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Obecní úřad informuje

V úterý dne 28. června 2011 bude v naší obci provedeno povinné
očkování psů proti vzteklině. Očkování provede MVDr. Tomáš
Mašek na níže uvedených svodech:
8,00 hod u restaurace „Na Záguří“
8,30 hod u Lipek
8,45 hod u obecního úřadu
9,15 hod u chodníčku – Pustky
9,45 hod u prodejny na Špluchově
10,15 hod u p. Matějíčka – osada
Amerika
Cena za očkování jednoho psa
činí 90,- Kč.

Výzva spoluobčanům

Obec Horní Bludovice hledá kronikáře pro vedení obecní kroniky.
Posláním této činnosti je chronologicky
zapisovat dění v obci ve všech oblastech.
Má-li někdo z občanů obce zkušenosti
s touto činností, popř. by měl o vedení
kroniky zájem, nechť se kontaktuje se
starostkou obce, popř. pracovníky obce
osobně nebo telefonicky. Význam této činnosti spočívá v tom, že pro příští generace
budou zpřístupněny historické události ze
života obce v daném období.

Obecní úřad Horní Bludovice upozorňuje občany, že v době od 22. 4.
2011 do 24. 6. 2011 bude firma Winans, s.r.o. Praha, provádět
rekonstrukci vybraných mostů a lávek v obci Horní Bludovice.
Jedná se níže uvedené objekty:
1. Most na Americe přes Špluchovku (směr p. Slíva Miroslav)
2. Lávka přes Lučinu (u p. Mikuly Čeňka)
3. Lávka přes Lučinu (pod Lipkami)
Z tohoto důvodu nebude možné používat tyto lávky a most.
Děkujeme za pochopení.

Bludovické šlápoty 2011

Obec Horní Bludovice pořádá již tradiční
jedenáctý ročník Bludovických šlápot,
které se pořádají v neděli 8. května 2011.
Na tento ročník jsme připravili novinku
spočívající v rozdělení trasy na trasu turistickou a na trasu cyklistickou.
Trasa turistická: Prezentace od 8,00
do 9,00 hodin u obecního úřadu.
Zahájení pochodu: v 9,00 hod, trasa po katastru obce
označená fáborkami. Délka pěšího pochodu - asi 10 km.
Trasa cyklistická: Prezentace od 8,00 do 8,30 hodin u obecního
úřadu. Zahájení vyjížďky: v 8,30 hod. Trasa povede podle mapy na
Špluchov a poté do Vojkovic k hostinci U Koníčka. Délka asi 30 km.

sport

inzerce

Doporučujeme cyklistickou přilbu.
Každý z účastníků obdrží mapku trasy a poukázky na občerstvení.
V průběhu registrace Vám
zahraje již
tradičně dechová hudba
„Akorďanka“.
Pro účastníky
bude připraveno
pohoštění u obchodu na Špluchově. Další
program je
připraven v cíli
Fotografie ze startu loňských Bludovických šlápot
cesty na myslivecké chatě. Děti do 15 let mají vstup zdarma, ostatní účastníci pochodu
uhradí částku 50,-Kč za osobu na startu. Srdečně zvou zastupitelé a rada
obce Horní Bludovice. Program i překvapení na trase jsou připraveny.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
obec Horní Bludovice

Z činnosti KDU – ČSL

ZO KDU – ČSL Horní Bludovice a
Kaňovice pořádá jednodenní
zájezd na „Jízdu králů“ do
Vlčnova, který se koná v neděli
dne 29. května 2011.
Odjezd autobusu: 4,30 hodin od
restaurace „Magera“ v Kaňovicích
po trase Kaňovice – točna, Špluchov, obecní úřad, Havířov AN.
Cena zájezdu: 250,-Kč/osobu
Program zájezdu:
- Slavnostní mše svatá v 8,00 hod
- Jízda králů v 11,30 hod.
Zájemci se mohou přihlásit
na telefonním čísle
608 619 869 p. Slívová

Jízda králů patří k nejznámějším
folkórním slavnostem na Moravě

ZO KDU – ČSL Horní Bludovice a Kaňovice pořádají tradiční

„Smažení vaječiny“, které se bude konat v sobotu dne 4. června 2011

v 15,00 hodin v areálu bývalé školy - nyní areál u obecních bytů na Šplu-

chově. Jste srdečně zváni. Podrobnosti konání této akce budou zveřejněny na plakátech v dostatečném časovém předstihu.
Zve výbor ZO KDU-ČSL

Důležité upozornění!

Šk o l a + F C H o rn í B l u d o v i c e

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3.2010 - o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o
čištění komínů.
V podmínkách požární bezpečnosti výše uvedeného nařízení je mimo
jiné uvedeno, že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a
kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo
ke vniku požáru.
Aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo ke
vzniku požáru a úniku spalin od připojených spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva musí se provádět kontroly, čištění a revize spalinové cesty způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády.

Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je
držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je
zároveň
- revizním technikem komínů,
- nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových
systémů,
- nově pak revizním technikem spalinových cest.
Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební
úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na
výskyt trhlin ve spalinové cestě.
O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba
písemnou zprávu („Revizní zpráva spalinové cesty“).

Kontrola spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je
držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejméně 1 x
ročně. O provedené kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou
zprávu („Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty“).
Obecní úřad Vám nabízí tuto službu prostřednictvím dohody
s kominickým mistrem. Byla uzavřena dohoda o provádění těchto revizí
a občané se mohou kontaktovat přímo:
Pavel Sikora, mobilní telefon: 724 319 736 nebo e-mail:
kominictví.sikora@seznam.cz
Po provedené revizi Vám bude vydáno potvrzení a běžná cena je cca
300,-Kč bez dopravy.
Další společností, která se problematikou kominických prací zabývá, je
PTB Services@Technology, s.r.o., Za tratí 539, 739 24 Krmelín,
telefonní kontakt: 775 727 157.
Občané, kteří mají o tuto službu zájem, mohou svůj požadavek nahlásit
na obecní úřad. Poté bude společností PTB Services upřesněn termín
kontroly komínů u občanů obce.

Informace o konání Valné hromady FC Horní
Bludovice
Dne 29. 3. 2011 se v souladu se Stanovami fotbalového klubu konala
řádná valná hromada. Dle schváleného programu projednala mimo jiné
výroční zprávu o činnosti klubu a zprávu o hospodaření od poslední
valné hromady konané dne 16. 3. 2010. Dále projednala ukončení činnosti dvou členů výboru a některých členů klubu. Na vlastní žádost
odstoupili z výboru fotbalového klubu pan Jiří Bernady a pan Jaromír
Feifič. Pan Jaromír Feifič z důvodu
velké vytíženosti ve vyšších funkcích
fotbalového svazu ukončil svou činnost i jako člen klubu. Předsedou
nově zvoleného devítičlenného
výboru fotbalového klubu byl zvolen i
nadále pan Dominik Kowala, sekretář
pan Roman Ožana a hospodář pan
Miroslav Křibík. Po projednání valná
hromada stanovila činnosti a plán
klubu na další období. V následující
diskusi starostka obce Horní BluZ p r a v o d a j o b c e H o r n í B l u d o v i c e 4 / 2 0 11 - 2

Úspěšný dětský karneval

Dne 25. 3. 2011
proběhl ve
spolupráci se
SRPDŠ tradiční
dětský karneval.
Akce se konala v
sále obecního úřadu
pro všechny děti
MŠ a ZŠ. Děti měly
krásné a nápadité
masky, z kterých se
těžko vybíraly dvě
nejlepší. Nakonec
se vybrala květinka
a kočička, které obdržely domácí dortík. Všechny děti dostaly i sladké
pohoštění. Děti si zahrály různé hry, zatančily a zasoutěžily. Byla
připravena i tombola, z které si odnášely hezké dárky. Bylo to pro děti,
ale i rodiče krásně prožité odpoledne.

Soutěž ,,Požární ochrana očima dětí“

Naši žáci se každoročně zapojují do soutěže Požární ochrana očima dětí.
I letos kreslili výkresy, skládali a psali básničky. Nejlepší práce jsme
odeslali na OSH Karviná.
Jedna z vybraných básní je od Kryštofa Robosze.
Hasiči

Ulicí si auta fičí,
jsou to naši hasiči.
Jedou zrovna k požáru
u velkého stožáru.
Stožár stojí za městem,
za chvíli tam s nimi jsem.
Projedeme celé město,
máme přednost, ale přesto,
pozor dávat musíme,
ať nikoho nesrazíme.
K požáru se blížíme,
plameny už vidíme.
Až k požáru dojedeme,
hadice si vytáhneme.
Voda stříká na stožár,
je tu všude velký žár.
Hasiči se nevzdávají,
všechnu sílu vodě dají.

Vítězné masky dětského karnevalu

Protože bojovali statečně,
požár uhasili bezpečně.
dovice a členka klubu paní Jana Pohludková diskutovala s dalšími členy
o plánech klubu a také o problematice založení nového žákovského
mužstva. Na závěr jednání valné hromady předseda klubu pan Dominik
Kowala poděkoval odstupujícím členům a nově zvoleným členům
výboru popřál hodně úspěchu v práci pro klub.

Pozvání na tradiční fotbalový
zápas - svobodní : ženatí

Výbor FC Horní Bludovice zve všechny příznivce kopané na tradiční fotbalový zápas - svobodní : ženatí,
který se uskuteční na obecním
hřišti. Termín fotbalového klání
je stanoven na sobotu 14. 5. 2011
ve 14,00 hodin. Zájemci o hru se
mohou dopředu zaregistrovat u
sekretáře klubu pana Romana
Ožany na tel. 605 010 783. Bohaté občerstvení je zajištěno.
Těšíme se na příjemně strávené
Mužstvo ženatých na archivním
odpoledne s Vámi.
snímku z roku 2010

I n z e rc e

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
NONSTOP596811231
725 108 646, 602 544 149
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu včetně víkendů a svátků.
Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA

Havířov-Město, Na Nábřeží 61, www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz

NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NÁS ZAVAZUJÍ POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH

_RK mont_Křibík Rostislav_

Výroba ocelové konstrukce, zámečnictví
Brány, ploty, vrata i elektro pohony
Topenářství, instalatérství, vodařství

739 37 Horní Bludovice 36
Karviná
Prodejna KVĚTINY –
DÁRKY

Nabízí:
řezané květiny
pokojové rostliny
květináče a dekorativní
keramiku
postřiky, hnojiva a zeminu
svíčky dekorativní a
hřbitovní
Prodejna se nachází
v budově Obecního úřadu
v Horních Bludovicích.
Těšíme se na Vaši
návštěvu.

Karla Turčínová
Mobil: 737 368 222

Tel.: +420 731 306 818
E-mail: r.kribik@seznam.cz

Cukrářská výrobna
Horní Bludovice č. 408
rozšiřuje svou nabídku
výrobků o mini-zákusky.
Objednávky přijímáme minimálně 4 dny předem. Minizákusky, koláče a ostatní
vydáváme v pátek odpoledne
a v sobotu dopoledne. Koláče
v množství 50 a více kusů vydáváme také v pondělí, úterý
a středu. Svatby a větší zakázky je třeba objednat s
větším časovým předstihem.
Všechny výrobky jsou pouze
na objednávku.
Telefon: 775 160 758

Zateplení fasád

Zámková dlažba,

se státní dotací

rekonstrukce.

rodinných domů
od certifikované

ploty,

firmy.

Kvalitně a levně.

Barostav, s.r.o.
Tel.: 736 677 631

Kvalitně a levně.
Tel.: 736 677 631

Spojte svou kariéru s Českou pojišťovnou!

Česká pojišťovna a.s., agentura Havířov příjme obchodníka
s možností postupu na manažera.
Požadujeme: Min. SŠ, uživatelskou znalost práce s PC,
samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování.
Nabízíme: Silné zázemí a know-how nejsilnější společnosti na
pojistném trhu, finanční podporu v době adaptace nad rámec
provizí ve výši 85.000,- Kč, obchodní a produktové školení
zdarma.
Tel.: 720 364 766, e-mail: rhaincova@servis.cpoj.cz

Zahradnictví ,,Dolina“
Havířov-Bludovice, Luční 4
Nabídka

sazenic: rajčata, celer,

pažitka, ja-

hody měsíční,

pelargonie, surfinie, begonie,

tagetes, petunie, jiřinky, plectranthus, million bells…

Provoz se zahajuje 26. 4. 2011.

Otevírací doba: Po - So 8-12,14-18
Těšíme se na Vaši návštěvu
Ing. Jolana Janková,
tel.: 776 243 763
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R ůzné

Český červený kříž
Oblastní spolek Karviná
pořádá pro širokou veřejnost kurzy a školení v
poskytování předlékařské
první pomoci. Jsme akreditované pracoviště a provádíme jak akreditovaná školení tak i školení pro širokou veřejnost.
Jsme schopni se přizpůsobit požadavkům objednatele.
Školení předlékařské první pomoci se vždy
skládají z dvou tematických celků. Jeden celek
je zaměřený na teorii první pomoci a druhý na
praktické dovednosti. Nikdy neprovádíme
školení pouze teoretická, ale naším hlavním
cílem je získávání praktických dovednosti.
Školení jsou prováděné v učebně první pomoci,
která je vybavena potřebným cvičným materiá-

lem a trenažéry na nácvik oživování a
používání externích defibrilátorů.
V průběhu jarních měsíců (duben – červen)
budeme pořádat na základě Evropského certifikátu vydaný EU školení předlékařské první pomoci ve 12-ti hodinové normě „Základní norma
zdravotnických znalosti“. Tato norma je určena
především zájemcům, kteří pracují v zemích
EU, nebo se na práci chystají. Je jim vystaven
dvojjazyčný průkaz (česko-anglická verze) s
neomezenou platností.
V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky
(596 312 206, 733 36 32 14) nebo bližší informace naleznete na našich webových stránkách
www.cckkarvina.cz.
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Rekondiční pobyty Českého červeného
kříže pro seniory.
Český červený kříž Karviná pořádá pro seniory
6-ti denní rekondiční pobyty v krásném
prostředí Jeseníků.
Penzion U Jiříka se nachází v obci Ludvíkov
mezi městem Vrbno pod Pradědem a lázněmi
Karlova Studánka.
Jedná se o penzion rodinného typu se skvělou
domácí kuchyní.

Během celého pobytu se Vám věnuje delegát
ČČK, který s Vámi vyjíždí na různé výlety do
okolí a pořádá výšlapy a tury. Jedná se o pobyt,
kde každý den je plánovaná nějaká pohybová
aktiva. Veškeré pohybové aktivity jsou přizpůsobené věku a zdraví účastníků.
Termíny pobytů a cena jsou zveřejněny na
našich www stánkách.
Pro členy ČČK Karviná nabízíme 10% slevu.
V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky
(596 312 206, 733 36 32 14) nebo bližší informace naleznete na našich webových stránkách
www.cckkarvina.cz.

Projektování zahrad
Zahradnické práce
Støíhání a øezání stromù
Terénní úpravy

Karel Smejkal
Horní Bludovice 373
Tel.: 605 056 522
www.zahrady-namiru.cz

S DH H o r n í Bl u d o v i c e + s p o rt v o bc i

Dne 23. 3. 2011 navštívili dospělí hasiči Divadelní komedii Miláček
Anna v Domě kultury AKORD Ostrava – Zábřeh.
Světově proslulá komedie o tom,
že není šikovné přivést si domů
milence právě, když má váš
manžel v ložnici svou přítelkyni.
Ještě, že je tu služka Anna. Hráli:
Vanda Hybnerová, Saša Rašilov,
Martina Hudečková, Linda Rybová a David Prachař.

4.
5.
umístil)

V neděli 27. 3. 2011 se v
sále obecního úřadu
Horní Bludovice konal
1. ročník „Turnaje v
člověče nezlob se“
aneb, když dospělí hasiči
vyzvou mladé hasiče.
Turnaje se zúčastnilo 10
dětí a 12 dospělých.
1. místo: Jakub Burkot
2. místo: Anička
Burkotová
3. místo: David Havlas

Pěštice představitelů
naší nejmladší hasičské
generace, soptíků Natálka Bubelová,
Jakub Burkot, Ondřej
Burkot, Jan Peter a
Denisa Rakowská podstoupili v Soběšovicích zkouškou odbornosti. Celá pětice uspěla a tímto
jim celý sbor gratuluje k získání odznáčku Preventista.
V brzké době nás
čeká štafeta 4 x
60m, na kterou se
pilně připravujeme na našich
pravidelných
schůzkách.
Fotodokumentace
je ze zkoušky v
Soběšovicích.

2. ročník turnaje O pohár starostky obce
ve stolním tenisu

místo: Denisa Rakowská
místo: Jaromír Ondračka (jediný dospělý hasič, který se

GRATULUJEME! A věříme, že
tento turnaj se stane každoroční
tradicí.
V sobotu 16. 4. 2011 proběhla v
sále OÚ Horní Bludovice
MIMOŘÁDNÁ VALNÁ
HROMADA. Došlo k odstoupení
starosty pana Martina Petera a
vedoucí mladých hasičů paní
Věrky Peterové, kterým patří
obrovské dík, za všechno, co pro SDH Horní Bludovice udělali. Jelikož
funkce starosty a vedoucí mladých hasičů obnáší nejen spoustu radostí,
ale převážně starostí.
Byli navrženi dva kandidáti na starostu SDH Horní Bludovice:
Pan Lukáš Urbančík obdržel 16 hlasů a paní Adéla Ondruszová 17 hlasů.
S takto těsným počtem hlasů se starostkou SDH Horní Bludovice stala
paní Adéla Ondruszová. Dalším bodem byla volba vedoucí mladých
hasičů. Jako jediná kandidátka byla do funkce vedoucí mladých hasičů Soptíků zvolena paní Lucie Orságová.

Roman Ožana se umístil na druhém místě

čalo se hrát ve dvou skupinách systémem každý s každým. Přestože
úroveň hráčů byla rozdílná, nikdo
nechtěl prohrát, takže jsme byli
svědky bojovných zápasů s mnoha
pěknými výměnami. Ti nejlepší z
každé skupiny si to rozdali mezi
sebou. Vítězem se stal Michal
Mlynář z Lučiny, druhé místo vybojoval Roman Ožana z Horních Bludovic, třetí Vítězslav Funiok také z
Horních Bludovic. Vyhlášení vítězů
se zúčastnila i starostka obce, paní
Jana Pohludková, která rozdala
ceny v podobě pohárů a lahví sektu.

Všem zúčastněným členům SDH Horní Bludovice děkujeme.

Na turnaji se představila i nejmladší ping-pongová generace

Na závěr SDH Horní Bludovice děkuje panu J. Tvardkovi – AUTOBAZAR JOSEF TVARDEK za finanční příspěvek 1.000Kč,- na odměny
pro děti na Pálení čarodějnic.
Další poděkování patří panu J. Feifičovi a panu S. Repčákovi za finanční
příspěvek 5.000Kč,- pro Soptíky – mladí hasiči.

V sobotu 2. dubna
2011 se uskutečnil
už druhý ročník turnaje ve stolním
tenise o pohár
starostky obce. Ve
velkém sále obecního úřadu se
shromáždilo asi
dvacet sportovců
všech věkových
kategorií - byli zde
žáci, mládež, lidé v
nejlepších letech i ti
dříve narození. Za-

Akce se vydařila a už nyní se
těšíme na třetí ročník v roce 2012.
Čtveřice nejlepších - zleva: Michal
Mlynář, Vítězslav Funiok, Libor
Mlynář a Roman Ožana
Z p r a v o d a j o b c e H o r n í B l u d o v i c e 4 / 2 0 11 - 5

Ordinační hodiny MUDr. Josef Koutník
Obecní úřad:
telefon 59 64 21 041
Pondělí

Středa

Pátek

15:00 - 17:00
ordinace
17:00 - 18:00
prevence
7:00 - 8:30
odběry
7:15 - 11:00
ordinace
11:00 - 12:00
prevence
7:15 - 8:30
odběry
7:15 - 11:00
ordinace

Ordinace Špluchov:
telefon 59 64 21 050
Úterý

Čtvrtek

R ůzné

Jubilanti duben 2011
Vladimír Cieslar
Dagmar Čamarová
Radomil Knybel
Antonín Krejčí
Tomáš Plonka
Hana Schwarzová
Marie Ševčíková
Jindřich Važík
Jaroslava Venclů

Stříbrnou svatbu oslaví
v dubnu manželé
Iva a Vladislav Kabátovi
Srdečně gratulujeme!

CREDULA RES AMOR EST
(OVIDIUS)
LÁSKA UVĚŘÍ SNADNO
HUMANUM AMARE EST,
HUMANUM AUTEM
IGNOSCERE (PLAUTUS)
JE LIDSKÉ MILOVAT,
JE LIDSKÉ ODPOUŠTĚT

2. dubna 1805
3. dubna 1876
5. dubna 1937
8. dubna 1912
14. dubna 1916
17. dubna 1969
21. dubna 1990
24.dubna 1865
25. dubna 1973
30. dubna 1883

so

MESSE TENUS PROPRIA VIVE
(PERSIUS)
ŽIJ Z VLASTNÍ SKLIZNĚ
VITA QUAM SIT BREVIS,
SIMUL COGITA
(PLAUTUS)
MYSLI NA TO, JAK JE ŽIVOT
KRÁTKÝ

narozen Milan Kundera
český spisovatel žijící ve Francii
narozen Hans Christian Andersen
dánský spisovatel a pohádkář, + 1875
narozen Tomáš Baťa
český podnikatel, spoluzakladatel obuvnické
firmy, + 1932
otevřeno letiště Praha – Ruzyně
narozen Jozef Gabčík
československý voják, zapojený do operace
ANTHROPOID, při které byl zabitý zastupující
říšský protektor Reinhard Heydrich, + 1942
Švédsko zavedlo letní čas jako první na světě
Alexander Dubček sesazen z funkce tajemníka ÚV
KSČ, nahradil ho Gustáv Husák
Papež Jan Pavel II. navštívil Československo,
první návštěva papeže v historii Československa
narozen Jiří Janda
zakladatel a první ředitel ZOO Praha, + 1938
narozen Pavel Šporcl,
český houslový virtuos
narozen Jaroslav Hašek,
český spisovatel, autor díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, + 1923

H. Žukov – FC Horní Bludovice

16. 4.

D. Datyně – FC Horní Bludovice

10. 4.

ne

so

ne
st

so

ne

12.15

24. 4.

FC Horní Bludovice – B. Rychvald

12.45

4. 5.

FC Horní Bludovice – Věřňovice

15. 5.

FC Horní Bludovice – D. Lutyně

13.15

SJ Rychvald – FC Horní Bludovice

14.45

1. 5.

FC Horní Bludovice – Zábla)

7. 5.

Doubrava – FC Horní Bludovice

29. 5.

FC Horní Bludovice – Dětmarovice

ne

12. 6.

FC Horní Bludovice – Těrlicko

so

ne

13.00

FC Horní Bludovice – Stonava

ne

4. 6.

19. 6.

Č. Těšín – FC Horní Bludovice

Rozlosování jarního kola kopané okresní přebor muži:

13.45
13.15
16.30

14.15

13.45

13.45

12.30

ne

3. 4.

Věřňovice – FC Horní Bludovice

15.30

so

16. 4.

SJ Petřvald – FC Horní Bludovice

16.00

ne

1. 5.

so

VIVERE – MILITARE EST
(SENECA)
ŽÍT - ZNAMENÁ BOJOVAT

2. 4.

ne

ne

Významné osobnosti a události – únor
1. dubna 1929

Rozlosování jarního kola kopané okresní přebor dorost:

so

7:00 - 8:00
odběry
7:15 - 11:00
ordinace
15:00 - 17:00
ordinace
17:00 - 18:00
prevence

Citáty

Fotbalový klub FC Horní Bludovice informuje

9. 4.

24. 4.

FC Horní Bludovice – FK Bohumín B

7. 5.

Doubrava – FC Horní Bludovice

ne

15. 5.

ne

29. 5.

so

ne

ne

H. Žukov – FC Horní Bludovice

FC Horní Bludovice – I. Petrovice
FC Horní Bludovice – Sn. Orlová

21. 5.
5. 6.

12. 6.

TJ Petřvald – FC Horní Bludovice

15.30
16.00

16.30
16.30
16.30
17.00

FC Horní Bludovice – SJ Rychvald

17.00

FC Horní Bludovice – BF Orlová

17.00

ČSAD Havířov – FC Horní Bludovice

17.00

Sazebník poplatků od 1. 2. 2011
Pronájem sálu
Pohřby
Občané obce oslavy
Cizí občané oslavy
Nájem kuchyně 1 den

400,- Kč
800,- Kč
1 200,- Kč
200,- Kč místní občané
400,- Kč cizí občané

Organizace schůze:
Klub důchodců:

zdarma
zdarma

Reklama ve zpravodaji
Naše firmy a občané obce:
Cizí firmy a cizí občané:

5,- Kč/cm2
10,- Kč/cm2

Kopírování
A4 jednostranně černobíle
A4 jednostranně barevně
A4 oboustranně černobíle
A4 oboustranně barevně
A3 jednostranně černobíle
A3 jednostranně barevně
A3 oboustranně černobíle
A3 oboustranně barevně

2,- Kč
13,- Kč
4,- Kč
26,- Kč
4,- Kč
25,- Kč
8,- Kč
50,- Kč

Zpravodaj Obecního úřadu v Horních Bludovicích vychází jednou měsíčně. Uzávěrka je kolem 20. v měsíci, reg. č. MK ČR E 19993
Adresa: 739 37 Horní Bludovice čp. 434, e-mail: horni.bludovice@applet.cz, www.hornibludovice.cz
Grafika, zlom: Petr Smejkal, studio Carpe Diem, tisk: Tiskárna HAROK, Šenov

