
slA VNosrNÍ o rE w<tuÍ RA DNl6t
Rada obce B/MoV 7e spo/uobčatt7
rta s/avrtostttÍ oterřertÍ a ?roh/Ídku radntce,
které se uskutečrtÍ
v pátek ř, prosnce 2oo/
ue /4 hďm
Pot,e bude budoYa /r0 reřqhost
rolnr prÍstt,tprtá do lB hodn,

K pos/echu hrEe B/Morělka,

Za radlt obce, l|/gr V/adtnh V/ček

obecní uřad Bludov oznamuje, že z důvodu stěhóvaní
a vánočních svátkri bude pro veřejnost v době od 17.12.2001
do 31.12.2001 uzavřen. Provoz na uřadě bude zahájen
2 .I .2002 v nové budově radnice .
Nová adresa obecního uřadu Bludov je:

Jana Žižky 19s. z89 61 ltudov
E-mail: ou.bludov@bludov.cz
lntemetová adresa: www.bludov.cz

Telefonní seznam
obecního úřadu Bludov. Jana Žižky 195

Žádáme občany, aby ve vlastním zájmu volali polald možno
přímé linlry, nikoli.v ústřednu.
Uřední hodiny oU pro veřejnost zůstávají tak jako doposud:

pondělí 7.30 - 11.30 a 12.30 - 16.30 hodin
čtvrtek 7.30 - 11.30 a 12.30 - 1ó.30 hodin

Úřední hodiny starosty:

, pátek 14.00 - 17.00 hodin
Uřední hodiny místostarosty:

pondělí 15.00 - 17.00 hodin.

Prosíme občany, aby vyšli našim zaměstnancům vstříc
a dodržovaním stanovepé doby jim umožnili i plnění jiných
důležiých úkolů pro obec Bludov. Týká se to především
pokladních hodin, které je nutné ve vlasbrím zájmu občanů
dodržovat.

Iog. Jan Šaj
OU Bludov

odbor výstavby
- vedoucí odboru

odbor životrrího prostředí
- vedoucí odboru

Fax:
Ústředna

301426
301427
301428
30r429
301433
238278

Přímá |inka:
Starosta, místostarosta
Tajemník
odbor hospodářsko-správní

301430, 238913
301432

- sociální agenda 30|420
- majetkoprávní agenda 30|42|
- vedoucí odboru 30|422

Účtarna- ekonom 30|423
-pokladní 301424

Matrika, evidence obyvatel 301425
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Podpůrné programy obce na rok 2oo2.

Rada obce předloží napříštim jednánizastupitelstva obce
náwh na vyhlášení podpůrných programů na rok 2002.
Vyhlášení bude zveřejněno na uřední desce.

Zádáme zájemce o finanční podporu z podpůrných
programů pro rok 2002, aby sledovali zveřejnění na uřední
desce a v termínu se přihlásili na obecním uřadě.

za HSo oÚ Bludov
Gabriela Svatoňová

Proč na sLítrrí svátek 17. listopadu 200l nevisela státní vlajka
ČR ná ouvyttém místě u pomníku padlých?
Protože ji natomto místě 28. října 200l někdo ulaadl!
CO K TOMU DODAT !!!

obecní uřad Bludov

Oúao,n;n,raa ghilap

M učcznaúčazubn

oóeo gú,dou

/,/id,,óau/nÁni""ú

ó4,ál/0ůaánaěnh/o

aďn,,n./tuzooz
rruoa,/nč.těotí,

7dnnn,íCIU7il,?nnž,/n

vaznžóú,cannl anefrní,/n ú,íadu fi ú,do4,

Í..ozu]íÍInn .ilA PR0sllIEt 200i...
Ne 2.l2. ve 14 hod. Mikulášska besídka pro děti
Ne 2.l2 v 16 hod. l. Adventní koncert. kostel

' sv'Jiří, Bludov
Pá7.12. ve l4 hod. Slavnosbrí otevření rartnice
So 8'l2. ve 14'30 hod. Mikulášská beseda pro

důchodce
Ne 9.l2. v 16 hod. 2. Adventní koncert, kostel

sv. Jiří, Bludov

Kultura školám
Tři pohádky pod vánoční stromeček
Zájezd'do Polska - Klodzko
Zimni šarádapro děti SRPDŠ
Českrí mše vánoční J. J. Ryby
''Hej, misřeu - vánďní koncert
pěveckého sboru Canzonetta
s doprovodem orchestru
Zpívani u stromu (nádvoří zarrrku)

, ,

ffiffi
,St 12.12, v 10 hod.

:a:

::
So,15,12, v 6.15 hod,
Só ts'tz. ve 14 hod.
Ne 16.12. v 16 hod.

@
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&
@

Ne 23.12. v l7hod.

€s ffi$
DETSKOU

M|KulAšsrou.BEsíDKu
s óerlem a Mikulášern

Vystoupí skupina Pavla Nováka
MůŽete si přinést dárky pro sVé děti

(označené iménem), které se budou rozdávat
při nadíce.

@, lÍ:.*

ffi 
Vstupné2o,.Kč, gffi=

Kulturní dům B|udov
zve všechny děti a rodiče na

Sbor pro občanské zá|eŽitostiv B|udově pořádá

TRilEIENI
MIKUbilggKgU BESEDU

PRo DuEŤ|oEEE
V sobotu B. Prosínce 2oo1

ve1430 hoáin

@
Program,

'c Vystoupení Tanečního krouŽku KD Bludov
c vystoupení tanečního a pěveckého souboru

SENIORI Sumperk
. k tanci a poslechu hraje dechová hudba

BLUDOVENKA

. srdečně zvou pořadatelé.



Měsíc prosinec si většina z nás spojuje s nejkrásnějšími svátky v roce a také se na ně dŮkladně připravuje. Velký úklid, nákup
dárkŮ, pečení cukroví,' shon, někdy i zcela zbytečné starosti, aby byl vánočně prostřený stŮl dostatečně bohatý.

Ale ve výrazu ,,Vánoce,, je ukryto mnohem víc. le to láska, klid, harmonie, pokoj, mír, ale především rozzářené oči dětí, tolik
očekávajícípříchod Ježíška a s ním dárečky

Bohužel nevšechny děti mohou prožÍvattyto svátečn(chvÍlev rodinném kruhu,
A právě pro ty již několik let připravuje pěvecký sbor Canzonetta dárek, který nám pomáháte zabalit vy, kteří navštěvujete naše

adventnízpívání.
Letos se všechny koncerty uskuteční v kostele sv. Jiří v Bludově (adventn( koncerty -2.1 2., 9.12., vánoční koncert - 16.12.) a

začnou v 16 hodin. Asi si někteří řeknou, proč musí být vánoční koncert v kostele, když byl celá léta na zámku, kde je krásné
prostředí a také tepleji,

Musí. Pěvecký sbor Canzonetta Bludov se bude ucházet o vaší přÍzeň provedením České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
,,Hej, mistře,, s doprovodem orchestru, kteý povětšině tvoří členové dechového souboru Bludověnka. Jak jsem zjistila, naposledy
zazněla v bludovském kostele v takovém provedení před více než 30 lety a vlastně v minulém století.

Takétradičníspolečné zpíváníkoled na nádvořízámku,,ZpÍvánÍu stromu,,bude jako každý rok 23. prosincev 17 hodin.
v tomto roce odešleme náš spotečný dárekdo Dětského domovav Šumperku.
Srdečně Vás zvu navšechny naše koncerty a přeji prožitíVánoc tak, aby ve Vás zanechaly hřejivé pocity uspokojení, ke kterým

se budeLe rádi vracet.
l, Sedláčková

&o
4|*č) 

SrdeČně Vás zveme na 
b

]. ADIIENTNÍ KilN(EYT,
kten/ pořádářne v kostele sv. JiřÍ v Bludově

v neděli 2. prosince 2ool.

zaČáte,k v l6:00 hodin

Canzonetta Bludov

M
O Ťwu

jp srdečně Vás zveme na @ó

2. nDvE|ÍúTNÍ RilNQEPT,
kte(ý pořádáme v kostele sv' Jiň v Bludově

v neděli 9. prosince

začáLek v 16:0o hodin

Canzonetta Bludov
Vás srdečně zve

v neděli 16. prosince 2001
na vanocnt koncert

ČnsruÍ ptŠn uÁtvočtvÍ Zaeme ašechny na společné zpíadní

,,Hej mistře||
koled na nddtsoří
bludoaského zdmku,

Jakuba Jana Ryby NeděIe 23, prosince 2001'

s doprovodem orchestru. a 17:00 hodin.

Výtěžek bude aěnoaán
Dětskému domoau
u Šumperku.

Zučátek v 16 hodin v kostele

a^,o',),/ ,/ J ,r ,r
-:,y'%/)rtV?t /,rz

Pěvecký sbor Canzonetta
2()()r.

tu

Bludovan 3

sv. Jiří v Bludově.



Jen lqltičku na hrob ti můžeme dó1
chviličku postót a tiše vzpomínat ...
Dne 3. prosince 2001 uplynulo deset let,
co nás navždy opustil náš manžel, tatínek,
tchán a dědeček pan Alois róně. S láskou
.vzpomínají manželka a synové s rodinami.

PozUÁilBA IuA tEÍtEI| 2002

V prosinci 2001 se dožívd 87 let
paní Marie Koldřozlti'
Milá maminko,
k Tqým narozenindm Ti přejeme
peané zdraoí a žiuotní optimismus.
Dcery Marie a Jiřina s rodinami,

ffi*Alois Nimichtr

Adamová

Pá4..L. V 16hod':

Pá 11.1. ve 20 hod.:
So 19.1. ve 20 hoď:
So 26.1.. ve 20 hod.:

Ne 27.1. v 15 hod.:,,

Dětská dlskotéká.. .. ' '
Hasičský ples

Myslivecký ples
Maškarní ples
''Šup do klobouku'' Kouzelník

(Dtu 9. 1.. il02 os kaí p ani
,Terezie @úi soe 7 5, ruroz eninq'

Miúi ruminfu , fruýzrntrmbml ž iootnitnu
juÍtÍ* fr prejane froínz stxti, hs @

e íaztfro požefrndnL
Dttisioítwnt

Ane 1.1.2002 oskui pani

9lťo,ie Soes/,r,€oua

ýznanné zioolni /u6íeum 75 [e/.

ao ď"kl"Á roÁ,i 7 pi,e/i ošecÁno

ďo6re a mnoÁo zďra,'li ď.n,y 0[,,'6",

ZJťarus,€a o y, ýn,ďo 
" "oď,,*i,

onoučaý a praunoučaý

B u ctn,€o u, v.ale'rn.€o,, 9rťáio u o ýá,o,.

Dee |4,|c&ta, o4/4I/í 44é

70. *4uu,q /,-í
.?/hAÍd Sé,izehu,L

?črzr44 aepefží, la4,elž ě.tebíí,

,*,4,lí, ž144Ía114 d?tt1,.ča,&a a'

elá44 /,řc/i dcery

/ala' a'7,,ť,n4 a aadaaau,.

Sd* p"o úá4444é,.ák,šr,d4& u ?kdaat

,,,4Í4l4ic i4r444rc,,,c. 
" 

pnu'e,ae 2oo I a4ld4í:
Kubíček Bohumil 80 Dr. BŤeziny 423
Pecháček František 80 BoŽeny Němcové 641
Weiser František 82 Špakova 263
Jánětová faroslava 83 Uzká 137
Martiňáková Libuše 83 Lázeíská217
Sedláček Josef 93 Husova 46]'

Antonín Krystek

Cyríl Fran}

Frmtišek Pechaček Mhoslav Plhárk

36"" p'o aíěd44né,ábšrÍa4a u 3hlaaě

7,tatata?cryl<ta,<tan. ? (zú44 2oo2 64144í:
Šaestókoad Marie 75 Špalkoaa 52
Plhák Miroslaa
Koldřoaó Marie
Nimrichtr Alois
Macek Alois
Krdlíčkoad Anna
Kotrlá Terezie
Hruba Josef
Skáceloaá Vlasta
Zatlouknl František
Krystek Antonín
Režucha |an
Koutný oldřich
Erank Cyril
Strakoad Emilie
Noaotnó Marie
Řežucha |osef
Kubí&oad Klotylda
Adamoad Terezie
HorlqÍ Gerta

70
87
75
81
82
75
80
70
87
80

Nerudoaa 635
lirdskoua 612
Rudolfa Kordase 713
liráskoua 611
Noad Dědina 32
Noad Dědina 1-6
Slepd 682
Školni agt
Na Baloně 92
Krdtkí 387
Bohutín'sl(ó 296
Na Hradě 227
K Zdmečku 265
Školnt szs
A, Kašpara 531
Noaá Dědina 18
Dr' Březiny 423
Spalkooa 242
Nddražní 555

75
70
90
87
94
80
75
95
75

Bludovan 4



Ston Jobnouo|nq.l' lrosičů ', BluJouu b|o|.'opř";"

svému č|enu bnoÍnu Fnontiš|.u \íeiser"ovi
k ;"l.'o 82. no rozen i nóm, kt"né os|ouí 29. 12.2ool.
Do Jo|xi,.l, |et mu přejíč|"noué.tonu l,oJnu,Jnouí
o spoLolenosli.

Dnc 19.1.2ffi2
oskÍ,lgÚé 70.nmuentny
PflrLoffiřtcfrKputtÚ.,/se nc1 @ sl, fro ínz z ďraol, st*tl,

sp o ftp|aust7 a žtzlotntfu e{óru
ďo íntrtú.fupreJí

ffiaflžetfu a íray s roítrufr.

Ku|turní dům Bludov
zye děti i dospě!é na

zábavný kouze|nick{ program

íup D0 Kl0tsouKu
Magic show Michaela Jirsche

't< humor *. smích 't. kouz|a x

Neděle 27. |. 2oo2 V |5 hodin
- vstupné lo'- Kě -

ř/en fu proŽ,t i váttočtta h

svátktl nnho štěstÍ, zlravÍ

a osobtlÍc/t tis4ěchi

v ttověn roce 2oo2

lřeJÍ
ltasiči z B/tldova

Dobtoz lo lný  has ičský sbot  zs  B ludoz lě .\{,
ilr'

Vds srdečně zoe ru *

TRÁDIČN Í 
* *

HASICSKY PLES,
ktetý se konó o pdtek 77. Ieilna 2002
o Kultumím domě p Bludoaě

Hraje hudba STYL *t začdtekae 20:00 hodin

Boható kuchyně a tombola * zoou Pořadatelé

Předqrodq $fuP.nek u wít Iarky wat@é od 3, ledu 2002

.q#_*,,, 
El6f :m

Bludo*.budé mít znoyu
ochotnické divadlo

ocho tn i c ké  d i v ad l o  dodnes
fascinuje řadu Iidí, nadšeně o něm
mluví dokonce i profesioná|ové.
Napřík|ad Miros|av Horníček, kteý
se na Šumpersko rád vrací, vŽdycky
íand i I  ama tér s kým soubo rům,
moŽná právě proto, Že on sám
dokáza| na divad|e ive filmu up|atnit
pouze ta|ent od přírody, tedy aniŽ by
v y s t udova l  u  mě | e c ké  ško I y .
V B|udově pak ochotníci zaŽi|i z|até
časy v prŮběhu minu|ého sto|etí'
Tradiční soubor vystřída|i v šedesá-
tých |etech nadšenci, kteří za|oŽi|i
Ioutkoherecký spoIek, Bludované
tak nemuseli za kulturou daleko.

Proto se s chutí vrátíme k tradici.

kterou zaved|i naši prarodiče. Spo|u
se Sašou Bauerovou. která se chce
divad|u a fi|mu v budoucnu více
věnovat, přicházíme s nápadem
obnov i t  pŮsoben í  ochotn ického
spo|ku v Bludově. Záštitu nad novým
amatérským souborem p řevza l
b|udovský ku|turní dům v če|e s jeho
vedoucí JarmiIou Divišovou. Věříme,
Že BIudované přijmou tuto aktivitu za
svou,-podpoříji a budou na ni pyšní.
Na Sumpersku tot iŽ ochotnické
divad|o nijak nestrádá. V|astní herce
si dopřávají nejen města Šumperk či
Zábřeh (zv|áštní výj imku tvoří
Mohe|nice. kde kromě amatérského
fi|mu kvete také fo|ková píseň a
tarnější obyvate|é navíc v |istopadu
znovu zahfii|i páté roční období), a|e
o v|astní |idové umění se starajítaké
rnenší vesnice jako je napřík|ad

Bratrušov.
H|edáme příznivce múzy Thá|ie,

kteří budou mít chuťzahrát si s námi.
Rozhodující nenítalent, a|e nadšení,
|áska k divad|u. Nemáme ambice
konkurovat  pro fes ioná lům, jen
nabídnout Iidem moŽnost reaIizovat
se v této umě|ecké ob|asti (a protoŽe
začínáme stejně jako oni, jsme spíše
zvědavé, co ze sebe všichni dokáŽe-
me vydat)' Kdo nebude chtít praco-
vat na některé zro|í,mŮŽe vypomoci
s přípravou kostýmů, scény či
choreografií. Těšíme se na všechny,
kteří budou mít odvahu jít do toho
s námi' ostatní pak všichni rádi
uvidíme na některém z představení!

lva Bastarová (0737/6051 38)'
Saša Baue r ov á (07 37 l 52 1 096)

Bludovan 5
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V sobotu 3. listopadu še Kultumí dům Bludov po
několikaleté přestávce vrátil kpořádání přehlídky dětslcých a
mládeáriclcých skupin a jednotlivců se zaměřením na
folkové, country a trampské skladby - FOTRC III. Akce byla
díky zájmu účastníku i diválni velmi úspěšná a vydařila se.
Vystoupilo celkem l3 účastníků:
Jednotlivci:
Zdeněk Hamřík z Mohelnice, Martina Sffiradová zBmq
Eliška Horáková z Mohelnice
Dua:
Sloni v porcelánu z olomouce,
Totální úlét z olomouce, Čajanová
L. a Stržínková K. z Rýmařova'
Verča aHanka z Mohelnice
Skupiny:
Čtyrlistek z Mohelnice, Wild Blue
ze Šumperka, Perun ze Sezimova
Ustí, Amazonky z Jablonce nad
Nisou, Rovnátka z Břec|avi,
M|áďatazKroměříže

Jako  hos té vys toup i l i
šumperská skupina 05 & Radeček a
rýmďovslcý bluesman JiÍi Miža,
V divácké s ou těži rv itězl|y skupiny :

1. místo Rovnátka @řeclav)
2. místo WildBlue (Šumperk)
3.místo Amazonky

(Jablonec nad Nisou)

Děkuji vynikajícímu
Josefu Noskovi za pruvodní
slovo celým odpolednem a
také tábomickému oddílu
Delaware, kteý se postaral
o ýzdobu kulturního domu
k této příležitosti.

Vítěz 3. ročníku FoTRc III' r' 2001
' Dětská folkovákapela

<= "Rou\rATKA''Břeclav

Klub přátel hudby při KD v Bludově má již dlouholetou
kadici. Ta byla na konci 80. a počátkem 90. let, dnes již
minulého století, přerušena, ale obnovena zÍlovtl v sezoně
1995196. Pfi této příležitosti byla založena také kronika přátel
hudby, do níž se všichni umělci, kteří navštívili Bludov a
naladili zdejší publikum na strunu krásné hudby i slova,
podepisují' Je velmi zajimavé prolistovat knihu, potvrzující
nejen to, že zde vytazné osobnosti Íuá|y, nýbrž i spokojenost
s bludovslcými posluchaěi.

Nelze zde uvést všechny umělce, či jejich přaní i
poděkování, ýčet by byl velice dlouhý. Pozastavme se
společně alespoň u někteých.

Např. už v červnu 1996 nás navštívil se svými houslemi
dnes velmi populární Pavel Šporcl, pak byt uveden klavírní
koncert, koncert pro lesní roh, české smyčcové trio, zpívající
basa, přijel i Štcpan Rat s tytarovjm recitálem, nebo kvarteto
Martinů. V kostele sv. Jiří předvedl svoji hru na varhany
Tomáš Thon. Do knihy hostu napsala Jana Herajnová:
''Krásné prostředí vašeho zámku bylo inspirující a publikum
bezvadné. Ráda se sem vrátím''' Předvánočně byl laděn v roce
1997 koncert Virginie Walterové - zpév a Laury Vlkové. A
j ejich v zkaz v |<nize?'' Milým Moravanům vž žádné příro dní
katastros, jen samouradost.'' A další zápis je z ledna 1998 od

Petry a Františka Novotných: 'Milj'rn bludovslcým s díky za
atmosferu (!!!)', olomoucký komorní orchestr u nás hrál
v dubnu 1998. A jeho slova po vystoupení? ''Děkujeme za
krásné přijetí a milou atmosféru a těšíme se- brzy
nashledanou.'' V květnu 1998 se do Bludova Wátil stěpan
Rak, tentokrát s Alfrédem Strejčkem. Vzpomínáte? Písně
ztraceného ráje. ''S diý za krásné přijetí |.'' Klavírní hio -
Radoslav Kvapil, Karsten Dalsgaard Madsen a Evžen Rattay
se písemně vyjádřilo: ''Byli jsme okouzleni překrásným
prostředím, dokonalou organizací a vnímavjm obecenstvem.
Přejeme mnoho úspěchů ve vaší další záslužn{ iin!osti.''
V říjnu 1998 na zátlt|<tt zahrál houslista Ivan Ženaý
s klavíristou Jaromírem Klepáčem, posléze zanĚ|a flétna
t. Šimkové a barfa B. Klabemové' ''Děkujeme za mihé
publikum a krásnou atmosféru.'' V listopadu 1998 zde rpiva|a
Jana Joniíšová v doprovodu klavíru Václava Loskota. Do
knihy napsali: ''Děkujeme za pozvání a krásnou atmosféru'
Těšíme se zase někdy nashledanou.''

M. Nostitz Quartet zaháji| v Bludově 3. ledna 1999 další
rok Klubu přátel hudby, nový rok s krásnou hudbou, jak
napsal Petr Bernášek, Martin Kos - 1. a 2. housle, Pavel
Hořejší . viola a Petr Šporcl - violoncello

Tak zase příště nad knihou uměleclcých osobností
nashledanou.

Bludovan 6
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Rozpory jsou všude kolem nás a někdy je ani nevnímálrre.
Je sevemí pól proti jižrímu, a to jak v zeměpisu, tak
v magnetismu, je kladný pól proti zápornému v elektřině'
chvíli je tma a chvíli světlo, zima se střídá s teplem, naděje se
zklamáním, radost s bolestí, statečnost se zbabělostí a život se

sÍlrtr.
Někomu se to zdá

nesprávné, ale jak bychom
vychutnali radost z vítězství,
kdybychom se nenaučili
přij ímat porážky? Při mnoha
sportech se musíme naučit
nejdříve padat a potom
teprve chodit a tančit, v krá-
lovské hře šachy musíme
m n o h o k r á t  p r o h r á t ,
abychom se naučili vitězit,
v hudbě musíme tisíckrát
přehrát nezáživné etuďy,
abychom mohli vychubrat
krásumelodie.

Ptáte se, co to má
společného s prosincem?

Má a mnoho. Ptáci a zvěřnás upozoňují, žemaji nebo budou
mít hlad - protipólem je příprava na jejich krmení, nevlídrtá
barva oranišť se přikryje bílou plachtou a po prosebných
melodiích adventu budeme zpívatradostné''veselme se!''

Ale i tato radostje střízlivě upozorněna na to, že nic na světě
není ani zaďarmo, ani proti něčemu opačnému' Vždý čteme
v bibli, žekruý Herodes se bál o svou moc' a proto da|zabít
mnoho nevinných dětí, po řadě letjsoujiž popravováni ti, kdo
zvěstovali příchod lásky natuto zemi.

Je zajímavé,že pravdy se báli právě ti, kteří o sobě twdili a
domnívali se, že jsou mocní a silní a vyrržívali své síly proti
do-bru, při tom zapomína|i,žeBoží mlýny melou pomalu, ale
jistě. Není bez zajímavosti, že teroristé nebojují protí
armádám, ale připravují o živoý nevinné děti a ostatní
civilisý a sami se před odplatou a trestem ukrývají. A když
jsou dopadeni, prosí o milost a dovolávají se lidskosti, lÍerou
sami tolikrát pošlapali. Bylo málo mocných vladařů, kteří se
sami osobně postavili protinepříteli, proto se objevila moudrá
ýzxa: Páni se perou, sedláče, dej vlasy!

Ale dejme pruchod optimismu a těšme se na Vánoce, a to
jak ty křesťanské, tak i pohanské' kdy bylo uctíváno wacející
se Slunce. To Slunce bylo domnělým největším dárcem života
- dál člověkneviděl a mnohdy nevidí ani dnes.

Celý měsíc se nakupuje, vymýšlíme dárky a mnohdy jsme
po Vánocích chudší než před nimi. To tehdy, když jsme se
chystali proživat a nakonec i prožívali svátky jenom
hmotnými radostmi. I tady můžeme poznat rozpor' kteý je
uveden úvodem této úvahy. Zá|eží jenomna nás. Další rozpor
může bý mezi předsevzetími ke konci roku a snad ještě
pnmím dnem v lednu' kdy si dáváme sfudené obklady na hlavu
a pomyslně si tuto hlavu sypeme popelem kajícnosti, abychom
zaněkolik(nů opět dělali to, čehojsme se''navělq/'' odříkali.

Radost z prokánalého dobra a lásky je tichá a milá, daleko
víc tichá anenápadnánežradost z mistrovství světa azáleží jen
na nás, zda proti ní nepostavíme nabubřelou radost z nějakého
poz|átka' Nalézáním a projevem lásky dosáhneme toho, že
''ostatní nrírn bude přidáno''. Najděme si tato slova a
nezapomínejme na ně.

A ještě bych chtěl upozomit na jeden rozpor: Vánoce jsou
v tomto rozporu mezníkem - po skončení jednoho občanského

roku přichazí noý, po zimě, která zaóala, přijde zcela určitě
jaro - pokud si je ovšem neproměníme v bolestné peklo
sobectví.

Proto se těšmenab|ížíci se svátky lásky a pokoje, nebojme
se vnitřně zpívat o radosti anezpívejme koledyjenomproto,že
je zpívají ostatníjenjako kulisu.

A k tomu si i jávám dovoluji blahopřátjiž dnes. A nejenom
dnes.

ZdeněkMerta

Yánoce' suátky ti:it ll

a míru přiG

Věřím, že se jim do tohoto rozvoseného světa příliš nechce,
ale ony zase píicházejí. A to s docela jiným posláním, jaké
tomuto světu nyní vládne. Člověk se musí pousmát' Je vůbec
možné, dnes, kdy lidstvo na celém světě onemocnělo
nakažlivou nemocí jako j e závist, teroq honba za mamonem'
faleš a spousta dalších špatností, aby přežil někdo, kdo nám
přináší lásku a mír? Já jsem se na vlastní kuži přesvědčí|a, že
jsou ještě lidé, kteří ýhle vlastnosti nejen mají, ale oni je
írozdávají'

Bylajsem na konholním vyšetření na neurologii. Doktorka
mě předala sestře, která
mi toto vyšetření na
s v é m  o d d ě l e n í
p r o v á d ě l a . N e m o h u
popisovatpruběh, ale po
jeho skončení se musím
pÍiznat, že jsem měla co
dělat, abych se před tou
vynikající sestřičkou
nerozbrečela' Nevěděla,
jestli mě má dát čaj,
n e b o  m i  n e j d ř í v
vyfénovat. vlasy, které
byly po této proceduře
úplně mokré. Ta její
laskavost a ochota mě
tak dojala, žejsem byla
úplně naměkko. To

byste museli znát detal|y,jak se chovala. Setkat se s takovou
ochotou v době, kdy lidé na jedné chodbě neznají svého
souseda, to je takvzácný jev,na kteý nikdy nezapomenu.

A tak zase bude připomínat. Večer, než zasednete
k štědrovečerní večeři, povstaňte, podejte si vzájemně ruce,
vzpomeňte sých blízlcých, kteří už s námi nejsou a
poděkujme pokorně za ten velilý dar dožit se těchto Vánoc a
mít někoho, komu můžete tu ruku podat. Nikdo nevíme,
nezávisle na věku, ať je nám 20 nebo 70, jestli nejsou t5rto
Vánoce naše poslední.

Pomyslně spoj íme naše ruce a vytvoříme tak velikou rodinu.
Bludovanů, kteří si přejí, aby naše obec byla čím dál tím
krásnější, aby se v ní rodili a žili samí dobří a poctiví lidé a pak
se nám v ní bude všem krásně žít. A těmi spojenými pažemi se
ty naše starosti a trápení přenášejí zjednoho na druhého a tím
jsou menší a dají se lépe snést.

Avečer ažbudete usínat, zaposlouchejte se, jestli neuslyšíte
zvonky oveček, které za mého mládí procházely celou vesnicí.
JsteJi dobří, pakje v tom vátročnímtichuuslyšíte.

Přeji zdraví a splnění i těch nejtajnějších přaní.

t::
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Naděie'

Každou vteřtnu - a dokonce každou její miliontinu - se
přelévá část budoucnosti do minulosti a v rozměrech věčnosti
nebude těmto změnám nikdy konce. Minulost je spjata 'se
vzpomínkami, budoucnost s nadějí.

Jsou okamžiky nebo dny, kdyjsou vzpomínky
i naděje zvláště vyrazné a jedním z nich je
přelom mezi'letopočty. zdá se, že naděje je
mohutnější než vzpomínky' i když sama
vyvstává ze vzpomínek na události dávno i ne-
dávnominulé.

Naděje je stejně starájako lidstvo' Podívejme
se například do bible, která je označována za
nejrozšířeněj ší literární dílo.

Člověk si dělal naději, že bude silnější a
chýřejší a neposlechl příkaz svého Stvořitele'
Byl potrestán, ale hned si dělal naději, že mu
bude odpuštěno. Zača|o předlouhé období
naděje na záchrana. Ale lidská naděje se
rozštěpila. Jedni čekali zácÍvanu a ochranupřed
mocným okupantem, druzí očekávali záchranu
duchovní, protože v ěÍtli, že lidská poroba j e dána
a způsobena chytami a hříchem. Židům se
dostalo příslibu spásy a bylo na nich,jakou spásu
si budou představovat. Pro některé se naděje splnila událostmi
v Betlémě aJeruzalémě, mnozínaosvobození stale čekají.

Duchovní nadějeje sklíněna do adventu ajejí naplnění stále
rozjásává skromná a pokomá 'srdce, zatímco naděje ve
szickou svobodu j e spj ata s touhou po moci a vládě.

Tak můžeme celý život a celé věky všichni doufat.
S příchodem nového roku doufáme, že se bude všechno
zlepšovat' ale sami musíme začitu sebe. A jsme u nekonečné
naděje. Zďravičekají, že sejim zďravíudrži, nemocní doufají
ve zlepšení svého stavu" V dějinách bylo mnoho velikánů,
jejich naděje byly splněny. I zde to bylo často volání po
morální změně jejich příbuzných k lepšímu, a kďyž se tato
naděje splnila, objevila se radostna oboustranách.

Stále na něco čekáme a naše naděje se prolínají našimi

Můj poznatek'
Bydlíme v místě, kde byla velmi špatnápříjezdová cesta'

obrátila jsem se proto na pana Daňka, pracovníka obecního
úřadu, a ten velice ochotně zařídil nápravu'

Vyslovuji mu dík za příjemné a ochotné jednání, s čímž
bych se nesetkala za působení jeho předchůdce. Stačila malá
úprava naší příjezdové cesty a hned se nám lépe chodí, jezdí
s kočárkem i autem. Jakje ďejmé, když jsou lidé rozumní, vše
jde zařídit.

Obwatelka Bludova

modlitbami a myšlenkami a zďá se, že jim nebude konce. Je to
dáno i tím, že člověk nikdy nebude spokojen s tím, co má. Je
ovšem třeba pochopit, že nikdy nebudou všechny naše naděje
uspokojeny. Ale co když jsme si slibovali, že jakmile
dosáhneme svobody, budeme si ji uážit a budeme na sebe
vlídní a laskaví. Ale kdežety loňské sněhyjsou!

Říká se, že musíme chtít co nejvíce, abychom alespoň něco
dostali. Naproti tomu jenom skromnost a rcá|né a splněné

naděje v l idském srdci zapálí ,teplo
spokojenosti. I za splnění těchto mnohým
samozřejmostí bychom měli děkovat. Ale
komu? Každému, kdo nám kdy pomohl a
koho jsme o pomoc prosili, v koho jsme
vkládali svoje naděje. Podívejme se do
minulosti, abychom si upevnili a ujasnili
budoucnost, abychom uměli přelévání
budoucnosti do minulosti správně pochopit.
A jsme u 1eality, zbývá nám se zeptát, zda
jsou nesplněnápřánt neštěstím, zda bychom
se nesetkali s neštěstím v rychlíku, kteý nám
o několik minut ujel, zda bychom větší a
nedovolenou rychlostí na silnici nepřijeli ke
konci svého života ažpříliš rychle' Nebud'me
rozmazlenými dětmi, které zarputile a
zlostrrě vyžaďuji splnění sých přaní bez
ohledu na možnosti a reálné potřeby.

Ale iv otánce naděje se můžeme podívat
do minulosti a zjistíme, že moudří staří

filozofové měli také určité rozpory. Jedno starořímské moudro
tvrďi, že jedinou spásou poražených - tedy i těch, jimž bylo
cokoliv odebírráno - je nedoufat v žádnou naději, v žádnou
spásu. Druhé Íiká' že dokud dýchám - doufám. A i dnes
říkáme, že naďěje umírá poslední. Doktor Maiocchy
doprovázel poutnický vlak do Lurd. Seděla tam žena opřená o
rameno svého manžela a věřila, že ji Lurdy uzdraví. Tím
směrem mířily i její modlitby. Vracela se opět slepá a doktor
Maioc chi říkal : Viděl j s em nej větší zán ak . ta Žena neztr at;ia
naději!

Tak v novém roce hodně zdaru a splnění reálných naděj í |

Zdeněk Merta

. i

Výzva!' ]
Kďo ze starších občanů v Bludově mtú zájem
o"p e čov aiéIskó u šlužbu, nákúpy, ďóýo z lék,ů ?
Z av o lej t e p. Z amý k.aloi1ý; é, m o bíl ! 0 6 0 5/8 3 3 9 7 1.
ropiitt;y zá deitníýkon iiní 12,. Kč.

Řeznictví u Vojtěcha.

Srdečně Vás zveme k předvánočnímu a vánočnímu
nákupu masa a uzenin' které jsme pro Vás připravili.
Nabízíme širohý sortiment uzenin a masných ýrobků.
Dále máme př.ipraven tradiční prodej vánočních ryb:
živé - kapr, amur
mražené - filé, pstruh, hejk, Žralok

Prodej bude zahájen od čtvrtka zO.I2. do soboty
22.r2.200r.
Děkujeme za návštěvu a přejeme příjemné prožití
vánočních svátků. do nového roku hodně zdraví.

Helena Hufová a personál prodejny.
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Růžeasmrt. C.Robb:Anglier' l363.ZpověÍeniarcibiskupapátrábyva|ývojiíkovenArcherpopříčiněsmrtimladéhošlechticea
bezejmenného poufiríka' Vyšetřovrfuní ho zavede do bezprosřední blízkosti věhlasné yorské lékámy.
Vražda v lázních Bohdaneč - J. Svejkovslcý: Tři detektivní příběhy' v nicbŽ policie řeší případ pacientky zawůděné na lázeňském
lehátku. Páhá, proč nnize\o tělo mladé divky z městského krematoria. Vyšeťuje, zda ke smrtelnému pádu zpátého poschodí došlo
nešťastnou náhodou nebo cizím přičiněním.
Zelenou horou - J. Beneš: Humorně nostalgické vzpomínrání na domov s groteskními událostmi a zážitky z USA.
Doktorka Samantha - B. Woodová: osudy americké lékařky na konci 19. století. Talentovaná a unbícíízrrí Samantha chce dokázat
mužirn, že žena může bý úspěšnou lékďkou.'
Přes mrtvoly- M. Palmer: Lékďslcý thriller. Doktoru Najarianovi nabídne elifirí klinika lékďslcých profesionálů, aby vstoupil do jejich
tajnéhospolku,stačíjen,abysouhlasilsjejich pravidlyhry.Pokudodmíbrestátsejejichspolečníkem,budejejichpříštíobětí.
Milionová past - S. Frey: Napínaý thriller z prostředí bankovních podniku na Wall Street. Mladý ambiciózní zaměstnanec malé banky
dostane místo v prosperujícím arbitráŽním oddělení velké banky, ale zjistí, Že ne všechno probíhá legálními cestami.
Psí detektiv v akci - R. Bernfeld: Podle stejnojmenného televizního seriálu dva kriminální případy, na jejichž vyřešení se podílí psí
komisďRex.
Záhady českých dějin -.J. Bauer: Autor předkládá čtenráři sedmnáct témat z české historie, témat, k nimž se pojí řada nejasností, mýtu a
dezinterpretací. Rozebírá je, nepřesnosti uvádí na pravou míru a seanamuje s nejnovějším stavem bádání' Mnohdy nabízí vlasbrí
překvapivé závěry a vysvětlení..nonsajez 

domáóícn ářevin - W. Kohlhepp: Uvedení doproblematikypěstoviíníbonsají zunáspřezimujícíchdřevinpro zahrady, terasya
balkony' Styly' pěstovaní atvarování, péče.
Králové. královny. princové a princezny českého Íilmu- aneb Pyšná princeaa, Byl jednou jeden král, Princezna se zlatou hvězdou,
Šíleněsmutnáprincezna,TřioříškyproPopelku představitelékultovníchpohádekvzpomínají...
Rvu se se životem Jiří Krampol - H. Bartíková: Životní příběhy, rozhovory. . '
ottův slovník naučný- další tŤi díly: Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí s přílohami a vyobrazeními v textu.
Malá encyklopedie magie - B. Smith: První kompakorí publikací na našem Eh.u, ktení je věnovrína mladým kouzelníkům. Autor sám
profesionálníkouzelník odhalujepodstatutrikůskartami,provazy'prsteny,kapesníky'mincemiabankovkami.Pomocíjasnýchpostupů
a přehledných ilustrací popisuje,jak dosríhnout kouzelrrické praxe. Dává čtenáři příležitost sestavit si vlastní kouzelnické představení. Je
vynikaj ícím průvodcem pro kažďého začinaj ícího kouzelníka.
Výtvarnénápady. F.Watt:Proškolákyapředškolá.ky.Vícenež200nápadů,jaksivyzkoušetvýtvarnéprostředky.
Sportujeme s neimenšími dětmi - H. Dvořráková: Příklady piro pohybovou stimulaci dětí v rodině od miminek po předškoláky, velké
množství her a cvičení pro rodiče s dětmi, pruprava pro plavání, jízdunakole, kolečkoých bruslích, skatu, lyŽovrílrí, bruslení.
Na hradě už nestraší - V. Švejdová: Petr, Kája a Karolínka zaži|i o prázdninách spousťu dobrodružných příhod' Vzpomínají, jak
získali Bobříka odvahy, postavili indiánslcý tábor a co se přihodilo na starém hradě.
Přiběhy zaječí rodiny - E. M. Mizia: Zajic Fousek vypráví veselé pfihody a neočekávaná dobrodruŽstvi wíÍátekv jednom lese.
Chnap - S. Hall: Chnap je malý chybrý pejsek. S jeho kamarády prožijete mnoho dobrodružství.

S. Žouželková

l '

KulÍurní dům Bludov pořádá zájezd do
Moravského divad|a olomouc

na operetu Johanna Sirausse

O' NEToPYR rl

V pátek |5. března 2oo2

Odjezd od KD Bludov v 17.30 hodin.
Cena věetně Vs|upenkg a cestg |5o,- Kě

Přihláškg v KD Bludov

l(dyŽ se řekle opereta, vybaví se rrám iednoznačně jméno ,|ohann
Scrauss m[aGí. Zeptáme.|i se na nejsÍaněiši opeÍetu/ od,povéď zní
Necopf. Námět/ Straussem brilantně zptacovaný, je inspirován
sladkou Francií, má švih i vkusný crotický šarm. opereta Necopý je
ne,iušlechtiÍeiším pÍototypem pravé vídeňské operety a ie doménou i
všech neivěcšíeh operních domů.

Kulturní dům B|udov
pořádá zájezd do Divad|a šumperk
na veselohru Jaros|ava Vrchlickóho

rfoc lft ilrRttTrrlfr
V sobotu 23. února 2oo2

Odjezd od KD Btudov v 18.45 hodin.
.Cena věetně vsÍupenkg a cesÍU l2o.- Kě

Přihtáškg v KD Btudov

\|*lá3'\|f,,áŠ \{l.,á* t{xlá \EtJá B|ř.lď 5lt,á

)edna z ne|obÍíbeněiších č6kých vaeloher ie obohacena hudbou
I(arta Svobody s texry )iiího Šcaidla. odehrává se na Pražském
hradě a na l(arlšteině iedné éevencové nrci roku r3ó3, kdy císaii
lGrÍu lV' překazí jeho zbožné rczjímání dvě poánikavé, ale hÍawě
zamilované ženy, a ro navzdory tomu, že vydaÍ přísný záke pobycu
Žen na tomto místě...
Divadelní hudebnÍ vetze se na rozdíl od filmové zásadně ooítá o
oúvodní Vrchlického díÍo.
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.To aše najďete, Kďý sizaiďete
kI ̂ {DKoý I A sy,^to,I) I,
fteřiarimažďy rtyfrouL

,kz tr ilino ce přej e I NDM a S7I,{' E[uíoa,

rfNekupujte počítač v bazaru!
Kupte si raději ''ový - například:
CPU AMD 700 Mhz
RAM I28 MB
HD 20 GB
CD-ROM Sonv 52x
Skříň ATX, klávesnice, myš, FD 3,5''
VGA TNT2, Monitor 15", repro 120W
Zvukovka. síťová karta RI45 a modem 56Kzdarma
Celková cena l4950,-Kč, s DPH 18240'-Kč
DAT Bludov, Dr. Březiny 786, tel. 238703,0723286460
Počítače na zakázku, rychlý servis |,ýpočetní technilE.

KoSMETICKÉ sTUDIo
Vánoční slevy: parfém (Trum Lai) 549 - 399,- Kč

pleť. mléko + vody + želé 85 - 55'- Kč
krémy 85 - 55'- Kč
rtěnky' pudry, konturky, ......

Darujte syým blízkým originální vánoční drírek:
1'darkové poukazy v hodnotě, kterou si sami zvolíte
Z.dárkové poukazy se slevou |0 - 50%

(př. 1 x 10oÁpollkaz cca 25,-Kč)
Dvě novinky: ošetření nehtů dvoufázoyým kondicionérem,
mikromasáž očního okolí (od poloviny prosince).
Pracovní doba:
Po: zavřeno
Út: 8:00 - 12:00 l3:30 - 18:00 (18:00 - 20:00 poďeobjednávky)
St :  8 :00 -12:00 13:00 -  17:00
Čt: 13:00 - 17:00
Pá:  8 :00 - |2:00 13:00-  15:00

Telefon: 238 060,060'7 / 750 635

Nf,VYHÁZUJTE ŽÁDNÉ sTÁBÉ.ú' NoVÉ PoHLf,DNIcE' ZNÁMIď oBÁLIď
KoBtrsPoNDanČruÍ lsrrÍ KALtrNDÁfurY VĚnurra JE sBĚfi.ATELI.
PŘEDEM DĚKUJI.
K.&BELÁDÁM, TR..ú. rcryšp*tut 533, BLIIDoV

{Wb , ' {,:ď1'
c7 l..g,tt,gě ě' t} 

_g,ktga 
*p tt:

$

* !-,{i.,.,t.{,wi *,,ýr;&tryc'.lzli i..

,t tt ti Í, ťt y. t l lie zr; <b ú
er. l&l rrarle1Á'o r,sŘx

'& rl tťt ui' * {,.,, u es ť,
&i* $y. u','tý oá 1ýu ttl,* ť' i.|

?tv. užernaeďazúÚuí

oaáafr }ú.ld.aalaa,,'e,w,.

DROGERIE MATÝSEK NABÍZÍ :
A. Kašpara 33. Te]': 238 ] 67

+) Barvy, laky, ředidla, primalex
š Autokosmetiku' fridex, nemrznoucí€) Au[oKosmenKu' Inqex' nemrznoucl Ř" směsi, brzdovou kapalinu qgý!
-) Granule pro: psy' kočky, králíky, \ránosnice M,

3 ;ffi;i:Xrkovou kosmetiku, b**F
š Vánoční ozdoby, súčky, elektr. súčky
ó Varné konvice, radiobudíky, zboži na

objednávku (te|evizory, videa, kamery,
ledničky, pračky atd.)
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..Dveře do'kostela'' -
Lída Jánětová a Marcela Balciírková

I
I
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e,1

I

..Model zámku'- Jakub Straka a Michal Swšek Ilonka Chalupová, 5 let

laagaání

ttiálz 7-.'aa. dla;,
1<ú- n'q,t/Zz !

rŽrn. coí,t,z'l ya- doq',
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Sportovní

legendy.
V úteý 20' Íi1na jsem měla to

štěstí, že jsem se mohla zúčastnit
setkání s žijícími legendami naší
sportovní reprezentace Janem
Veselým a Frantíškem Čapkem.

Ve dení bludovslcých |ázní totiž
vyšlo vstříc programu Nadace
české sportovní reprezentace a
zavána\o se sponzorsky poslqrtnout
léčebný pobyt každoročně vždy
dvěma bývalým reprezentantům.
Jako první vwžili tuto 'možnost

kanoista František Čapek a cyklista
JanVeselý.

Jarra Veselého lnar,|923/,
českého cyk1 is tu ,  s i1n ičá ře ,
přivedlo k cyklistice jeho první

zaměstnání, kdy jako patnáctileý
zaměstnanec pekařstvi rozvážeI
celý den na kole pekďské zboži.
Záryodít začal ve sých 16 letech,
mistrem republiky se stat 26x.
Y r. 1949 se stal vitézem Závoúl
míru, v letech 1952 a 1956 získal
v Závodě míru stříbrnou medaili a
v letech 1950 - I95I a 1954-1956
byl členem vitězných družstev'
Dnes kolo vyaživá už jen k cestám
pro noviny a na pivo. V loňském

roce oslavil zlatou svatbu a ziskal
titul ''Cyklista století'' za své
zásluhy o rozvoj cyklistiky v naší
republice. V |áznich je vůbec
poprvé v životě a moc se mu
vBludově líbí.

František Čapek lnar. I9I4l,
český kanoista, začína| svou
sportovní kariéru jako řecko-
římslcý zápasnik, pak přešel na box,
ale nakonec naštěstí skončil ve
sých 18 letech u kanoist.íky. Svou
nej lepší formu měl v době

' Il.světové války, kdy se bohužel,
olympijské hry v letech |940 a
1944 neuskutečnily. Stal se pak
olympijslcým vitězem v r' 1948'
z mistrovství světa si odnesl
s t ř í b r nou  meda i l i  v  k áno i
jednotlivců na 10 krn. Celkem 7x
získal titul mistra republiky. Z po.
litických důvodů byl přeložen
z uřednické funkce do výroby.
V r' 1989 byl rehabilitován. Ještě
i dnes ve sých 87 letech plave,
cvičí a navštěvuje saunu' i když
v loňském roce prodělalmozkovou
příhodu.

Podmínky, zakteých se tenkrát
záv o dilo, byly zce|a nesrovnatelné

' se současnými. Například při
závodech si museli údržbu kola
dělat zásadně sami bez cizí pomoci,
narozdi| od současných servisních
t ýmů,  k t e ré  p r ov á z i  n ' aš i
reprezentaci. Za vithství tenkrát
dostávali např. hodinlry, odznak,
fotoaparát, 100.- Kč, motocykl
nebo dokonce i živé prase' Doping
se tehdy u nás npužíval, i když na
mezinárodnich závodech se sem
tamněco objevovalo'

Spisovatel Ota Pavel /1930-
1973/ ve sých povídkách se
sportovní tématikou píše o vy-
nikajících sportovcích generace'
která dosáhla sých ýsledků za
podmínek mnohem skromnějších

než generace současná. Povídka
' ' omy1 ' ' j e  v ěnovan á  J anu

Veselému. ota Pavel zde Íiká:
''.'.Dali mi zase květiny, wátili mi
diplomy,'.. objímali mě a zase
Iiba|í a mezi jiným říkali, že je to
omyl...Dají vám strašně po hubě a
pak se omlouvají. Mě to moc
mrzelo, že to bylo právě ve sportu,
protože sport by měl být jak

studánka čisté vody....Vráti1i mi
všechny mé tituly a omluvili se mi.
Ale nikdo viám newátí to,oě jste
přišel a o kolik líp jste se mohlmít.
. . . A nestačí řici, že to by|omyl.''

obdivuhodné je,žepo všem, co
prožili, si oba pánové zacbova|i
nezdo|ný optimismus, humor a
schopnost rozdávat ostabrím své
zkušenosti a životrrí moudro st.

Děkuji MUDr. J. Riedlovi, že mi
umožnil se s Janem VeselÝm a
Františkem Capkem sezrámit a na-
čerpat tímto setkáním něco málo
z jejich živofirí energie.

JarmilaDivišová
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