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KomenskÍ' uěitelé a my

Z8.bÍezna uplyne 410 let od narození Jana Amose
Komenského (L592 - t670). Tento den se u nás slaví
jako Den učitelri. Je to ovšem spíše takovy ''svátek -
nesvátek''. Ve sdělovacích prostŤedcích se objeví
pár frázi o velkém vyznamu
našeho ''Učitele národri''
a zas je rok klid, mluví se
o ''mnohem d ležitějších
věcech'' typu, co si kterj'poli.
tikmyslí o kurzu koruny.

Myslím si, že se k odkazu
Jana Amose Komenského
nechováme pŤíliš pěkně.
Komensky totlž jtŽv 17. sto-
letí pŤesně pochopil to, co
platí i dnes . Že vychova
a vzděIávání lidi j e tím pra-
vfm bohatstvím každého
národa. V mnoha svych spi-
sech věnovanych pedagogi.
ce vyznam vzďě|ání zďt-
razŤrcval.

Pro nás je zajimavé, že
jeho  podpo rova te l em
a ochráncem byl Karel st. ze
Zerctina v době jeho po-bytu
v PŤerově (ten tehdy Zero-
tínovi patŤil) a po biwě na
Bí1é HoŤe jej ukrlval na svém panství v Brandyse
ďorlicí. V té době vzniklo jedno z nejslavnějších
Komenského děl - Labyrint světa aráj srdce, kniha,
která je v rivodu věnovaná právě Karlu starším ze
Zerotína.

Traduje se dokonce (bez historickych drikazu),

že Komensky v době, kdy odcházel do vychodních
Cech (do již zmíněného Brandj'sa ďor1.), se ukry-
val i na bludovském panství, a to na Zámečku.

Žtvotní dílo Jana Amose Komenského je stále
Živé apoužítelné v dnešním
školství, které stále hledá
cesty, jakfmi Ize uplatnit
Komenského zásady o škole
hrou, o vzdě|ání j ako Žív otni
radosti ane trápení.

Moc bych si pŤál, aby hod.
noty vzdělanosti, vychovy
a kulturnosti získa|y pŤed-
nost pŤed hodnotami kon.
zumními a vyzdvihováním
rozhoduj ící role peněz.
PŤíkladem nám mohou byt
některé malé národy, které
vsadily na vzďéLáni jako na
prioritu číslo jedna a dnes
díky tomu patši i k ekono-
m i cky  ne j vy spě1e j  ším
zemím (Finsko, Irsko, Šw.
carsko). Bylo by pŤíjemné
kdybychom j e následovali.

A na závěr malé pÍáni - ať
je svátek učitel alespoř tak
slavny jako svátek jednoho

svatého, ktery se slaví talry v bŤeznu o devět dní dŤí-
ve.

Bludovan

JUDr. Josef Sedláček
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05,03.2002

06.03.2002

12.03.2002

20.03.2002

24.03.2002

7-9 a I5-|7 hodin - celf Bludov mimo části u nádraži

7-17 hodin - Bludoveček a pískovna

7-9 a 15-17 hodin - cely Bludov mimo části u nádraŽí

7-17 hodin - levá část od Agregy (bez) směr Chromeč apravá část od Nealka (vč.) směr Chromeč

7-9 a 13-15 hodin - celÝ Bludov mimo části u nádraŽí

7-15 hodin - od PostŤelmova celápravá strana po Pneucentrum Matěj (vč.) a okolí kostela - celá

pravá strana po Bludoveěek (vč.)

7-9 a |5-I7 hodin - celr! Bludov mimo části u náďraži

7-17 hodin - od kŤižovatkv u zámku levá strana směr Chromeč a od kŤižovatkv u zámku levá strana

směr ke tostet., po obchodní drim (vč.)

7-9 a 15-17 hodin - celj,Bludov mimo části u nádraŽi

7-17 hodin - sklad Jednoty, Habermannova vila, vodní elektrárna Suchj.

Uoozorněni: Sdělení má pouze informativní charakter Jedná se o akci SME a.s., kte teÍníny m že upravit dle počasí a sÚch potŤeb'

Bližší infornace na to|.| 06481490260.
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Nenechové ruce o sobě opět doly vědět,
oneb po odcizené stÓtní v|ojce priš|o no rodu pope|nice.

V |ednu letošního roku bylo ukrodeno pope|nice
obecního ÚÍodu v Bludově i pŤes to, Že bludovští občoné
novou pope|nici dostÓvojÍzcelo bezp|otně.
JiŽ pií|iš zostoro|é je osi rčenÍ '.Kdo po mně komenem, jÓ po
něm ch|ebem''. Nodormo se ole nerkÓ '.No koŽdého
jednou dojde.. . ," .
V této chví|i se mŮŽeme jen ptÓt: ''Co piijde no rodu
prÍště ?" 

oÚ B|udov

o b e cní i,lŤ a d o zn amuie,
že dne I1.3.2002 v ]8.00 hodin
se v Kulturním domě Bludov koná
u eŤ ej né z as e dání z as tupit el s tv a ob c e.
Na progra.mu bude |ťl..inllo jiné
schvalování žádostí o p jčI,y , Fondu
rozvoje bydtení a pŤíspěvta,t z pod-
p rnych program obce na rok 2002.

OU Bludov

Pá 1.3.
So 2.3.

So 9.3.
Ne 10.3.
Ne 10.3.
Pá 15.3.
Pá 15.3.
Po 18.3.
So 23.3.
Čt 28.3'

L6 hodin
16 hodin
18 hodin
14 hodin
15 hodin

16 hodin
17 .30 hodin
t hodin

16 hodin
18 hodin

Dětská diskotéka
Vyroční členská schťrze Zahr ádkáÍtl
Posezení se skup. Mirox Dolrrí Studénky
oblasťní kolo rnavpsre poRry
Divadelrrí pŤedstavení Noc na Karlštějně /divadelrrí soubor ze ZábŤeha/
Koncert KPH "MUSICA PER TIBIA,, (BliŽší inÍormace na plakátech.)
Dětsky maškarní karneval
Zájezď do Moravského divadla olomouc na oPerefu I. Strausse NETOPÝR
Pohádka Rusalka pro ZŠ a MŠ
PŤehlídka harmonikáŤ
Koncert folkové skupiny POUTNÍCI
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Kulturní d,jm v|udov
a čegká tábornická unie ljeq.anická

ob|agt/ zve věechny pYfuniÝce
Ť,ramveklch, fo|k a cou..niÍ,ry pbniček

na ob'|agŤn( ko|o

2

TRAMT9KE TORTY
5oboiŤ,a,9'|:,bYezna 2oo2 ve 14 hodin

Kulturní dŮm a|udov
Votupné 2o,. Kč

Ku|tÚ'rntl.dŮrn. .B|uootl..V s. .Ívé.ino.
kgncert bluegr' ossové kope|y

, ,  ,  1 , , , , , ,  . ,  '  ' : : , ' , , : ,  ' : , 1 ;  ' : . )  ,  ' : , :

POUilNICI
ffirck.:..2.B;3:... ..200.2... Ú l i. :8::..ho ih

Vstupné 3o,.Kč

Kuhrlnní dŮm Blu'dov Vns zvr nn
, , , ,  '  

, , ,  , , , ,  
"  

'

'i ' '..'. ' DĚrskÍ ''

MnšknRNí knnrrvnl,
"  I :  nnleb ' ' :

knnrrevnlovÁ Shog1
šnškn Yikyho 

c
. ÉtiÉ.k. ...|......5. . .. ..l Ř ŇE..' 20o2.. .

,v*u P.nl.É. d.o:bnovotsl.É,

Ku||urní drjm Bludov
Yás zve

na divadetní pňeds|avení veselohrg

Jaroslava Vrchlického

Noc na
Karlštejně

Divadelní soubor měela Zábíeha
Nedě|e |o.bňezna 2oo2

V |5 hodin v Kullurním domě B|udov

_-*Ét*-

Vslupné 2o.- Kč

Dechová hudba Bludověnka Holba Band poÍádá
v sobotu 23.bíezna2o02 v 16 hodin

v Kulturním domě v Bludově

Ady Ru!íška o Genu diváka.

Zveme Vás k zábavě, pos|echu, tanci, i jako porotce
k vyhodnocení jiŽ tradiční pieh|ídky harmonikár . Vyvrcho|ením pŤehlídky
bude vyh|ášení vítěz ' piedání cen a vystoupení tanečního klubu Tornádo

s country a p|esorn./m tancem. Pr vodním s|ovem
a vyprávěním navodí dobrou pohodu humorista Bohuš Swva.
Pro všechny bude pÍipravena tombo|a, bohatá nabídka pochoutek
z domácí zabíjačky,jihomoravská vína a nápoje všeho druhu.

Po preh|ídce bude hrát k pos|echu i tanci B|udověnka Ho|ba Band se
su.imi zpěváky a harmonikáÍi dle piání až do p |noci.

3. roěník pÍehlídky harmonikáÍŮ

Vstupné 40,- Kč
Pěknyi pos|ech a dobrou zábavu srdečně piejí poÍadate|é.W

Sbor pro občanské zdležitosti a Bludoaě gratuluje
jubilant m,Y bĚeznu 2002oslaví:

Plíhalová Marie 75 Školní 69I
Kubíčková Ludmila 80 Bludoveček 193
Jurásková Josefa 8I B.Němcové 642
Hojgrová Anna 83 8.levětna 58
JaníčekJan 85 Stará 288
Pazour František 9I J. Žižb 245

Dne 20. nora 2002 W 'e dožil ndš
tatínek, dědeček a pradědeček

po, |an Indra 85 kt. .Éi;,...' ;,1j
S ldskou azpomínají anučka Eaa a také |ffir*".l.'.i
synoaé |an a František s rodinami.
Za tichou azpomínku dďcujeme rsšem,
kteŤí jej měIi rddi. 

',lr, 
ffi # .

:Dne 30.6r'ezrtaz002. .os[aoi saé 91-. twozaainy
panfrarrt išeklP'azou1,. ' . . ' '  . '  : . ' . . . '  . ' '
cuag''efenSÚoruďohroao[nyafr fr asitttiť'8''Í'@4
Do ďafšiefr tet rtw preit 'cter'uaé s'$ra:.nl.,.'.' Ě,||
z {r@ í, sť,at fj b ti , i. fas i* f

Jiz r.k je lovnul

co odeš|a )si z dovnu1

krut{ o'^á si to píá|

|ásku, šiěsÍí s i  sebou v=a|,

Ve. slíe.dul6, bíezna 2oo2 up|yn.

rok, kdy nás navždy opusti|a nqše

vni|á vnanže.|ka, ,na,ninka a

babieko po,.r Jos .fo Kc.+r|á
5 |askou vzpovníná ,nanže|, d..,o L.ndmilo

aYádav  s  rod inami .

Zárove by B, 3,  2oo2
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..OKOLO BLUDOVA"
Jmenujeme se ,,brouci,, už tradičně několik let.

Je nás 12 a 2 paní učitellql z mateŤské školy.
Každou stŤedu po obědě vyrážíme do pŤírody
v okolí Bludova a prožíváme podzim, zimu, jaro
i léto s lcrás ami pŤíro dy,
Známe všechny potoley i rybnílql v Bludově.
Studánka ve ,,žliblu,, je zázračná a jak se
jmenuje, vímejenom my.
Víme, kde je ,,čertovka,, a v lednu jsme tady
obdivovali ledou15 vodopád na skále,
V letošní tuhé zimě jsme nezapomněli na zví-
žátka a ptálql a chodili jsme je pŤilcrmovat.
Z Brusné jsme se dalekohledem dívali na Blu-
dov a okolí.
Památné stromy v parku máme velmi dobŤe
spočítané.
Nechtělijsme moc věŤit, že hned za školkou byl
rybník Spalek, ale obešli jsme všechny zbytlql
hráze a p os louchali j sme pov ěs t o Šp alkovi.
Jezdíme do Šumperka do Wly Doris, kde se
o pííro dě učíme tro chu j inak.
Těšíme se na jaro. Paní učitellq, nám Ťíkaly, že
GryngI e j e n ej lcr ás n ěj š í, kdy ž kv et ou s as anlql.
Jestli někde v lese, na poli, u vody nebo v parku
uslyšíte písničlat o cestě mec|tové, po které se
chodí k ndm, tak to je naše hymna, a tam někde
tojsmemy ,,brouci,,z mateŤské školy Bludov.

St. Žouželková, W. Diasová

do stejné Ťeky - a asi neprožiješ dva stejné okamŽiky ve svém
životě a struktura ve smíru j iž nikdy nebude taková j ako teď.

To platí o všem, co se kolem nás děje a bohužel to platí také
o činnosti, která by měla byt, . mimo jinfch . také souhrnem
poctivosti.
Myslím tím sport a jednotlivé jeho akce, v posledních dnech také
skončená olympiáda.

K anticlclm olympijslcjm hrám se dostavovali závodnici
pěšlcy' bydleli ve stanech azavitězství dostávali vavŤínovy věnec
a samoďejmě se těšili ťrctě sv!'ch spoluobčanťr.

Nemrižeme dělat tak, jak se to dělalo pŤed tisíciletími, avšak
duch tehdejších her by měl vládnout i dnes, rvláštěkdyž tehdejší
vláda byla vládou míru . během těchto her bylo zakázáno válčit
a udržoval se mír mezí národy i mezílidmi.

Současné olympiády se pracně pŤipravují, závodnici maji
trenéry a jsou to většinou profesionálové, ikdyž často pŤedstírají
amatérství. Nem žeme chtít, aby se dostavovali do dějiště her
pěšky' vžďyť by to ani nestihli. Nemužeme jim upŤít ani nějaké
kapesné za dosaŽeni zlatych medailí, ani si netroufáme jim za
vítězství dát věnec z bobkového listí'

Ale jedno by mělo byt takjako kdysi . poctivost a kamarádství
nejen uvnitŤ jednotliv!,ch delegací, ale imezinimi. Promítrrěme si
moderní olympiády a v nich některé zvláště. V Berlíně to pŤed
druhou světovou válkou čpělo rasismem, později jsme slyšeli
o terorismu a dnešek je poznamenán dopingem a z toho
vypljvajícími spory.

My starší si pamafujeme, Že když nespravedlivě naÍizeny
pokutov!'kop stŤelil hráč mimo branku, bylodměněn potleskem.
Dnes by ho za to fandové snad lynčovali. Kdysi trenér potrestal
hráče za surovou hru a vyloučení, dnes mu jen naznačí,žeměIbyt
šikovnější. Kdysi fandové dvou soupeŤících klubri se sice hádali,
dnes docházi ke rvačkám, a policie, kterou mimochodem i oni
musí platit, si nemriže stěžovat na nedostatek práce a lékaŤi také
nepŤijdou o činnost. Rvačky se uskutečřují i mimo hŤiště,
dokonce i ve vlacích anaulicích.

Ptáme se, zda to musí bllt a doporučujeme pŤečíst si
Klapzubovu jedenáctku a mít skutečnou radost zebry ivítězstvi,
pŤípadně vitězíbezelstně a upŤímně pografulovat.

Hodně se mluví o vyznamu sportu pro zdraví. Podívejme se,
kolik sportovcťr odcházido invalidního drichodu abudeme se ptát,
zda to není pŤíliš vysoká daí zaprofesionalismus.

Sportovat bychom měli skutečně jen tehdy, když na to máme
chuť a stejné by to mělo bjt i v uměleclc!,ch oborech. Je těžké hrát
sportovní hry nebo v hudebním tělese, když mám některé jiné
problémy - napŤíklad nemocného člena rodiny a podobně.

Ale i sport je součástí ostatního života a máme právo se ptát,
zďaboj o existenci a majetekje veden jen a jen čestrrě.

odpovědět na tuto otázku musí svědomí - pokud je ještě
uznáváno. Tak mají sportovcí i podnikatelé o čem pŤemj,šlet.
Pokusme se najít aspoř podobnou Ťeku jako by|ata, do které se
dalo vstoupit a se ctí ji také opustit, aby sloužila dalším lidem
a národrim. A abychom ji svou nesvědomitostí pŤíliš
neznečišťovali' vždyť lidská sláva je jenom jako polní tráva,
někdy i méně, a nechtějme, aby po nás zbylojen trní a plevel. A
platí to i o těch, kdo slibovali, že budou všemi svymi silami
a schopnostmi sloužit dobru, pravdě a kráse.

Zdeněk Merta

Nevstoupíš dvakrát

BludovalBludovan 4
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UPozonrrĚní
od 1 . rjnora 2002 mťrŽete sledovat inÍormace

z Ku|turního domu Bludov
a |nformačního stŤediska Bludov (pozvánky na
jednotlivé akce) také na internetu na adrese

www.bludov.cz

čson Pojišt'ovna'
obchodní zastoupení v Šumperku,

nabizi všem občan m Bludova
PoRADE1\SKOU SLUŽBU

pro stŤednictvím svého zástup ce, tykajici
se všech druh pojištění občanri

i prumyslu.
Jde o službu, kterou chce pojišťovna
zajistít vyš ší informovano st ob č anri
Bludov a v záLežitostech poj ištění.

Každé pondělí od 1 4.I7 hodin
v prostorách KD Bludov

se zde mrižete nezávazně informovat,
poradit, pŤípadně dojednat konkrétní
fo'my pojištění pro rodinu či firmu.

Kontaktní číslo pro Bludov
0649 1238177, resp. 0723 I 681002

esu 26.1.2002
Pionfská skupina Bludov
a Kulturní drim Bludov
děkují všem sponzor m,
kteŤí věnovali dá'ky do
tomboly. I když je zde
n e m r i ž e m e  v š e c h n y
vyjmenovat, pŤesto to byli
h l a v n ě  o n i ,  k d o  s e
zasloužili o rispěch této
akce, jakož i všichni poŤa-
datelé a v neposlední Ťadě
ti, kterí pŤišli v originál-
ních a vtipnj.ch maskách.
VěŤíme, že ív pŤíštím roce
nám zŮstanou nakloněni'

Paní Aloisie Strnadová 96 let.
Z návštěvy u nejstarší občanky Bludova.

(Clenley SPOZ Bludov a redakční rady,)
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V r. 2001 pracoval sbor ve složení- pŤedsedkyně Jarmila
Divišová a členové: Anna lkátká, Anna Krišová, Marie
Nimrichtrová, Dana Plíhalová, Jitka Souralová
a Dagmar Urbášková.
S dárečkem a gratulacemi jsme navštívily L34jubilantu
a popÍáIy k 7 z|atym svatbám. S matrikou obecního
irŤadu jsme dvakrát vítaly nové občánky Bludova, na
začátLaJškolního roku žá <y prvních tŤíd zák|adniškoly.
V květnu jsme pomáhaly pŤi pŤípravě setkání
šedesátníkťr a sedmdesátrrílď. V tomto měsíci se také po

l7 letech podďilo uskutečnit setkání všech členri sboru
od začátku j eho existence.
V záÍi jsme uspoŤádaly už 9. ročník Vfšlapu za
bludovskym špekáčkem a posezení v zahraďě,
Pomáhaly j sme pŤi organizaci akcí FoTRC a Vinobraní.
V prosinci j sme pŤipravily dětskou mikuláš skou be sídku
a tradiční besedu pro dťrchodce, večírek pro okresní
uŤad Šumperk a pomohly s akcí ''otevŤení nové radnice''.
PŤed Vánocemi jsme obnovily tradici návštěv obyvatel
Pensionu s vánočním pŤáním.
Děkuji touto cestou všem členkám za jejtch obětavou
a časově náročnou práci.

J.D.

Mrii koníěek lll.
,I/ ďubrru 2002 pťipraauje I(u[turuí ď m tsfuíoa uystartu

,M j kpníčeLIII,,
t t,I,flí íí,ě o$t,ot ' toato tntatíftgu o ktech 1999 a 2000 se setftq[y s oe[ftjm zQnzm oystaoooate[
io ejrcsti, aproto jsme se rozfroíIi rtlstaou /se sboy Do tťetice rlšefro dobrť,fra, . .,/ ještě jednou zopakpoat,
ohratím se prou na zt$emce, ft.teťí 6y se chtč[i ujstaog z Íasnit jaftg oystazloaaetÍ ďaspě[í i děti, a'6g se

PfifiÍnsiti o ,íutturním ďoně Ehtíoo ďo z5' 6íena. Jeďnl. se o tlšecflny afu, kpníč@, s6ěrate[staí,
noďe[&Ístrtí, niní prfue, tlaamé práce atď', rlše co se ďd poď tento PEeÍfl zahmout a ke ztystazlalat,

i,I$*arta potnlá. oí 5. ďo tg. ďu6na,
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Billiard club Bludov
Zástupci našeho k|ubu se i letos zričastnili oblastní soutěže
StŤední a severní Morava v disciplínách 8ball a 9ba|!. Do
pražské baráŽe o extraligu se probojovali JoseÍ Komenda a Jan
švesták v 9ba|l, Heděnce a Válu ěeká o postup v 8ball ještě
miniturnai v ostravě. Bojtlr o extra|igu se také zuěastní družstvo
ve s|ožení: Heděnec, švesták, Komenda.

Pozvánka na turnaj:

Bludov cup U. ročník . hra 8ball
sobota 9. bÍezna ve | 4.00 hod.'
prihÉškv a inÍo: tel.: 0602 757 82|
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