŽníkem.

Musíme sem zaÍadit i  závér |oĎského roku a s ním
v podání vác|avovského souboru VÁCLAV pohádku
Kouzelnf koberec.

P ieh|ídka bude pokračovat  i  na podz im. Pozveme
k  nám ocho tn i c ké soubo ry  z  Je seníku ,  Loš t i c ,
Bratrušova a da|ší. UŽ dnes se mťrŽete každy měsíc těšit
na někter1i z těchto souborr] s jej ich piedstavením.

Je potěši te|né, Že i  v  dnešníte|ev izní době se skoro ve
všech obcích udrŽuje tato stará dobrá tradice. Je j istě
dob ie ,  Že i  B|udov má zase po |etech ochotn ickf  sou-
bor s názvem Blud v tyátru a v brzké době se vám
piedstaví svfm prvním vystoupením - premiérou pohád-
ky Jak s  Ju! inkou čert i  š i l i .  Tato premiéra završíje j i ch
téměÍ roční práci. Věiím, Že je pi i jdete v hojné mffe pod.
porit a povzbudit, aby jej ich vstup na '.prkna, která zna-
menajísvět ' .  pÍ ines|  vám pobavení a hercťrm povzbuzení
a chut  do da|ší práce '

Jarmila Divišová

Změna hodin pÍo veÍejnost.
Pošta Bludov oznamuje změnu hodin pro veÍeinost.

0d 1. Ííjna 2002 bude pošta otevŤena denně
od I do 11 hodin a od 13 do 18 hodin.

.  , ! , :  : , ,  t :  :  :  : :  :

MoŽNosT uznvŘrní:
PostŽirového Účtu, postkonta, stavebního spoiení s Iiškou,

penzijního piipo;iŠtění, povinného ručení pro váš automobil,.''

NAVšT|WE NÁs, BÁot uÁa PaRAD|InE.

Bludovan 2l



Z:t r:|sltÍrl, l i rr iIr '  n r.|: lst
. žir.rr| '  |Í||( 'ž.i l '  . ir. rr l lu'í.

.  '{  PozVÁNÍ. -Ý
íŮ.

V ttnonu, Dč|E 2|. zÁŘí tqoz
V sÁun NÁRoDNíno Doťtu.

t.llorrb.i lrrrrlon fn ti'i lr1i.n,
rrvšnk brzy Iltrt|c 1n ttich vrl|.ru

Spo|eč'ensky vínek
r -

O- na roztou lenou@
.{ -{ .{ .{ ltrAncťl.v l}ludtlvč.

---ra/_
Vn + RoDIč{y oDPob. VsrupuÉ: ili,l?..Íl;.'

Ku boJné nívštčr.ě uctlr 'ě zvou

||rrt ir ltn lniIt| ' is l irrv y ./,í| 'í,yr.

Vzpomínám(9...
, , ,2| , záÍí tomu bylo pŤesně l00 let ode dne, kdy bludovšti branci zva|i
Společensky vínek do dnešního kulturního domu. Za povšimnutí stojí
a vyše vstupného na tuto společenskou akci. '.

_tr--'.r:l 
-t- 

-l

touto pozvánkou veŤejnost k rozloučení na
obzvláště délka tehdejší vojenské sluŽby

Jarmila Divišová

!!! PoZoR?,měna telefonního čÍsu III

Jaroslav JA|{KO - Elektronické sYstémv

Cinno sti:
- elektronické zabezpečovací
zaÍnení (ostraha proti vloupání)
. detekce požáru a riniku plynu

. prúnryslové a domácí
kamerové systémy

- pŤístttpové a docházkové
systémy

- lepení bezpečnostních okenních
Í. liÍ

Te l. 60 25641 13, 583 2388 44
Jaroslav Janko . Elektronické systémy, A. Kašpara304,,789 61 Bludov

WW'W'.JANKO.CZ elektronika@iank o.cz

SIttžby:
. bezpečnostní posouzení

. bezplatnf návrh

. montáže

- revize

. pravidelné prohlídky

- záruční a pozáruční servis

Bludovan 22
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SGruln:a
bIuiloffiffic
Tf*,,;t*.,,;-,I !?; *ril&l[)tJtBu

Jak jsme s líb i l i ,  budeme inÍbr-
movat o umístění a prriběhu v další
části soutěŽní sezony. Dne 3. srpna
2002 se naše druŽstva muŽrj a žen
zťrčastni la V Hranicích kra.iské-
ho kola V požárním sportu. obě
naše druŽstva,  i  kdyŽ nepatŤi la
k favor i t r im,  odved la vyn ika jící
ko lekt ivní v1 ikon a k  pŤekvapení
všech pŤítomn;ích bojovala o místa
ne.|vyšší, a to o postup na mistrovství
republ iky .  Ten nakonec oběma
družstv m utekl o pověstny vlásek,
díky sm le ve štafetách 4xl00 m,
pŤestoŽe tato disciplína měla b!,t
u obou družstev nejsi|nější. Nakonec
to stačilo na vynika.iící druhá místa
pro obě druŽstva. obrovsklm
ťrspěchem skonči la  d isc ip lína l00m
pŤekáŽek jednotl ivky . V soutěŽi žen
obsadi la b|udovská Lenka Vá|ková
vynikající 3. místo ze 68 startu.iících,
navíc Kami|a Krobotová a Amá|ie
Holoušová Se vtěsna ly  do první
desítky a všechna bludovská děvčata
se dostala mezi tŤicítku.

Abso lutním spěchem skonči la
soutěŽ muŽ . Vítězem a pŤeborníkem
kraje na rok 2002 se stal bludovsk!
Roman Kamler a konečně si splni l
jeden ze svych sn . Také Jaroslav
Kulhaj  svym 6.  místem a Pave l
JuŤina 10.  místem potvrd i l i  svoj i
kval itu, další také rrezklama|i, o tom
svědčí.ie. i ich umístění do 29. místa,
pouze Tomáš Kotrly zaplati|
nováčkovskou dař, ale svynr věkem

.ie pŤísl ibem do budoucna. Celkem
starovalo 69 závodníkú.

Vfsledková listina
oblastní koto druŽstev sDH sH ČMs 2oo2 - MuŽl

3. srpna 2002 Hranice

cELKoVÉ VÝsLEDKY

PoŽÁnnÍ Úrox B Ě H NA 100m pŤekáŽek
Družstva

ŠraFETA 4x100m

Poiadí Družstvo
Dosažené časy

pož. rjtokItoom piek. |štafeta 4 x 100rr
Součet
ěasťl

1 .  O L
2. SU
3. PR
4. OL
5. PV
6. SU
7 .  JE
B. PR
9. PV

SDH Rimice
SDH Bludov
SDH Milotice
SDH H|ubočky
SDH Alojzov
SDH Hrabišín
SDH Širokf Brod
SDH Vfkleky
SDH HomíStěpánov

2b,26
24,78
21,19
29 ,16
25,il
22,80
28,31
23,04

122,O1
122,59
126 ,15
'123,U
't35,94

139,77
132,%
117,88
142.93

o4,J3
68,07
68,65
68,44
69,48
73,44
71,77
70,1 0
79.54

zlz,oz
215,44
215,99
221,14
230,96
236,01
2%,02
241,02

Poiadí Družstvo Vvs.cas
1 .
2.
3.
4 .
5.
o .

7 .
8.
9 .

sul-l Mtlotloe
SDH Hrabišín
SDH Vlkleky
SDH Bludov
SDH Alojzov
SDH Rimice
SDH Simkf Brod
SDH H|uboěky
SDH HomíStěpánov

2 1 , 1 9
22,80
23,04
24,78
25,54
26,28
28,3't
29,16

Porad DruŽstvo VÝs'cas
1 .
2.
3.
4.
5.
o.
7 .
8.
9 .

SDH Rimice
SDH Bludov
SDH Hlubočky
SDH Milolice
sDH sirokÝ Brod
SDH Alojzov
SDH Hrabišin
SDH HomíStěpánov
SDH Wklelcv

122,s'l
122,59
123,U
126 ,15
132,94
135,94
139,77
142,93
147,88

Poradí Družsfuo 1. ookus 2. pokus vfslednf ěas
sDF{ Rtmice
SDH Bludov
SDH Hluboěky
SDH Milotice
SDH Alojzov
SDH Vfkleky
SDH Hrabišín
sDH Širokl' BÍod
SDH HomíStěoánov

tv,-s4
76,38
75,U
68,65
69'/Í8
71,14
73,44
75,1 3
86,57

o4,33
68,07
68'/í4

76,78
70 ' í0
87,U
74,77
79.U

64,ltil
68,07
68,44
68,65
69,48
70 ,10
73,U
74,77
79,54
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Jen pro zajímavost je to historicky
nejlepší umístění družstev a jed.

notlivcri na takovéto soutěži pro
okres Šumperk.

Je proto tŤeba jmenovitě poděkovat
všem členkám a členrim našich
druŽstev.

Ženy:
Vá|ková Lenka, Krobotová Kami|a,
Holoušová Amálie, Musilová |veta'
Ho|oušová Jana, Sudková Eva, Hrochová
Kateiina, Po|áchová Hana a Kubová Lenka'
Vedoucí: Kotr|f Josef Trenér: Krejčí Dana

Muži:
Kamler Roman, Kulhaj Jaroslav, Juiina
Pave|, Motyka Ladis|av, Morong Lukáš,
Kvapi| JaromÍ', JuÍina Tomáš, Kotr|! Tomáš
a Ba|cárek Jiií.
Vedoucí: KrejčíJiií Trenér Sobotka Martin

Je také tŤeba poděkovat všem dalším,
kteŤí se na tomto spěchu nejen pro nás
hasiče, ale pro celou obec Bludov'
podílel i .  Neradi bychom na někoho
zapomněli, a proto necháme jmenovité
poděkování na jednání naší v;/roční
sch ze, ale vzhledem k blížícím se
komunálním volbám je na nás poděkovat
panu starostovi, radě a celému zastupitel-
stvu naší obce za podporu a spolupráci
nejen v letošním roce' ale v celém
uplynu|ém volebním období s pŤáním,
aby i v budoucnu mohli hasiči cítit pod.
poru Ve vedení obce a samozŤejmě i obec
se mohla spolehnout na své hasiče.

Další vysledky a informace o naší
nejen soutěŽní činnosti pŤinesou následu-
jící čísla Bludovanu.

Sbor dobrovolnych hasič v Bludově

Vfs|edková listina
oblastní kolo družstev sDH sH ČMs 2oo2. Ženv

3. srpna 2OO2 Hranice

cELKoVÉ VÝsLEDKY

POZARNI  UTOK pňekážek

STAFETA  4x100m

ffiriiffiiffi

.Iubilejního ročníku se zričastnil v his-
torii této akce také jubilejní počet ričast-
nílď. ProtoŽe nám pŤálo počasí' sešlo se
na staftu pŤes l20 ričastníku, kteŤí vyšlá-
pli většinou na vllet kolem Bludova
v délce sedmi km. K nejstarším ričast.
nílďm patŤi| tradičně pan Josef Hruba,
letos osmdesátilety, a nejmladšími byli
roční Adélka DoleŽalová a dvoulet.í
Dalibor Kráthj.

B|udovan vydává obecní uŤad Bludov' Yychini Ix rněsíčně' Uzávěrka dalšího čísla vŽdy 20' každého měsíce' Povolení č. 03809l5588. Registrováno u oÚ Šumperk pod
č. SU 2/99. Redakční rada: Irena Sed|áčkovri" Karel Bank, Lenka Černá, František Po|ách. Spolupracovnice: Gabriela Svatořová. Adresa redakce: Kultumí drjm Bludov,
e.rnail: ku|turni.dum@bludov.cz, graÍ, prava a tisk KartoTISK Bludov, e.rnail: kartotisk@iol.cz, www.kartotisk.cz.

BEHNAí00m
DruŽstva

Poiadí DruŽstvo
DosaŽené časy

oož. ritok|100m prek.|štafeta 4 x 100n
SouČet
časťl

1 .  l , K

2. SU
s. oL
4. PV
5. JE
6. PV
7. OL
8. PR
9. JE

š'UF! l-{nnsKo
SDH Bludov
SDH H|uboěky
SDH Niva
sDH ŠirokÝ Brod
SDH Pircmyslovicc
SDH Tovei
SDH Milotice
SDH Zlaté Hory

2.3,13
26,62
24,93
21,17
36,50
34,09
20,60

132,60
133,05
137,6
117,97
165,46
175,60
136,87
1/16,46
145.84

I Í,65
76,E7
77,93
80,44
79,83
83 ,15

78,22
78 .18

z3J'oě
2T,U
210,32
252,58
281,79
292,U

Poňadí DruŽstvo Ws.čas

2.
3.
4.
5.
o .

7.
B.
9.

sur'l I over
SDH Hlinsko
SDH Niva
SDH H|ubočky
SDH Bludov
SDH Piemyslovice
sDH ŠirokÝ Brod
SDH Miloticc
SDH Zlaté Horv

zu,ou
23,43
24,17
24,93
26,62
34,09
36,50

Poiad DruŽstvo VÝs.ěas
l .

2.
3.
1.
5.
6.
7.
L
9.

sul-t HlrnsKo
SDH Bludov
SDH Tovei
SDH Hluboč|cy
SDH Zaté Hory
sDH Mi|oticé
SDH Niva
sDH sirokÝ Brod
SDH Přemvs|ovice

lcz,ou
133,05
136,87
137,6
145,84
146,46
147,97
165,46
175.6

Poiadí DruŽstvo í. pokus 2. pokus uÍslednÝ čas

7
3.
{.
5.
).
7.
B.
9.

uur-r E tuoov
SDH Hlinsko
SDH Hlubočky
SDH Z|até Hory
SDH Milotice
sDH ŠiÍol Brod
SDH Niva
SDH PŤemys|ovice
SDH Tovei

ěU'{J
77,65
79,U
78,19
78,22
79,83
80,44
E3 'í5

/ b . ě  /

79,78
77_,93

65,65

lt',ě l

77,65
77,93
78,1 8
78,22
79,83
80,44
83,15

F
U
ITCEl{TRUM
záRl adní škoIe

U BIudouě

Po '  s t ,  P á
17 :OO  -  1 8 ; 3O  hod .

Gena  z a  t  h od -
2o ' -  K ě


