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oHLÉDNuTÍ zA RoKEM 2oo|
Nedávno skončil první rok 2 l . století - rok 200l . Sluší se proto

pŤipomenout si, co driležitého se v minulém roce v životě naší obce
udá'lo.

HospodaŤeníobce
V r. 2001 činily pŤíjmy obecního rozpočtu celkem 45.805.000

Kč, vj'daje 44.000919 Kč, takže do ro4počfu 2002 pŤešel zustatek
886.000 Kč. Vzhledem k mimoŤádnému rozsahu stavebních akcí
musela obec posílit svoje pfijmy z irvěru a to jednak na akoi radnice
ve vj,ši 3.350.000 Kč a na kabelizaci stŤedu obce ve \rí'ši 1.300.000
Kě. Tím se samoďejmě zrnfšilo celkové věrové zatlžen1obce, které
k3I.|2'2001 činilo 10.319.000 Kč (stáleještě ptobíhá splácení věru
'na pÍístavbu základní školy' plynofikaci kotelny zék|adní školy
a vybudování osmi podkrovních,byt na ''o1šankách''), o pŤijetí
zmíněnj,ch rivěru rozhodlo zasfupitelstvo obce až po drikladné írvaze,
že j e vlhodněj ší rozpracované stavební akce urychleně dokončit, aby
se stavby neprodražovaly (ceny stavebních prací meziročně narústají
zhrubao l0%).

Jako správné se ukázalo svěŤení obecní pískovny do pronájmu
spoleěnosti obecní lesy, Bludov' s.r.o. Pod vedením pana Stanislava
B alíka pískovna v r. 2 00 1 prosperovala a pŤinesla vj'znamnj' pfi nos do
obecnípokladny.

Stavební akce
Podafilo se dokončit rekonstrukci budovy staré školy na radnici.

Celkové nráklady na tuto akci probíhající v letech 1999 . 2001, činí
10.850.000 Kč, z toho částkou 6,5 mil. Kč pŤispělo Ministerstvo
financí (v r. 2000 4 mil. Kč av r.200| 2,5 mil. Kě).

obec tedy ze svfch prostŤedkťr vynaložila 4 mil. 350 tis. Kě, což
je zhruba 40% celkov!'ch nákladri. Určitou částku si ještě vyžádát
dokončení stavebních irprav sklepních prostor.

Proběhla větší oprava ulice lana ŽíŽky s nríklady ve vfši
676.000 Kč. V irseku od ulice Ztracené po kostel byla vybudována
zce\a nová sitnice. To bylo nufiré, neboť tento ťrsek byl již
v havarijním stavu po pŤedchozí pokládce plynového, vodovodního
a telefonního vedení, navíc byla v tomto irseku vybudovarra dešťová
kanalizaoe a uloženy elektrické kabely. Tuto akci financovala zěásti
obec a zč,ásti Správa aídtŽba silnic Šumperk. Z obecního rozpoětu
tak bylo vynaloženo ''jen'' 470.000 Kč, pŤiěemž hodnota ďla je více
neždvojnásobná.

Současně byla provedena 1 . etapa kabelizace elekhického vedení
ve sfredu obce (veškeré náklady ve vfši l.300.000 Kč hradila obec),
což umožnilo odstranění betonov!,ch sloupti z okolí kostela a radnice
a poŤízení nového veŤejného osvětlení'

Shodou okolností se v r. 200l zhoršil stav opěrné kamenné zdi
mezi kostelem a radnicí natolik, že bylo nutrré futo zeď zbourat a rla
stejném místě a ze stejného materiálu ji znovu postavit. Poškozené
byly i některé části kovového plofu, kterf byl rovněž demontován,
opraven a nafien. Jelikož se po zbourání zdi vkáza|o, že nemá
zák|ady, musely blt provedeny i zíklady, což celou akci prodražilo.
Z cekovlch nákladŮ ve r ši 160.000 Kč'uhradil Farní uŤad církve
Ťímskokatolické čáštku 50.000 Kč a zbytek ll0.000 Kč obec.

Vzhledem k rychlému nástupu zimy nebylo možné osadit opravené
plotové dílce. Akce bude proto dokončena najďe letošního roku.

V r. 200l by|zabájendlouho očekávanf sJátÍIí progÍam podpory
lázeřshlch obci. (Lázeřshfch obcí je v celé Ceské republice kromě
Bludova pouze 34.) Tato podpora spočívá v hradě 50% nakladťr na
stavební akce, které zlepšují podmínky pro cestovní ruch v obci. Naše
obec získala v r. 200l z tohoto programu 50% dotaci na dokončení
rekonstrukce oranžerie (celkovf naklad 2.615.000 Kč), na vybu-
dovríní parkoviště u zámku (celkovf naklad 2.140.000.Kč) a na
pofizení šesti autobusovfch čekiíren (celkov! náklad 486.000 Kč).
Tyto akce byly zahájerty na podzim r.200l a budou dokončeny
v 1. pololetí letošního roku.. 

Nákladem 8l.000 Kč bylo vybudováno dětské bŤiště na
prosfranství u panelovfch domú.

Akce ',Čistínra odpadních vod akala|izace'' je stále ve stádiu
stavební pfipravy a snďry získat na re aLizacitéto akce finance.

odpadové hospodáŤství
Na konci r. 200l byla schválena nová obecně záve"návyhláška o

hospodaŤení s odpady a mísfirím poplatku z odpadri. Na zakladě
novéhozákonabylazavedenapevnáplatbazakaždéhotvaležiji,ciho
občana obce a zrušen dosavadní ''známkov!' systém''.

Jelikož stejnf systém byly nuceny zavést všechny obce, bylo
moŽné porovnat nákladnost systému hospodaŤení s odpady
v jednotlivfch obcích' Je potěšitelné, že náš systém se ukazal byt jako
jeden z nejlevnějších v regionu (prúměrnf náklad na jednoho
obyvatele činí 200 Kč ročně), což je díky tomu, že většina občanú
minimalizuje obsah sv! 'ch popelnic tŤíděním odpadri,
kompostováním biologicblch odpadú a topením plynem' ďevem ěi
elektriclclmproudem.

Skolství' kultura, spolková činnost
MateŤská škola i základní škola se stále pofjlkají s po|.rlesem

poěfu žríkri, neboť nasfupují poěetrrě velmi slabé ročníky dětí. Úroveř
obou škol hodnotí školská inspekce jako velmi dobrou.

.Knižr'í fondy místní knihovny byly rozšíŤeny nákupem novfch
knihvceně 50.000Kč.

Pěveclcf sbor Canzonetta uspoŤádal 2. ročník hudebního
festivalu Františka Pavl1r, dechovf soubor Bludověnka 2. ročník
pŤehlídky harmonikď Ady Rulíška. obě akce se těšily anaěnému
zíjmu posluchaěŮ. Hudební událostí roku se stala '.Česká mše
vanoční J. J. Ryby s doprovodem orchestnr v provedení pěveckého
sboru Canzonetta, dechovébo souboru Bludověnka a jejich hostú'
Pravidelně se konaly i koncerty váthé hudby, na kterfch vystoupili
naši špičkovíumělci.

Péčí rodiny Ing. Karla Mornsteina se uskutečnila na bludovském
zámku irspěšná vlstava obrazŮ bludovské rodačky Věry Kubik-
Kdolské.

Bludovské spolky (hasiči, myslivci, zahrádkáŤi, chovatelé,
sportovci a další) pracují irměrně sÚm moárostem a zájmu svfch
ělenťr. Každ!, kdo se podílí na činnosti těchto spolkú ví, jak je lehké
kritizovat a jak obtíŽrré něco rozumného vymyslet a zejména
uskutečnit. 

JUDr. Josef Sedláček
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" oBEcNÍ ÚŘAD BLI]Dov

IanaŽizuy l95,, 787 0I Bludov

obecní uŤad Bludov, odbor v!,stavby, pŤijme.pracovníka pro
zajišťovaní irdržby majetku obce.
Požadujeme:
- stÍedoškolské vzdělaní technického směru;
- zakladní znalost práce na počítači;
- schopnost jednat s lidmi;
- Ťidičské oprávnění skupiny B, vlastní automobil;
- vysoké pracovní nasazení;
- dobré organizační schopnosti;
Nabízíme:
- seberealizaci pŤi vykonávánízajímavé a rriznorodé práce;
- irčast na zlepšení vzhledu obce;
- platové podmínky dle platov!'ch pŤedpisri pro pracovÍlíky stáÍrí

správy a samosprávy;
- možnost dalšího sebevzdělávání;
- práci v kolektivu a v pŤíjemné4 pracovním prostŤedí;
- nástup možnj'ihned;
- vhodné pro uchazeče z Bludova.

Zž$etÍcimohou získat informace u vedoucího odboru vystavby na
tel.č. 301437. Písemné žádosti zasi|ejte k rukám tajemníka na v!,še
uvedenou adresu.

odbor vlstavby oÚ Bludov

Kultumí d m Bludov vás zve na

cestopisnou pŤednášku Josefa Urbana
/autor knihy Habermannriv ml..|rr, cestovatel ,vodák a dobrodruh/

UNA-DIVoKÁ TANEČNICE
v riter!, 19.ťrnora 2002 v 17 hodin

Dobrodružnj' pŤíb ěh odehrávaj ící se v opuštěné severozápadní
Bosně. Tisíce nášlapnj'ch min kolem Ťeky Uny číhají dodnes na
své oběti.okolí Ťeky je vylidněné, jsou tam pouze vojáci se svjmi
psy' kteŤí systematicky čistí zemi od nastraženych min. V celé
zemi jich leží ukryto na tŤi sta tisíc' V rámci filmu shlédnete
světovy prvosjezd jednoho z vysokych vodopádri lI2 metr:Ů.l.
Natáčení bylo velmi timorné a nebe zpečné . . , .

. vstupné dobrovolné -

Služba |lobecního|| architekta poskytovaná zdarma.

Dovolujeme si seznámit občany uvažující o stavbě, pŤestavbě či
nástavbě své nemovitosti o jedné zvyhod'poskytovanfch obcí Bludov.
Většina stavebníkri si je vědoma toho, že pŤed.provedením stavebních
prací si musí poŤíditprojektovou dokumentaci stavby od autorizovaného
projektanta (oprávněné osoby). Dle náročnosti prací se provede
jednoduchf techniclcf popis kohlášení nebo projelÍová dokumentace ke
stavebnímu povolení. obě moŽrosti vyžadují podání Žádosti na odboru
vystavby obecního uŤadu. Ten váp mťrže oznámit, ževátmipŤedloženou
dokumentaci je nutro pŤepracovat, a to vzhledem k nedodržení
Zgru bq-plínu-qbce npbo nevhodnosti architektonického Íešení' Zpra-

@čné pŤípady, kdy si stavebník zajistil projektanta,
kterf sice zpracoval dokumentaci stavby podle všech pŤedpisri, alebez
znalosti mísfirích stavebních poměru a regulativ v 

-obci. 
Tuto

dokurnentaci j e nutrro pŤepracovat a Ťešit problém finančního vypoŤádání
za provedení opravy projektu.

obec Bludov pro všechny občany zajistila možnost kontaktovat
''obecního'' architekta, ktery je seznámen se stavební problematikou
naší obce. Ten poskytrre poradenskou službu. Veškeré poradenské služby
j sou poskltovríny zdarma.

Adresa architekta:
Ing. arch. Ivo Skouma'l
Sadová 4, 787 01 Šumperk ,te|.: 0649 224 234 .

So
Pá
Út

So
So

Ne

2.2. 20 hodin
15.2. 17 hodin
19.2. 10.30 hodin

17 hodin
23.2. 20 hodin
23.2 18.45 hod.

24.2. 15 hodin

1 .3 .  15  hod in

PoZUÍíNHR Nn ÚNoR 2oo2
P|es. Fotba|isté
Koncert KPH .'FAGoTl BRUNENSES'.-zámek Bludov.'Una divoká tanečnice.' . cestopisná pÍednáška pro zák|adní škoIu''Una divoká tanečnice'' ; cestoPisná pÍednáška pro Verejnost
Ples Sokol
Zě4ezd do Divadla Šumperk na Veselohru Jaros|ava Vrch|ického..Noc na Karlštejně'', cena za Vstupenku a cestu 120'- Kč,'Tohoto kapra chci za Ženu a Žádnoujinou!.'dlvadelní pohádka
pro děti i dospěLé .. divadelní soubor soK Staré Město
Dětská diskotékaPá

Ku|tumÍ d m nabízívo|ná místa na zájezd do Moravského divad|a.o|omouc na operetu J.Strausse NEToPÝR,
cena 150'- Kč' pátek 15.3.2002

Kn'h pŤátelhudby Bludov a Nadace ČHF Praha
uvádí koncort : f,agotového l<varteta

FAGoTn tsRUIŇEINSES

Vstupné 20,- Kč

pátek 1S.rinora ?00?v t7 hodin
v sále zámku Bludov

'  
J - - .Učinkují:

Tomáš Františ,Madimír Fečinka, Petrlfutiš a JiÍí Jakubec

B. Řeh oŤ, D.Dondeyn.:ťfil?Hila, J.B. de B ois mo rtier

Bludovan 2
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v í5 hodin..v' 'l(D.B|udov

' ''vstupné 1.0';..t(ě.''' 
.

Ku|turní d m B|udov
vás zve na

zájezd do divadla v Šumperku
na veselohru

Jaros|ava Vrchlického
Noc NA KARLšTEJNĚ

Sobota 23.2.2002
v 18.45 hodin

Cena za vstupenku
a cestu 12o,. Kč,

\;
I

1bor dobrovo|nlch hagíčŮ v D|udově b|ahopieje gulm

d|ouho|et,lm č|enŮm k jejich životnfu jubile(m, která og|avi|i
v měgbi|ednu rokuAooZ,

5, |edna og|avi|75 rok braŤ,r A|o3g Nimrichtr
a 14, |edna aÉ bo, narozeniny

čeat,n'! č|en bratr Jogď Hruba,
Do da|ébh |et jím č|enové sboru p\ej( hodně pevného

zdraví ev okojeno gŤi, živ oŤnfho e| ánu a zájmu o h agičgké děn( .

Poděkování.
Pozústa|á rodina děkuje za nezištnou a neocenite|nou pomoc zdravotní sestie
paní Daně Miku|ášové, která su./m proÍesionálním a chápau.fm ošetiováním
ulehčila pos|ední d ny naší maminky paní Františky Maturové.

a-

,  : , : . : :  i : : t :  ,  I W
v podobě pozvání jednoho žáka k činkovaní na této
mimoŤádně vyznamné události. Náročn!' rikol splnit všechny
podmínky k irspěšné cestě do Norska byl postaven pŤed
jedenáctiletou žákyni pátého ročníku bludovské zák|adni
školy Barboru Strnadovou, vítězku školní pěvecké soutěže.
Dvouměsíční pŤíprava spočívala nejen v perfektním zvládnutí
tŤí písní v angličtině a v osvojení ziktaďnich angliclc!'ch
konverzačních obratťr, ale i Ťadě dalších rikolri, jako bylo
napŤíklad zajištění lidového kroje a spousty dalšíchzáležitostí.
Za fundované a obětavé pomoci pani Zory Fričové, pana
TomášeMotyla, paní Drtilové, vedoucí souboruMarkovice, a
celé rodiny, Barunkavšechno zv\ád|aa 6. prosince 2001 večer

Barbora Strnadová reprezentovala
základní školu i obec Bludov v Norsku.

Na slarmostrrím koncertu ke stému vyročí
udělování Nobelovy ceny v .norském
hlavním městě oslo vystupoval spolu
s umělci celého světa také mezinárodní
dětslcf pěveclc!, sbor hnutí ''Na vlastních
nohou'', známého pod populárnějším
nám em Stonožka. Jak j sme vás informovali,
dostalo se naší zakladní škole velké pocty

r pro občanské zdležitosti o Bluilooě grafiiluje
jubilanhúm.V noru 2002 oslauí:
Směšná Marie 70 1.Žlzuy zsa
Pazour Vincenc
Pazourová Vlasta
Moricová |iŤina
Straková Anna
Šaj Vojtěch
Nováková Marie
Moric Miroslav 81

BezděkováBlažena 82
Langerová Helmtraud 84
Zatloukal oldŤich 87
Poslová AmáIie 89
Strnadová Aloisie 96

TŤ.A.Kašpara274
TŤ.A.Kašpara274
Lázeřská 359
1.Žuuy zse
Nová Dědina 19
Na Hradě 228
Lázefiská 359
Štotri ogo
Lázeiská 43
Štobri zog
Špakova 159
8.května 350
Palackého 469

Vlasta PazowováVincenc Pazour

Sch zíš n m tatínku,
z staly jen azpomí,|,y...
1'9, nora 2002 r)zpomeneme 3, uljročí
mrtí našeho milého manžela, t atínlu

a dědečka pana |osefa KoláŤe.
Stdle azpomínají a nikdy
nezapomenou manželkn Marie a dcery
Marie a |iŤina s rodinami.
Zdroaeř bv 16, 4, 2002 oslaail saé 88, narozeniny,

$pdakční rada blahopÍeje nejštarší Óbčance B|udova

|@ paní Aloisii Strnadové k 96. narozeninám,

s- které oslaví 4. rÍnora 2oo2.

Bludovan 3
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spolu s dalšími deseti dětmi z České a Slovenské republiky
odletěla do Norska, které se pro ni stalo na šest následujících
dnri dějištěm mnoha zážítktt a neopakovatelnfch setkarrí. ,'Po

dvouhodinovém klidném letujsme uviděli osvětlené město oslo.
Wytovali jsme se v malém hotelu na olcraji města spotu
s ostatními členy našeho budoucího mezinárodního
čtyŤicetičlenného sboru. Ráno jsme byli seznámeni
s programem na pžíští dny. Byl opravdu nabiťj,. Dopoledne bylo
obvykle pracovní, zkoušeli jsme každÍ) den pod vedením
kanadské dirigentlE pŤedevším písně na hlavní koncert.
odpoledne jsme měli pestŤejší. Navštívili jsme několik firem,
prohlédli si muzeum hking , skokanslql m stek a jeho okolí,
byli jsme pžijati na kanadském i českémvelvyslanectví, kdejsme
také zpívali' PŤi vystoupení na našem velvyslanectví jsem
zpívala sÓlově českou vánoční koledu. Další koncert jsme měli
v norském parlamentu,,, stÍuěně popsala první dny pobytu
v hlavním městě Norska Barunka a pokračovala: ''V uter!,
11. prosince se konal hlavní koncert, slavnostně uzavírající
jubilejní sté udělování Nobelovych cen. Jednou ze dvou
konferenciér , uvádějících tento v|iroční koncert, byla
světoznámá herečka Meryl Streepová. Učinkovala na něm Ťada
umělc z celého světa, jejich jména jsme si ani nestačili
zapamatovat. Vyvrcholením slavnostního koncertu bylo
uiedení legendární písně Beatles Let it be. Refrén k této písni,
jejíž první slolql zpíval sám její autor Paul Mc Cartney a v jejíž
interpretaci se vystŤídalo šest dalších světoznámych pěveclEch
hvězd, zpíval náš sbor." Tak vzpomíná Barunka alespoř na
nejzqímavější momenty svého pobyfu v Norsku. Ve stŤedu,
následující den po koncertu, se už speciálním letadlem
československá skupina vráttílrá dom . odpočinek však byl
k'átkÝ, porrze jednodenní. V pátek už čekaly Barboru další
''pěvecké povinnosti''. Na koncertě v pražské Lucerně,
uváděném tradičně Markem Ebenen1 měl stonožkoÚ sbor další vystoupgní. Měli jsme tak po mnoha letech, kdy pravidelně
jezdíme na pŤedvrínoění stonožkové koncerty jako ďvtíci' i svoji činkující. fteli jsme Barunce palce stejně jako pŤi pobytu
v Norsku. Paťí jí r:zrrání a poděkování za vzomou tetr'rezentaci nďí školy a oboe Bludov stejnějako všem těm, ktďí se poďleli na
piípravě a usku1ečnění této cesty - obecnímu zastupitelstvu Bludov za finanční piíspěvek' paní Fričové za ncobyčejně Msnf
pŤístup kpŤípravě na celou akci a Barunčinjm roďčŮm.

Jana Kurtejová

Lístekz památníku.
Poděkování Barunce od Běly Gran Jensen, zakladatellcy hnutí

i-l-f l-i-.ji. 
-)i tl'i,
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Z pŤijetí na Českém velvyslanectví v Norslat

Část naší skupiny
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P.S.
PŤipojuji také dopis, ktery Canzonettě
Dětshf domov Šumperk.

Vánoění dárek pro DětskÍ domov
Sumperk

Dovolte mi, abybh se ještě jednou wátila k poslednímu
měsíci v roce 20aL. Jak je již dlouholetou tradicí, bludovská
Canz-onetta poÍádá vŽdy v prosinci charitativní koncerty.
Tentokrát jsme společně s Vámi, kÍeŤí jste alespoř některf
z koncertú navštívili, odeslali veškerj' vltěžek Dětskému
domow v Šumperku. Tato částka se vyšplhala na 13.578,-Kč
a Vám patÍí naše upŤímné díky, neboť je to pŤedevším Vaše
zásluha.

A tak všem pŤeji, aby cit a laska naplřovala Vaše srdce
i nadále, neboť tak vytváŤíme velkou rodinu, která ďoká e
pomoci, kdyžje potŤeba.

I. Sedláčková

a také Vám zasla|

Y é ená p aní S edláčko vá, mil í b ludov ští pŤ á e|é, chtěla bych
Vám jménem dětí z Dětského domova v Sumperku co nej.
upŤímněji poděkovat zaYáš ťrnanční dar' kter'Í jsme k dneš.
nímudni obdrželi.

Vzpomínkami se wacím k proběhljm vanočním svátkúm
s jejich nenapodobitelnjm kouzlem a hŤejivou atmosférou.
Jejich součástí a slavnostním doplřkem vždy byvají adventrrí
koncerty navozující u posluchačri toleranci, solidaritu, pocit
lásky k bliárímu a chuť někomu pomoci. Jsou drikazem toho,
že i v dnešní uspěchané době nacházime v našich srdcích místo
pro ty, kteŤí to nemají v životě jednoduché, kteŤí ne vlastní
vinou pÍicházqi o rodinné zázemí a nemají to štěstí trávit
Vánoce se svymi rodiči a sourozenci.

Ještě jednou děkuji organizátorum, qfborné Canzonettě
a všem, kteŤí se zučastnili některého z konceitri v Bludově a tím
umožnili, že vytéžek ve \.j/ši 13 578,.Kč bude použit ve
prospěch 3 pro radost našich rnal!,ch svěŤencri v Dětském
domověv Sumperku.

MUDr. Ivana Hanselová
Ťeditelka

Kojenecky a Dětslc!'domov Šumperk

Ca KoMEf ,ČNÍ oANt(A"1 portnou í sloŽtt.lx*/0rPos|T FoRNI
r i h t n , ! i r n ! ,  ! , i  .

M.uhdĎnli . . i lb
t:r[ i{f '* 4'r}'^r

. .  I  ' i 7

činnost Ganzonetty v L 2oo1
Bjvá zvyk em,ženazačátku rolcu nového se děkuje zaptásí

odvedenou v roce miíulém. Myslím, že pěveclc!, sbor
Catuonehta B ludov si pochvalu zaslollží. V minulém roce, kdy
sbor oslavil 10 lettrvání, uskutečnil více jak 20 kulturních akcí
a tak svou činností obohatil i kulfurni život v obci. Vybírám
alespořněkteré znich:
duben . provedení sváteční mše pŤi velikonoční

bohoslužbě
květen -vjročníkoncert

- mezinárodní festival osečná u Liberce
červen . mezinárodní festival ''Svátky písní'' olomouc

(stŤíbnrá medaile)
- organízace Dětského dne společně s hotelem

' |'V1čí d 1''
- pŤípraYa a organízace 2. ročníku festivalu
Františka Pavlri

- pěveclc!'doprovod sváteční mše ''u Kostelíčku''
- Evropslc!'svátek hudby ,
pietrrí vzpomínka na malíŤe A. Kašpara

červenec . s dechovjm souborem Bludověnka -
vzpomínkové odpoledne na Mistra Jana Husa na
Učitelském wchu

'  
t  ,  , )  y  ,  v  IŤíjen . provedení sváteční mše s orchestrem

(kostelsv. JiŤí. hody)
listopad - zabájenívenrisáže malíŤky paní Věry Kubík.

Kdolské
prosinec .2 adventní koncerty

. vánoční koncert ''H"j, mistŤe'' s orchestrem

. vánoční koncerty pro Zák7adní školu Bludov

. Zpivániu stromu s dechovlm souborem
Biudověnka

. opět mše J.J.Ryby s orchestrem pŤi Štědrovečerní
mši svaté.

Dovolte mi také nttášť poděkovat všem itčinkujícím za
nasfudování České mše vánoční ''Hej, mistŤe'' J.J. Ryby,lcterou
j sme v Bludově slyšeli po více j ak tŤiceti letech.

Mnoho pěveckych irspěchri i v r. 2002.

I. Sedláčková

.: iutt* **ij.*.o ]#Íát ,*.* l.*ffi*x*tt.. . .. '
:.i:iili.iill.l.lD! :;.:ffii:"1ab''sc :..iffi.i:z '*ffi:l'in6Ýéffi.:llÍoffi]l.áé...s o.
.i.$o.d"uuftp**fa..l.ža;j'ipf#gii:i.:'ffiovándu1.i:..::s$ l :]..;.:á].i..::rozvoji

,:liii.:..l,lii.i:Dg''*ffi.200tÍ d če1 tueš.t# staví;4s'.Yi.{'qoi.. ozEni
.|loetoitami' ." a&á6[a. oig*i"acé,'..pŤejí. .Ý.átn a Ý'ašim
'..bl p .'.zdravj'.''i Óho .osbbní'ch1..a'|.rěsiitélšbÍch

i.lv offi ffiš .š$affi1.5.'ll.ir..;.i'lllli.i'.il'l.il.lilj.ill.iiiiÍu.'iiiÍ:.. 
.. 

..
...2* f ll$'ii..ÝrlilffilÍoffilii''lkfilffiťffífffi ffĚtl...'i'....ii.ir'.l.'.'. ..] .''.' 

. ..''66'.1'ť.' noain.n"aitni posezeni.'Iio. nšé'ry'''6át.l. u

............. ..K...'poffihii......á'''..lkl....] či......$ j.é'.'. iin'..]i'.Mirox.'..D.1u'
studénky.o otčerswení,''tombotu, dobrou'''zábavu bude

'' poitaráno: Srdečně zveme všocho; ě|eny'Zo ČZS a všechny
:.ostatnído'brél id i  ' . .  . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : '  ' '  ' ' ' :  '  'UpozorĎujeme občany' kteŤí chtějí otisknout svuj pŤíspěvek

v Bludovanu, je nutné, aby jej opatŤili jménem a adresou. Děkujeme
za pochopení. Redakce.
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CHARIIa ŠuvrPERK
8. května 4t,, 787 01 Šumperk
e-mail: charíta.spk@rps.cz . Tel./fax: 064912167 47
č. čtu t9 0 4522359/0800

Motto :

, Pomoc rodinám " ou"-'i'"##Li#il'HTďd;podpora charitního dfla

D$kujeme všem dáIcúm, kteŤí pŤispěli finančním obnosem rlo poHadniček tíkrálovÝm koledníkrlm.Další porlěkovánl
paťí všem těÍn' kleŤí pomohli celou akci organizovat. V oblasti Bludov bylo celkem vybráno 28 905'40 Kč.

I.ug. JiŤí Pospíšil, Ťeditel cb8rity - olďich Tanen, asisteDt pro TŤíMlovou sbírku- Miroslav Pospíšil, pom. asistelt pÍo Tríkálovou sb.

t
na'Ěsrslď, o.B]EcNÍ Ú D a místní části
Bludov
Bohd:Íkov.

Bohtltín
Branná
Bušín
Do|ní Studénky

Hanušovioe
l..|raběši0e ':

.JindÍiohov

KopÍivná

Libina

Loučná n. D.

.  .  :  , :
KbmĚátká.
Báškov
h|omí.Dvtlr

Krá|ec.
'

PIeče
Pusté ŽibÍidovicě

Nové.Losiny

LuŽná
Homí Libina
Dolní Lib:ína.
obědhé

Filipová
Kociánov :
Kouty n, Desnou
PŤemys!ov
Rejhotice

Novif Ma|ín

olšany
oškavá

ostruŽná

Rapotín
Ruda nad Mon

Staré Město+M.Morava,

Š|egtov
Sumperk

Ve|ké Losiny
Vikantlce
Vik1/Íovice

Gharita Šumperk . ce|kem

Plechy

M|adořov
TÍemešek
Mostkov
BedÍichov

PetŤíkov

BartoĎov
Hostice'
Hrabenov
Radomilov
Štědrákova Lhota

Vys.Potok
Vojtíškov

Bratr:ušov

2 207,50 Kč,

13 í08,00 t(ě
1.6 908,60]Kč

2743,50 Kč,

25 214,20 Kč,
32723,7a Kč,

16 002'20 Kč

1 162,00 Kč
55 4í8,10 Kč

2 964,80 Kč
1 346'40 Kč
7 519'30 Kč

30í 754.00 Kč

28 905,40:Kč
7 802,70 Kě

5 3í7,10 Kč
475.80 Kč

4 378,00 Kč
12 418'60 Kč

16 o23,4o.Kč
1 761'00 Kě
7 676,80 Kě

2 773,50 Kč,

23 300,30 Kč

13 603'l|.0 Kč

P o D Ě K o v ^ N i
nt]mobecnlboza.fipitelst\affi:o=..JTo...o5:T.o':,..l,.,.uotj4ttsÁ9.?::,,:"u
zakažcoročnírio"oroiffiEí!ff' '!@'Divišové'p.Urbáškové.p.Nimrichtrové.p.Knfuké)za
pirspévei'naEáL1..lPsilttrc.-@jejichpie<iv.ánočninávšÉvuaJEJtchdáreči(-v.apiánido

rá #"ffi ;ffi:'J# ffi "',",1i,j3f"Ttu u.'". z mateŤské školy zalrásnÝ program.
!.^i.. ffi Bvir.;sme mrie pie.rwapenr a voéenr zaJeJrcir navsternr.

Gr ing let ianaokra j i s t r ríně.  
- -J ,

nou dvakiát v tÝdnu. Krmítb
jsou záměmě malá, aby u nich nedocházelo k velkému soustŤed'ování pÉ- SRDEČNĚ DĚKUÍEIvG PAŇ UČITELCE zofu ppuČovÉ,
iú, neboť ti musí mít možnost (rkr5rtu vlťovinách pŤed dravci. KTERÁ .NÁM Po JAzYKovÉ sTRÁNcE VELMI
,ízkaz: . 

ocHoTNĚ PoMoHLA pŘIpnavrr NAŠI DCERU
$, oo sc zbavrijixetznyoh zbytkú a odpadků zkuohyně, včetrě igolitovÍch obdů' BARBoRKf' K ÚČAsfi PĚJ osLAvÁcH loo.vÝRočÍ
dávejtejot.m'klEpaťíanodokmítek I'DĚLovÁNÍ NoBELovY CENY Mh'U. KTERÉ sE
A \,y' co mi kmít}a kadete, lebud'te Ií!í. vylobte sije sami. Matetiáluje všude KoNALYvPRosrNcI zoot vNonsxÉtr,t oslu.
dost,

Doplřování provádím větši- 
mÍl.Rffiffi#íffii1tl'lÍ':]1'ilÍ:#i1||Í'ifi*l,!l'7.Ť.ffi.J;;l*s:iflrcL. 

-

S pozdravem všeho dobrého v roce 2002 za Svaz ochrránc pŤírody
FrantišekPavlri

TVANA A KAREL STRNADOVI
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Tak ide ěas . podruhé.

Nahlédněte se mnou Znovu do knihy bludovsh.fch
hostu, těch, kteŤí pŤijeli zahrátnejen Klubu pŤátelhudby,
alekažďému, kdo mělchuť si něco pěkného poslechnout.

Najďe roku |999 zaměla v bludovském zámku harfa
Jany Bouškové s doprovodem houslí jejího malže|a
JiŤího Kubity. Do naší knihy hostri napsali: ''Moc a moc
děkujeme. Bylo to tuuvás jako vŽdy fantastické''.

V dubnu t éhaŽroku následoval koncert Pražského tria
v obsazení . Arnošt StŤížek - klavír, JiŤí Klika. housle
a Václav Jírovec . violoncello. A vzkaz? ''Milému

bludovskému publiku s upŤímnymi sympatiemi,
srdečně'' .. ., a následuj í podpisy. Bohužel Václav Jírovec
se k nám už newátí, neboť zemŤel.

Y záÍi |999 zde zanechalo hudebni zitžitek Guarneri
trio: ''Miljm posluchačrim na krásném zinrtk.lv Biudově
s pŤáním mnoha krásnfch hudebníchzážítktt,, .

Pak k nám opět zavítalo klavírní kvarteto B. Martinri
apočátkem roku 2000 i České smyčcové trio. V rinoru to
byla skupina Cornii di Praga, která vyjádŤila pÍáni zase
se k nám wátit. V bŤeznu následoval pěveclc!'koncert Ivo
[Irachovce s Martou Dieregoniovou.

Velmi zajimavy byl na jďe roku 2000 hudebně
literární poŤad, v némž dominoval umělech.i pŤednes
Radovana Lukavského, doprovázeného klavírní
improvizací Jaroslava PŤikryla. Zápis v knize.hostŮ
psaď rukou R. Lukavského Ťíká: ''Děkujeme za mi|é
pozvání, za laskavé pŤijetí, ale také a hlavně za obětavou
službu dobré věci, které se Ťíká.kultura.''

Jistě si mnozí naši hudební pŤátelé vzpomenou na
milé vystoupení japonské klavíristky Izumi Shimura
s doprovodem JindŤicha Pazdery.- Bylo to jednoho
krásného kvěurového dne, kdy spolu s Izumi pŤijel do
Bludova autobus plny jejich japonskych pŤíznivcťr. My
domácí j sme dostali dárek, malé j aponské origami.

21. května zde vystoupil mladj, olomoucky klavírista
Marek Keprt: ''S vděčnymi vzpomínkami na krásné
prostŤedí zámlga krásné publikum. ''

Další ročník koncertťr byl. zahájen v záÍi 2000
vystoupením Pěveckého sdružení moravskfch učitelri.
Pamětní zápis tohoto tělesa zni.. ''PSMU děkuje
bludovskému publi|*t za milé pŤijetí,.kÍerého se nám
dostalo. Byl to pro nás nevšední zážitek setkat se s tak
pozornym publikem. "

Posléze pŤijelo Sexteto česlcj'ch filharmonik . PŤi
jejich koncertrrím vytižentje to opravdu štěstí. Bludovu
se to podaŤilo. Ani' tento kolektiv nešetŤil chválou na
zdejší prostŤedí.

V Ťíjnu 2000 jsme pŤivítali Kvarteto Martinri, pro
které bylo také potěšením u nás hrát.

Alfréd Strejček se svymi kolegy navštívil Bludov
18. listopadu 2000 a po svém pŤedstavení napsal:
''Milj,m bludovslcj'm, s pŤáním všeho dobrého, stálého
zdrav í. a děkuj e me za pÍizel a za v aš e symp ati e krásnu.''

Pro tentokrát nelze opravdu jinak skončit, než tímto
pŤáním.

Děti a stateěnost.
Člověk žijenatéto zemi již dosti dlouho na to, aby se

zdokonalil v technice. Ale žije asi jen velmi krátkou
dobu k tomu , aby se naučil žitpro druhé.

Vanoční poselství nynějšího papeŽe bylo věnováno
živofu . P ap ež nejen op akov aI zpr ávu o zr ozeni Je ží š e, al e
vyslovil i tuto starou pravdu: ZachraÍlte děti, zacbránite
lidstvo!

I když to bylo mnohokrát vysloveno, bylo to nyní
podloženo autoritou tohoto světoznámého velikána,
jehož slova nebyla určena jen katolíkťrm, ale všem lidem
této technicky bohaté planety' ale také planety koupající
se v krvi a to pŤedevším v krvi nevinnj'ch.

Těšili jsme se, že nejkrvavější století skončilo a bude
snad lépe. Ale první rok fietího tisíciletí byl opět
poznamenám dětskou krví. A tak se do lidslcfch rivah
vk'rádá vaha, zda je to statečnost, co mnozl, kteŤí se
chlubí svou silou, dělají.

Jedním z pŤipomínanych wahri dětí je Herodes, kterj,
se bál slabych dětslclch ručiček, že by ho pŤipravily
o vládu a snad i o život, ktery stejně nemohl zadržetpŤed
ubíhajícím časem. A tento Herodes žije - i když ne
fyzicky. Tak si mrižeme pŤipomenout slabost a zbabělost
těch silnfch, kteŤí dovedou zrtelžit děti pro svou slávu.
Byla to statečnost, která poslala malé děti do nerovného
boje proti dobŤe vyzbrojenym vojákrim? Je to statečnost
poslat děti, které soťva udrži samopal, do války? Zfana-
tizovat$o děti je snadné. A pŤedevším zbabělé.

Mus ely s e velké státy a j ej ich pŤedstavitel é b átmalj'ch
dětí a posílaly je proto do plynovlch komor, do
sibiŤslc!'chgulagua jinf chvyh|azovacichzaÍizent?

Slušná společnost bojuje proti nrcuŽivání dětí,
zakanlje dětskou práci v továrnách. Ale současně je
bezmocná proti nteuŽíviní dětí proti těm, jimž kdysi
byla slibována věrnost a láska na věky. A právě z této
lásky se mnohé ztěchto dětí narodilo.Zachrařuje lidsfuo
svou budoucnost, kdyŽ z pouhého pohodlí usmrcuje ty,
kteŤí mu mohli pomoci?

Na toto všechno lidské zákony nestačí, j e tŤeba lásky
a pochope ni v zájmulepší budoucnosti světa.

n*a se,že dospělf člověk se stává dítětem. Definice
dítěte není určena jeho věkem, ale schopnostmi.
Nemriže-li se dítě bránit a samo se postarat o svou
existenci, stává se dítětem i ten, kdo pro nemoc potŤebuje
pomoc svého okolí, byťbybylpodle věku dospělym.

Ctvrté pÍtkázániDesatera určuje nejen postoj dětí vuči
rodičrim, ale i povinnost dospělfch k dětem, a to nejen
k dětem vlasfirím.

Herodes tedy stále mezi námi žije, ikdyŽ pouŽívá
ruznych forem násilí a bezohlednosti vuči dětem, které
buď pŤímo waždi, nebo jich zneuživá jako nástroj
vydírání. oba t5rto zprlsoby jsou zločiny proti lidstvu
a tedy i proti Herodovi samotlrému. A nebo také proti
nám? Ziieží na tom, zda Herodovi pomábáme nebo
oponujeme.

Bludovan 7
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Po1ránky.k=noyé w.hláŤce ffi':il1i1ffá'Ť"Ťff#'í:,ffiiÍ'x$'"!l![;jffií:
o hospodaÍení s odpady ti,i. re, * 850,. tisíc, proto bohužel musíme zvednout

Čeho všeho jsou naši zíkonodárci schopni nás snad už ani poplatky na 200'. Kč. A tak to asi burle pokračovat, až se
nemriže pŤekvapit. PÍesto se tak stává dnes a <lenně. Po dostanemenamaximumstanovené zákonemanašiposlanoi se
pňečtení mimoiádného čísla Blirdovanujsem se v tomto pouze opět sejdou a zvo<lnou maximální branici poplatkú za odpad 

Iutwďl. Podle vysvětlujícího článku pana staÍosty jseÍr se ..'.atd. '
dozvěděl, že jeďnÝ piipusnrf zpúsob {rbrady je platba Abychpouze nekitimval, myslím si, že alespoí částečné
pauš lní, tedy ne hlavu ťvale byd|íciho občanr. (starostajo fušení je možné pomgcí dvoustožkové platby @aušá'lní jako
pnívní( tak snad umí ěíst a vykládat zátony). Tlm dali poďl občanú na bezplatném obecrrím svozu odpadú) a pŤesně
poslanci jasně na vědomi : občane plať, my nejsme schopni rozpočítanÍ poplatek za popelnice ďe nráHadú najejioh svoz.
zplodit takov' zákon, kterf by bylo možno aplikovat vím, že se o tomto zpúsgbu uvažovalo, nevírnvšď5 proč se
v praltiokém životě obce. Paušální platbou toťlž poď9 mého neÍealizovď.
nrízoru dojde k degradaci ďou}odobé snahy vedení nďí obce Nazávěrještě dvěpoznámky:
vést občana k separaoi odpadŮ, a dm nejen k šetrnému vztahu - čl. 12 obecní vyblIášky sice Ťeší mofoost '.mírnění nebo
k životnímu prosÉeď, ale také k uspoŤe finančních proštŤedkú. odstranění tvrdosti v jednotliv|ch pŤípadech'., pŤesto
Jako pŤíklad uvedu prťrměmou rodinu, kde ve spolďné bych navrhoval ďespoř nělíeré piípady jmenovat:
domácnosti Žijí rodiče a dvě děti. Žíjí v rodirmém <lomku, kde doporučoval bych piedevšín zvfho<tnění ekologického
si za neinalou cenu poŤídili ekologické vytápáí elektricté nebo spíše bezodpadového vytípění' děti, ichodce,
nebo plynové a tomu také odpovídají i nÁklgdy na t.Pe'rí' vojáky'....
odpad vznik v domácnosti pŤísně separují : biologiokf na . zajíoalo by mě, zda ve vfši orlhadovanfoh náHadri na
kompost nebo domáclmu zvíŤectvu, papír a sklo do svoz odpadú byla zakalkulována také očekívaná
kontejneru, plasty, kovovf odpad" nebezpeěnf odpad a velko- platební nekázeĎ oběanú. obec má určitě zkušenosti
objemovf odpad odevzdávají bezplatrě pŤi pravidelnfch s vybíráním poplatkú za stočné. Myslím, že by stálo zato
obecnich sběrech. Na tennepatrnÝ zbytek odpadu stačily max. vÝsle<lky rlspěšnosti této činnosti zveŤejnit' tedy
3 popelrrice ročně - bratuza 150,-Kčročně. nemyslírn konlaétně s uvedením dlužník ' st!rylpoqle'

A n1'ní stav od l.1.2002: čtyŤi tvale byďící osoby knít procenhě.
150,.Kč, to máme za 600,- Kč (tj. zvfšen| o 300% - kam se
hrabeTelecom!) A co Ťícinariplnf ávěr? Kéž sé splní záměrpŤedkladatele

Ale to není to nejhoÍší. Zabraji si tošku na prognostika. tohoto zákona (mini36x 11g2ya121' že paušálnt poplatky za
Poďe mého názoru tento systém absoluhě nenotivuje ty, ktďí svoz odpadŮ vyÍeší problém čemfch skládelc
doposud neseparovali odpad. Naopak ti' kteŤí tŤídili odpad Spozdravem " Za obec apiírodulaásnější''
piedevšírn kvrlli rispoŤe peněz, zhatí tímto motivaci. Až so rok MK.

NADíLKA ]{ovÝcH KNIH
oDEÁLrE TÁJEIwsTuÍ LID KÉED MozKa, Eo|\oÍth I-zÁyJada'informace o zpúsobu, jak pracuje lirtsk! mozek. skvělé hÍy a hádurlry
pro zvídavé děti s množstvírnbarcvnÝch obrázk . vÍce než 160 her a hÁdane( kllě s odpověďmi'
RosTLINY,Bufiie D.- origjrr6'lní a v"zrušující poble,d do fascinujlcího světa roetlin s udivujíoí sérií fďogÍafiÍ. v této knize se seaámíte se
stavbou roslliu, umohotvámostí a ávotními cykly.
ocEÁN, M.cqaixy M. - No\.i'pluvodcc historií, geologií a vlzkrrmém ohlorDnÝch světovÝch oceánú. Fotogiafie.
EADI'@iehl K He;dijsou záhadní fuoŤové. Podmíokou správného chovu v teráriu je znalostjeÍch ?púsobu ávota. ExpeÍt na hady Klaus
Griehl poskytuje praktické rady tlkající se péče a v!živy hadú. Navíc zde nalcznete porfrty rcjoblibenějších hroznfšovitlch hadú a
nejedovatlch užovelc lfuihu doplnuje 35 barermfch fotografií 8 30 koseb
LLICKÁ MEZI PARToa osTMLENcŮ,ŘéhúčkovÓ V -Elavl[mibrdiny knihyjsou sourozenci Lukáš a Lucka. Luká! rlojíŽdí do jezdecké
školy a s dalšími.ch|apci a děv'čaty založJ partrr ostŤílencú. Sedmiletá Lucka by také ráda <lo palty paťila.
tÁ'K To cEoDI a ERocEÚ,Baa .I. -Kaižka o piíhorlách <lědy brocha a malého hrošíka waiklr podle večerníčkového seriálu. t
lž rfusÉrnn rusÁrro1.onfinovú E.-|.|Iiižilí. yo <těti' ktfo mají nartc vše nÁdy zvírsta.
Po oc ! IÁ sE z TÉ RoDINY zBLÁzNÍM !, L!,,,b K - H'ttrLgrÍlápŤíručka pro všechny teenagery (a jejich rodiče ) o tom, jak zvládnout
každodeDní sihrace vypljvaj ící z rozdílnlch generačnlch postojů'
KÁM AŽ sE MŮŽE, Štoblovú !. -Htdittkou pŤíběhu j e aináctilctá Danicla, kte se rozhoctla hrát roli němé poté, co byl lektor angličtiny vjejí
tŤídě nespravedlivě obviněo z .'harašení''.

PoVÉsTI A zrAjZKy z BRÁJE PoD BWovoU EoRop, R,znar /. Sbírka z kraje pod Bukovou horou rozšifuje početnou i8du sběratelí
swetomoravelcj'ch pověsd. Autor se sousťeduje vÝlučDě ns Štítecko'
TAJEMÍTYÍ NEWDITELNÉEo LWIčE, BlltoL E. - Pokračování záhadnÝch pŤíběbú' kteé prožívá pětice pŤátel . Larry , Daisy , Pip , Bětka
a Šbokou . v městečku došlo bned ke dvěma vloupáoím. Lupiě zanechalvjrirzné stopy, ďe z místa činu wriká,jako by byl neviditelnf. '......
Do INDIE, rÁM JINÁM' Pekfuhová I . KašníÍanim boz mďinkvérrl, psirn' co se roz,blÍdnou' než pÍejdou ulici, a inďckfm vdován.
oRRÁzKy z PRoWNCE, Šm ! J..F otognfie atresbyz Frarrcie - Provcrrcc.
NEBE A PEKLO, Popp.,'í. - Autobiogrdfie z 2. světové války, která obsahuj e i fotografie, Jedná se o válcčnf dcník němcckého parašutisty.
PEARL EAxBoR 1941, Bo|ovičktM. -I-eteckéa námoŤní bitvy2. wětové války, ze ákulisÍjerlnoho ákeinébopŤepadu.
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KRÁSNÁ v KÁŽDÉMVÉKa, KbÍt,.c,,,, cl,.-Make-up a styling pro žeoypřes ěEřicet.
cEsTA NA PRÁDÉD, Vaculft L, -Y díIe aulor líčí htrdě Íomantickou cesfu na Praděd v roce |966, jú' je zároveň i symbolickou výpravou do
minulosti lidí a }rajiny: ýchodními Čechami přes polské Kladsko ua sev€Íní Moravu a z!átky rlo stit<lu Čech.
oslrDovÉ TAJEMsrvÍ,.ratgact E. .Yiíběh s inspektorem Fetsem se odebÍóvá na v€Nrkovském paDsM t€hdy slavnúo šlechtického rodu .
PÉvě aa tomto síďe se přcd leý odcbrál zloěin' kj ehož otlhalení přispějejiný zloěio' k němú došlo u staÍo.bylýchkostelaích dvďí .
Ínre nonÚ z a s. díl, Sniih W -Dě1&]lhétLo dílu se odebrává o celých,'+ooo lct později rcž děj Prvniho ďlu Z hlubin času se vynoffhiobka
kálovuy l,ostris a pergameny se ziá.aramy dávných ěasů.
TŤefi díl : Taita' slgJÉý Ý poušti sev€ní Aftiky, se po smrti milované kálovny Lostis stÁvrá čarodějem" ofiw|alýrvuze zábrobí a vrací se do
světa llď, aby bojoval sc zleur, které broá zničit pÍince Nefeťa, inúa Mlovny Lostis .
DoMÁcÍ EosTÉ, I,ešňdt t. -RoÍn.ín ze současnosti o obýěejDých l,idech.
o sMUTaL] Á ŠIžsTÍ, Pitlerovó Z - Příbě,hy obyěejnýcb liď, jejich onyly i úspěchy, smutky i radosti, mamé i nap|něné naděje, sobecM
i ušlcchtilost a předevšín toúa každého čtověka ualézt spřIiněnou duši, opěto t lásku a štěstí .
v LEsNÍM zÁTIŠÍ, Jaýořicw Z.Pět povídek olásce.
V LEDovÉM ZAJErt, Ňiclsen J' .Autobiogmfický přÍběh lékařky, která onianocněla iakoviDou ptsu v době, krly pracovala na výzkumné
staDici tra jižnlm pólu.
zLATlo DŽUNGLE, Konsalik Ec..P.omltase od€brává upÍosťed <tžrmglc na filipínském ostově Mindan8o, kde ve zlatokqrcckém táboře áje
30000 dobťodrůů nešíficích se ádného zločinu .Vládnejim mladá a trásná žena 'jejímž cílemjc co nejrych|eji zbohatnout.
TKÁLOI GOBELÍNŮ, Eschbgch Á. -y celémveimírulidské oko ncspaťilo nic Msnějšího a dokonalejšího ;ád vlasové gobelíny. Jejich velni
Pracné- zhotove z nich ěiní nejhonosnějšl daÍ pÍo císaře. A|c je tu problém, císď uŽ nevládne a gobelíny se zhatily.
sEs?.zENJI]|DRICIIAQsMEEo, ljťalE-RoÚfuvézÍrracovánl života avlády iuglického kále.
DÚMa rÁNÁLa, ch,i''ú',{. . opětše,YracíTooňyBeresfordaje.hovšetďdíž€!.Peo{ička. Jsoupodstatoě starší ajejichdtryjsouklidné, než
zelďe gt.nÁ tEt.. vj ejl pozůstalosti se obj eví pouta\.ý obraz domu . Při hledáll majitElky obÍazu nastanou problémy.
PŘÍPÁD PRÁZDNÉ PLEcEoWy a PňúPAD BIGÁMI'TOW ďI0TI' Ga nq ř'.s, - Dva d€tektivní Íomány . v prvnlÍ! roÚánu řeší
advokát P.€'Ťry Mason případy wažd liď z olnúu aurerického dobrodruha pašujícího zbraně do Činy. onrny román popisuj e;áůady kolem muže,
kleý má dvě rodiny.
PRACEÝ , PRAcfl|I, PRACE|] MCBain E..Vražrla vojenské pilotý a veteÍánky války v záliw lEzůstane dlouho "ltradoq pracovata i j*o
drogolý hťh . zloděj všaknefušil, že bankovkyjsou padělaDé . 87. Í€vír má noý připad .

Žouželková S'.

Zdravotní pojišťovna
rilHTAI.ALIANGE

oznamujeme všem našim klientťtm, zájemc m o pÍeregistraci,. zdnvotnick!,m zaíIzenÍm
a obchodním partnerťtm otevŤení

kontaWního místa v aulpovĚ, kutturní d m .I. poschodí, p. Dívišová J,

Úrední hodiny: každé ponděIí 1O:o0.12:00 hod. 13:00.16:00 hod.

Využijte možnosti bezproblémové registrace a zde possovanlch služeb:
. registrace nou!,ch klientťt
. hlášení změn v pojistném vztahu
. informace k pÍíšpévkťlm pojišťovny na zdravotně-preventivnÍ prognmy (plavání, masáže,

posilovna, rehabilitace, antikoncepce, ozdravné pobyty dětl a mládeže, spotŤovnÍ proh!ídky,
fixní oftodoncie, atd,)

. p:!!4?" yplácenÍ pŤíspěvktl na preventivnÍ prográmy, hndy pojistného samoplátci
osvc)

. pojištění na cesty do zahraničÍ

Telefon: 0649/238177, E-mail: info@zpma.cz,kultumi.dum@ bluda.cz, www.zpma.cz

Bludovan 9



flude-vaneOg2'I

PoděItouání
za snpos pii Základní ško|e B|udov děkuji všem
sponzorŮm, kteÍí piispě|i na 3. zimní šarádu,
konanou 15. prosince 2001 v ku|turním domě.
Zároveř děkuji všem aktivním č|enrjm SRPDŠ za
obětavou práci a pieji hodně spěchti v novém roce.
Zv|áštní poděkování patií paní učiteIce lreně
DokoupiIové, která nám jako jedin1/ zástupce školy
pomáha|a pii organizaci akcí.

Alena Stonová - jednatel

tAtAffi oaeaaaaaaaaquauaua
Sbor dobroaoln ch hasičit o Bludotlě
děkaje em sponzor m, kterí píispě|i
do tombolq na hasičskt1 ptes, kterg se
konal I l. ledna 2002.

7měnaprovozní doby
.1. 2002 !!!od1

Pátek Sobota
21 .00 r 03.00

(oENÍID
C L U B . . B A R , D D I S C O T E C

DISCO BAR
na

ZAMKU BLUDOV
Rezervace sto| na te|efonních číslech:

0777 / 58 58 98, 0608 I 77 79 41

Jeden z obrazú, které jste mohli v listopadu
lořského rohr shlédnout mezi mnoha jinjmi na
vfstavě obrazťr bludovské rodačky, malíŤky Věry
Kubík-Kdolské, na zámku v Bludově.

Její díla jsou zastoupena v domácích i zahra-
ničních sbírkách /Rakousko, Německo, Šv!,carsko,
Lichtenštejnsko, USA i Japonsko/.Je členem vfboru
SdruŽení ěeslclch vjtvarníku a tvurčí skupiny
Čryfu prus.

Těžištěm tvorby je zobrazování české krajiny,
najdeme zde i portréty a zátiši. Její plátna s roman-
ticlclm nádechem, v sylfch a svěžích barvách
zdurazĎují nálady ročních období i světelnj'ch
proměnurčitého místa v daném okamžiku. Inspiruje
se technikou a malbou starÝch mistrri. J.D.

Prodeje
v kulturním

domě

StŤeda
13.2.
2002

Sbor pro občanské záleátosti uspoŤádal v prosinci 200l tradični mikulášskou besedu pro lchodce. Tentolcát v progÍamu
vystoupili členové dětského tanečního kroužku pťi Kultrrmím domě Bludov pod vedenln p. uč. $kydďové, dále pěveclcf
a taneční soubor SenioŤi ze Sumperka a dechová hudba Bludověnka' Poděkování paaí všem sponzorrim, kteŤí věnovali d.írky do
tomboly.

J.D
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BludovskÍ sKl.KRos

Již šesff ročník béžeckéhozávodu lyžďú',Bludovslc!,SKI-KROS'pŤivítal l2. ledna 2002 osm
desítek vyzravačri tohoto nríročného sportu všech kategorií. Sehraná parta poŤadatel sportovního
klubu PERPO Bludov - SKP Šumperk pŤipravila peďekbrí šestikilometrov!' oknrh, zpestŤenj' (spíše
zpepŤenf) prudlcjm 300 metni dlouhlm stoupríním nad bludovslcÍm koupalištěm. Žáci a žáťryně
měli v okolí koupďiště pŤipravenj' malj' okruh.

Suverénním vítězem se stal Rostislav Urban ze SKI ktubu Šumperlq kter' v cíli nadělil druhému
celjch šest minut !

Vfsledky: v
M . 30: l. Urban (Sumperk) JunioŤi:

2. Směšnj'(Sobotín)
3. Fišnar (Kouty)

1. Václavek (Šternberk)
2. Ženčák (Šumperk)
3. Mikeska (RfmaŤov) Ženy:

M-40:

L.Mazák (Hrabenov)
2. Bin (Hrabenov)
3. Andrle (Bludov)

1. Komárková (Šumperk)i
.íi

j

I
T
I{
I

Start hlavního závodu BludovslE sKI - KR2S.
První zprava: vítěz Rostislav Urban
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Start starších žák a žákvil.

Závodníci ujíždějí do dalšího olvuhu závodu.

BludovaD vydÁvá obecDí tiŤad Bludov \yyohá' lx Íně8íčÍě' Uávěrlo dalšího čÍ61e vžiy 20' k'ždého Eěsíce. Povolcní ě. 03809l55EE. Registováoo u oÚ Šumperk
pod č' sU '99. Redakč!í Íad$ k!!! sá íčLoÉ KrÍEl BsDt, t'clka Čcmá. Ffutišek Polácb" Spoluparordce: Gabde|á svatoĎovÁ. s6tÝ dopisovatll zd.uěk
McÍlr' Á&esa ledakcc: Kult 'l důb Blutlov' ..DaiL hrlírÍni.fuE@bludov.cz, gnffckÁ pÍrva r tiÁt KiÍtoTIsK Bludov, c.mril Llrtotiík@iol.cz,
www.kartotisk.cz.
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