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Bludovan

Projev starosty obce k 65. výročí konce 2. světové války

V pondělí 7. června 2010 
od 18:00 hod. proběhne 

v Kulturním domě 21. zasedání 
zastupitelstva obce. 

Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka

Vážení spoluobčané,
před 65 lety v těchto dnech a v těchto ho-
dinách vrcholily v Bludově pod Brusnou 
boje Rudé armády s Němci. Již několik 
dní před tím táhla naší obcí nekonečná 
kolona trosek německé armády.
 A pak to konečně přišlo - vytoužená 
svoboda! Přišla svoboda, pro niž nasa-
zovala život řada statečných lidí. Přišla 
svoboda, které se nedožilo třináct bludov-
ských mužů umučených v koncentračních 
táborech, popravených ve věznicích, zabi-
tých v protinacistickém odboji.
 Skončily německé plány na likvidaci 
českého národa. U konce byl také strach 
řady bludovských občanů, kteří tajně 
uchovávali staré spolkové vlajky a jiné 
vlastenecké předměty a kteří v rámci 
svých možností pomáhali protifašistické-
mu odboji.
Mladí lidé mohli začít dohánět to, co jim 
Němci téměř sedm let upírali – přede-
vším svobodné vzdělávání v mateřském 
jazyce.
 Nadšení ze svobody bylo všeobecné 
a veliké.
 Bohužel ale netrvalo dlouho a část 
společnosti se podobně nadšeně svobody 
vzdala ve prospěch bolševického diktátu.

Jak již jsme psali v minulém čísle, 
součástí letošní Noci s Andersenem 
v místní knihovně byl také úkol nakreslit 
nejoblíbenější pohádkovou postavu.
Obrázky, které děti nakreslily, jsme 
vystavili na obecním úřadě a občané 
měli možnost zúčastnit se ankety a ve 
dvou kategoriích (7-9 let a 10-11 let) 
zvolit obrázek, který se jim nejvíce líbil.
V první kategorii (7-9 let) zvítězila 
Anička Konečná s obrázkem „Lví král“, 
ve druhé (10-11 let) potom Eliška Tichá 
s obrázkem „Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký“. 
Vítězkám byly předány ceny v podobě 
sladkostí a poukázky na nákup knížky 
dle vlastního výběru.
  Gabriela Flašarová

OÚ Bludov

 Svoboda je velký dar a současně 
velký závazek. Ano, není snadné žít ve 
svobodě. Mnohem lehčí a jednodušší je 
nechat za sebe rozhodovat někoho jiného. 
Ať už je to stát či nějaká strana.
 Ale je to potom skutečný a opravdový 
život? Je to život hodný žití? Není to spíš 
zbabělost a nedospělost?
 Ten, kdo se vzdává svobody své i svo-
body společnosti ve prospěch silného stá-
tu či silného politika slibujícího všechno 
všem, ten špiní památku našich bojovníků 
za svobodu, jejichž jména a osudy nesmí 
být zapomenuty.
 Nepřipusťme už nikdy, abychom o tak 
složitě a tolikrát vybojovanou svobodu 
zase někdy přišli!
 I na to mysleme za tři týdny, až se 
budeme rozhodovat, zda půjdeme, nebo 
nepůjdeme k volbám.
 Všímejme si, kdo hájí svobodu a dů-
stojnost člověka a kdo chce tyto hodnoty 
otevřeně či plíživě omezovat.
 Obhajoba svobody a důstojnosti člo-
věka totiž zůstává aktuální i pětašedesát 
let po skončení nejničivějšího válečného 
běsnění v lidských dějinách.

Děkuji Vám za účast a za pozornost.
Ing. Pavel Ston, starosta obce

Noc s Andersenem – výsledky 
výtvarné soutěže 

Důrazně upozorňujeme občany, že 
31. 3. 2010 byla splatnost místního 

poplatku za komunální odpad a ze psy. 
Žádáme občany, kteří doposud výše 
uvedené místní poplatky nezaplatili, 

aby tak učinili v co nejkratším termínu.
Obecní úřad Bludov
správce poplatku

Zatočte s elektroodpadem
Vážení občané,
dne  6.5.2010 se uskutečnila v Bludově 
akce „Zatočte s elektroodpadem“. Akci 
pořádala společnost ArkAdia pod zášti-
tou  akciové společnosti Elektrowin. Tato 
akce se setkala s velkým  zájmem obča-
nů  i žáků základní školy Karla Staršího 

ze Žerotína. Byly naplněny dva velké 
kontejnery, které nám přistavil soukromý 
dopravce pan Jiří Krejčí.
   Děkujeme všem, kteří se akce zúčast-
nili.

             Obecní úřad Bludov

Vítězky Anička Konečná a Eliška Tichá.

UPOZORNĚNÍ 

ˇ
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010

Územní přehledy o volební účasti – okrsky
Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Šumperk
Obec: Bludov 

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Šumperk
Obec: Bludov 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Bludo-
vě za podpory Obce Bludov vyhlašuje pro všechny bludovské 
občany soutěž o nejkrásnější – zahradnicky nejlépe upravené 
- okno, balkon, předzahrádku, zahrádku či dům v roce 2010. 
Soutěž bude uzavřena, vyhodnocena a její výsledky zveřejněny 
na Zahrádkářské výstavě ve dnech 21.-22. srpna 2010 v Kultur-
ním domě v Bludově. 
Cílem celé akce je co nejvíce přispět ke zkrášlení Bludova 
a tím i zvýšit spoluúčast mládeže a občanů na estetizaci život-
ního prostředí a ekologické výchově. V roce 2009 tato soutěž 
vzbudila opravdu velký zájem a mimořádný ohlas. Bylo hodno-
ceno více jak 50 bludovských objektů. Proto máme zájem o to, 
aby zahradnicky upravených domů, zahrad, předzahrádek, bal-
konů či oken bylo v naší obci co nejvíce. A dá se předpokládat, 
že počet soutěžících se podstatně zvýší.
Odborná hodnotitelská komise - složená z bludovských i cizích 
odborníků na zahrádkářství a estetiku bude posuzovat přihláše-
né i nepřihlášené domy, předzahrádky, zahrádky, balkony, okna 
- a to v druhé polovině srpna 2010. To, co se komisi bude nejví-
ce líbit, bude nafotografováno a prezentováno na zahrádkářské 
výstavě. Odborná komise rozhodne o ocenění. Ceny – obdobně 
jak loni finanční - budou předány na setkání na výstavě. Mimo 

Bludovská  soutěž  o nekrásnější - zahradnicky nejlépe upravené  okno, balkon,  
předzahrádku, dům - rok 2010.

to se ocenění účastníci soutěže budou moci zúčastnit za sní-
ženou cenu tematického odborného tematicky zahrádkářského 
zájezdu, který uspořádá ZO ČZS . 
Kdo se chce soutěže zúčastnit, se může přihlásit sám 
– například u kteréhokoliv člena či funkcionáře ZO ČZS, nebo 
u pí Mgr. Divišové v Kulturním domě. Stejnou cestou může 
kterýkoliv občan upozornit na krásně přírodně vyzdobené okno, 
předzahrádku, balkon v Bludově . Vycházíme při tom z předpo-
kladu, že nikdo nezkrášluje svoje nemovitosti pouze pro vlastní 
potěchu a potřebu, ale také a zejména proto, aby jejich nemovi-
tost příjemně působila na kolemjdoucí. 
Odborná hodnotitelská komise projde týden před výstavou sku-
tečně celou obec, na místě zhodnotí jak přihlášené, tak i ozná-
mené i další nemovitosti a výsledky - fota - vystaví na výstavě. 
V odborné komisi bude pracovat i zástupce obce. Při posuzování 
budou hodnotit :
- Celkový estetický dojem okna, balkonu, předzahrádky, 
 zahrady domu
- Vhodnost použitých rostlin pro dané místo, využití a způsob 
 jejich pěstování 
- Využití dalších přírodních prvků a materiálů pro zkrášlení 
 místa, ale také využití netradičních prvků pro pěstování.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka
Tak, jak Vám z očí zářila láska a dobrota, tak 

nám budete chybět do konce života.

Dne 19. 6. bude tomu 8 roků, co nás 
navždy opustila

Vitoslava  Zamykalová 
S láskou vzpomínají manžel, děti, vnoučata 
a pravnoučata. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
si s námi.

V červnu 2010 oslaví:
Drásal Jaroslav Tyršova  70
Kašpar Ladislav Úzká  70
Tunysová Božena Na Hradě  70
Baslar Josef Na Hradě  70
Směšný František J.Žižky  70
Kotrlý Karel Stará  75
Zaoral Antonín J.Žižky  75
Švédová Jiřina Lázeňská  75
Janíček Oldřich Husova  75
Směšný Jan Jiráskova  80
Beranová Hildegarda Na Viskách 81
Hauková Zdenka Školní  82 
Schwarzerová Květuše  K Zámečku 82 
Juránková Jaroslava    Polní  82 
Hrubá Božena Školní  83 
Jílková Elisaveta Husova  83 
Skokan Lubomír Ve Sléví  84 
Ptáčková Helena Zahradní  84 
Minář Ladislav 8.května  85 
Matějíček František Palackého  86 
Schmiedová Edeltruda  Masarykova 87 
Stonová Bronislava B. Němcové 87
Kozák František Nová Dědina 90 Dne 1. června 2010 oslaví pan

KAREL KOTRLÝ
své 75. narozeniny. Vše nejlepší, hodně zdraví, 

spokojenosti a Božího požehnání přeje 
manželka a synové s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 
28. dubna 2010 s panem

Jaroslavem Stonem
Za vřelá slova útěchy a za květinové dary 
děkuje manželka, vnučky Jana a Marcela 
s rodinami.

Diamantová svatba 
Dne 15. června 2010 oslaví 60. výročí společného života 

manželé Josefa a Jaroslav Juráskovi. 
Do dalších let jim přeje hodně zdraví a pohody. 

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově
.

Dne 25.6.2010 uplyne 50 let ode dne, 
kdy si své ANO řekli manželé

Božena a Karel Strnadovi

Milí rodiče, k Vaší ZLATÉ SVATBĚ i letošním 
kulatým narozeninám

Vám srdečně blahopřejeme a přejeme 
Vám hodně lásky a pohody do dalších společných let.

Synové Karel a Zbyněk s  rodinami

K přání se připojuje i Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

Dne 1. června 2010 oslaví své 90. narozeniny pan

František Kozák
Do dalších let mu přejí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

Miroslav, František a Milena s rodinami.

své krásné 60-té narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky 
přejí maminka Losová. Děti - Renata, Dalibor, Anička, Petra

Vnoučátka - Petřík, Míša, Renatka, Pavlínka, Simonka, Martinka, 
Dalinek, Zdeneček, Staníček, Štěpánek. Ke společnému přání 

se též připojují Pavel, Zdeňka, Roman, Lukáš.

Také Sbor pro občanské záležitosti v Bludově přeje 
své dlouholeté člence vše nejlepší.

na červen 2010
So 12.6. 8.45 Zájezd Dlouhé Stráně a Karlova 
   Studánka
Po–Pá  14. – 18.6.  Počítačový kurz pro seniory
So, Ne   26. a 27.6.  Výstava drobného zvířectva
Čt         1.7.  Zájezd do Pivovaru

POZVÁNKA

„Život Ti píše zas o rok víc, 
slovíčkem psaným chtěli bychom Ti říct,

žij podle svého, měj pevné zdraví,
a dnešek oslav, tak jak se slaví,

popíjej víno, písničku zpívej, 
s veselou tváří na svět se dívej… “

Dne 1. 6. 2010 oslaví naše maminka a babička

Anička Krátká
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v sobotu 19.června 2010 
zájezd

Bonsai centrum 
Libčany

Program:
Lázně Bělohrad

- lázeňská kolonáda a parky
Pecka

- hrad Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
Zvičina

- rozhledna, výhled na Krkonoše
Libčany

- bonsai centrum, prohlídka expozice
- nákup bonsají, misek, nářadí, literatury

Odjezd od kulturního domu Bludov v 6:00 hod.
Cena: 350,- Kč

Český zahrádkářský svaz 
ZO Bludov

pořádá

Závazné přihlášky přijímá:  Ladislav Vyhňák a František Kranich. 
Zájezdy se uskuteční jen při dostatečném 

počtu účastníků

Občanské sdružení Canzonetta Bludov
 srdečně zve příznivce sborového zpěvu

v neděli 20. června 2010 
v 18 hodin

do koncertního sálu 
bludovského zámku 

10. ročník
hudebního festivalu 

Františka Pavlů

na

Účinkují:
Mužský sbor Řádu sv. Huberta, Zábřeh

Smíšené pěvecké sbory (Jedlí - Svébohov, 
Mohelnice – Zábřeh)

Chrámový sbor Rapotín 

Vstupné dobrovolné

 Mgr. HANA MARKOVSKÁ
advokátka

se sídlem Masarykovo nám. 11, Šumperk
(vilka naproti hlavnímu vchodu Gymnázia Šumperk)

nabízí právní poradenství v oblasti práva
občanského
obchodního

trestního
pracovního
rodinného

e-mail: markovska.advokatka@seznam.cz
tel. 605 502 163
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Výstavu drobného 
domácího zvířectva

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově
zve všechny občany na 

Výstavu drobného 
domácího zvířectva

PRODEJE  v kulturním domě

v červnu 2010
Stř 1.6. – levný textil, Čt 3. 6., St 9.6.
Út a St 15. a 16.6. – levný textil
Pá 18.6.

Kulturní dům Bludov pořádá 
zájezd na exkurzi do 

Pivovaru 
HOLBA 
Hanušovice

Čtvrtek 
1. července 2010 

Odjezd od KD 
v 8:15 hod.

Cena za cestu a exkurzi 
s ochutnávkou 100.- Kč

Přihlášky v KD

v zahradě za Kulturním domem v Bludově

Sobota 26. června 2010 od 12 do 18 hodin

Neděle 27. června 2010 od 8 do 16 hodin
Vystaveni budou králíci, holubi, hrabavá i vodní drůbež, terarijní zvířata, 

bude možno zakoupit kvalitní a oceněná zvířata pro další chov.

Občerstvení, kolo štěstí, jihomoravská vína

Srdečně zvou bludovští chovatelé
Vstupné 20.-, děti zdarma 
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Lukáš Matějček Matěj Maus Samuel Toman

Adam Babnič Nikola Navrátilová Kateřina Johnová
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Lucie Kulilová Martin Velčovský Sára Korcová

Miroslav Diviš Milan Příhoda Petra Pregetová
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Nela Podhrázská Kristýna Muroňová Gabriela Janzová

Nela Sonntágová Amálie Vojteková Tereza Milada Motyková

Anna Jurková Patrik Cikryt Jiří Vašíček
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Program
Slavnostní středisková schůze
pátek 4. 6. 2010 od 17 hodin
§ koncertní sál bludovského zámku
§ pro skautky a skauty, rodiče, 

příznivce a všechny, kdo 
se podíleli na působení střediska 
v posledních 20 letech

§ předání děkovných listů
§ předání Medailí díků, Sv. Jiří 

a  Skautské vděčnosti
§ prezentace činnosti střediska za 

20 let

Almanach Skauting v Bludově
§ 110 stránek, celobarevná publikace
§ představení almanachu na slavnostní 

střediskové schůzi

Průvod obcí s dechovou hudbou
sobota 5. 6. 2010
§ uctění památky zemřelých skautek 

a skautů na hřbitově
§ od 9 hodin od zámku na hřbitov a ke 

klubovně

Velká lesní hra pro okolní skautské 
oddíly
sobota 5.6.2010 od 11 hodin
§ hra v Bludově a v okolních lesích 

s cílem u Kostelíčka
§ v případě nepříznivého počasí 

program v tělocvičně ZŠ

Bohoslužba u Kostelíčka Božího Těla 
sobota 5.6.2010 od 16 hodin
§ na poděkování za 20 let svobody 

skautingu a národa
§ slouží P. Mgr. Jan Ston
§ v případě nepříznivého počasí mše 

v bludovském kostele

Oslavy 20 let svobody skautingu a 90 let 
založení prvního oddílu v Bludově

Čarodějnice, Vlčí důl, 
30.4.2010, foto J. Divišová

Bludovan 5/2010

Kurz digitální fotografie, duben 2010 foto J.Divišová
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Vaří, pere, žehlí, šije, koupe děti, hrnky myje, odpovídá na 
otázky, dává pusu z velké lásky - kdo to je?
 Letošní Svátek matek (připadl na 2. květnovou neděli) oslavi-
ly děti v mateřské škole společným setkáním maminek a babiček 
v jednotlivých třídách. Paní učitelky s dětmi připravily besídky 
plné písniček, básniček, říkadel, her, tanečků, hraných pohádek. 
Některé děti zahrály písničky i na flétnu, housle a kytaru. Na 
závěr děti maminkám předaly vyrobené dárečky a vypěstované 
květinky, popřály jim a pohostily je připraveným vlastnoručně 
vyrobeným občerstvením.
 Domů maminky nepospíchaly, s dětmi si pohrály, navzájem 
si popovídaly. Společně prožité odpoledne probíhalo ve  veselé 
náladě a někteří ještě cestou domů zašli do cukrárny pro sladkou 
odměnu.

Oslava svátku maminek v MŠ
 Besídky byly součástí tématu Já a moje rodina, ve kterém si 
děti posilovaly vědomí příslušnosti k rodině, pěstovaly kladné 
citové vztahy, poznávaly pracovní činnosti, které vykonáva-
jí dospělí doma. Uvědomovaly si nutnost vzájemné pomoci 
a úcty v rodině, vytvářely si pěkný vztah k domovu a pocit jistoty 
v přítomnosti sobě blízkých lidí. A to všechno prostřednictvím 
her, výtvarných, pracovních, pohybových, námětových, prožit-
kových, grafomotorických, komunikativních činností, prohlí-
žením fotografií přinesených z domova, návštěvou pracovišť 
rodičů. Jedna rodina přinesla vyrobený velký rodinný strom 
– rodokmen, doplněný jmény a portréty členů.
 Všem učitelkám se touto pestře nabídnutou činností podařilo 
určitě dosáhnout všech stanovených cílů výchovně vzdělávací 
práce.

    
 Uč. Kulhajová M.

DĚTEM : 
VŽDY MLUV PRAVDU –DISNEY – Medvídek Pú 
– čtení ze stokorcového lesa.
DUPÍK A VAJÍČKO – LAURA DRISCOLL – Dupík je malý zvědavý 
zajíček….
MYŠÁK EDA NECHCE CHODIT DO ŠKOLKY – ANNA CASALIS 
– řešte zábavné úkoly s myšáčkem Edou.
POŠLI ANKU PRO HÁDANKU – VĚRA PROVAZNÍKOVÁ – říkadla 
a hádanky.
KOMISAŘ VRŤAPKA – PAVLA ETRYCHOVÁ – věhlasý detektiv 
a vtipálek je….voříšek!
PÍSMENKOVÉ POHÁDKY – EVA BEŠŤÁKOVÁ – knížka pro prváky 
a předškoláky.
TOTÁLNÍ PROPADÁK – KAREN McCOMBIE – rockerka Sadie 
a její problémy.
MOJE DRAHÉ BABIČKY – KAREN McCOMBIE – další příběhy 
Sadie.
PŮLNOČNÍ SLAVNOST – THOMAS BREZINA – zprávy napsané 
tajným písmem a kodovací mřížkou, s jejíž pomocí písmo 
rozluštíš!
ČARODĚJNICE – TERRY DEARY – příručka děsivých dějin.
BRITÁNIE –GERALDINE McCAUGHREAN – 100 nejslavnějších 
britských pověstí a příběhů.

DOSPĚLÝM :
ČESKÉ ZPÍVAJÍCÍ FILMY – ROBERT ROHÁL – Starci na chmelu, 
Kdyby tisíc klarinetů, Noc na Karlštejně…..
ROMÁN O RŮŽI – VLASTIMIL VONDRUŠKA – hříšní lidé 
Království českého.

VYBÍRÁME Z NOVÝCH KNIH
KRÁLOVNIN NÁPADNÍK – HANA WHITTON – ve službách 
panenské královny.
OSAMĚLÁ SMRT – LISA JACKSON – detektivka.
KREV KVĚTŮ – ANITA AMIRREZVANI – smyslný, strhující příběh 
plný barev, chutí a vůní života v Isfahánu sedmnáctého století.
OBRAZOVÝ ATLAS REGIONŮ A LIDOVÝCH ŘEMESEL V ČR 
– další dokument.

VÝMĚNNÝ FOND 
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU – MICHAL VIEWEGH – melancholická 
groteska.
ČTVRTÝ KRÁLŮV PES – FRANTIŠEK NIEDL – historický román 
z doby Václava IV.
NEZNÁMÝ KAZACHSTÁN – CHRISTOPHER ROBBINS – kolébka 
jablek a hrob milionů.
ŽIVOT NA HRANĚ – REINHOLD MESSNER – autobiografie 
slavného horolezce.
DĚVČÁTKO, ROZDĚLEJ OHNÍČEK –MARTIN ŠMAUS 
– příběh jako název křehké a bolavé cikánské písničky.
PO PRAŽSKÉM HRADĚ A OKOLÍ – zastavení s Františkem 
Dvořákem.
LÉČIVÉ ROSTLINY – ANDREW CHEVALIER – přírodní postupy při 
léčení krátkodobých i chronických onemocnění.
NAUČTE SE ČAROVAT – PAVEL KOŽÍŠEK – anebo čáry a kouzla 
pro každého.
UČÍME SE STŘÍHAT A LEPIT – RAY GIBSON – krok za krokem…
JSEM SUPERSTAR! – THOMAS BREZINA – kdo se nakonec stane 
tou pravou hvězdou?

                        HOLINKOVÁ S.   



Bludovan 10

Bludovan 5/2010

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Oslavy se „ Stonožkou“
 Ve čtvrtek 13. května 2010 se sešly stonožkové děti a před-
stavitelé Armády ČR v Praze na stadionu Dukly na Julisce.
  Protože se Stonožkou spolupracujeme od jejího založení, 
byli jsme  na oslavy 20. výročí založení Stonožky a 10. výročí 
spolupráce s Armádou České republiky pozváni i my, ze základní 
školy. 
 Program oslav byl bohatý (viz.  www.stonozka.org). Mimo 
slavnostních projevů a předání šeků určených pro humanitární 
činnost jsme viděli čestnou jednotku armády při  cvičení se zbra-
němi, výcvik psů psovody, seskok  osmi armádních výsadkářů, 
houslistu Michaela Hejče, který zahrál  na elektrické housle, 

Terezu Vágnerovou, Pepu Vágnera a na závěr vystoupil Ben 
Cristovao. Oslavy byly zakončeny ohňostrojem.
  Naším hlavním úkolem ale bylo předat pastelky a další 
pomůcky získané ve sbírce „Letadlo plné pastelek“. Sbírka pro-
bíhala na 1. i 2. stupni. Díky solidaritě 89 dětí naší školy jsme 
odevzdali 148 sad pastelek, 41 mazacích pryží a 24 ořezávátek. 
  Všem, kteří se sbírky zúčastnili, děkuje paní Běla Gran 
Jensen. 
 Na stránkách Stonožky byly také uveřejněny výsledky lite-
rární soutěže. V  kategorii „Můj nejlepší učitel“ získal krásné 
2. místo Martin Diviš. Blahopřejeme.
      Mgr. Vladimíra Horáčková
Okresní finále v kopané - Mc CUP
 V pátek 7. května se žáci 4. a 5. třídy utkali v okresním finá-
le tradičního  poháru Mc CUP na Tyršově stadioně v Šumperku. 
Po vítězství v okrskovém kole si dost věřili, konkurence byla ale 
veliká. Ze sedmi zúčastněných družstev skončili až pátí. Snad se 
podaří lépe se umístit v příštím roce.

Jolana Kvapilová
Jedna vlaštovka jaro nedělá
 Ve čtvrtek 29. dubna 2010 se uskutečnil II. ročník  soutěže 
v házení vlaštovkami „Jedna vlaštovka jaro nedělá“. Své umění 
ve skládání a házení vlaštovek si vyzkoušelo 29 žáků 1. stupně 
naší školy. Účastníci byli rozděleni do tří kategorií – 1. třída, 
2. a 3. třída, 4. a 5. třída. A toto jsou vítězové: Jan Hrabkovský 
/1. tř./, Patrik Šíbl /2. tř./, Eliška Tichá /5. tř./. Blahopřejeme 
a těšíme se na příští ročník.
     Mrg. Eva Macková 

Námět k diskusi – více hlav, více rozumu.
 Ulice Zahradní po svém dokončení je opakovaně zatěžo-
vána zemědělskou dopravou, pro kterou není určena. Pro ze-
mědělskou dopravu byla vyčleněna ulice Vitonínská (viz sdělení 
starosty obce Bludov dopisem č.j. 1358/2008 ze dne 18.8.2008, 
jenž byl odpovědí na můj tehdejší návrh úprav provozu na 
místních komunikacích). Takže nežádoucí t.j. zemědělskou 
dopravu se zatím nepodařilo beze zbytku stáhnout na ulici 

Návrh úprav provozu na místní komunikaci - ulice Zahradní, Bludov
Vitonínskou – což jest v rozporu s konstatováním ve výše 
zmíněném dopise starosty.
 A tak traktory s různými přívěsy jezdí (a docela svižně !!)
po ulici Zahradní celosezonně - od „teďka až do podzimní 
sklizně“. 
 Proto navrhuji několik možností, jak ulici Zahradní navrátit 
jejímu původnímu účelu - coby přirozené součásti lázeňského 
areálu obce Bludov:

Den Země v MŠ
 Ve středu 28. 4. 2010 jsme v naší MŠ pořádali Den Země. Při 
Dni Země každoročně pracujeme na naší zahradě a také letos 
tomu nebylo jinak. Za hojné účasti rodičů dětí jsme založili kvě-
tinovou a bylinkovou zahrádku pro environmentální výchovu, 
upravili pískoviště a ostatní prostory zahrady. Po práci jsme si 

dopřáli zaslouženou odměnu v podobě opékání párků, což se 
jako obvykle nejvíce líbilo dětem. Děkujeme rodičům, kteří 
nám pomohli a zkrášlili prostranství zahrady MŠ.
                                                Nétková Kateřina, učitelka
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Májový koncert -Jarmila Šuláková a Fleret, Zbořec, zahrada KD Bludov, 9. 5. 2010, Foto Fr. Polách

Kde? U sodovkárny!
„Po přechodu Babičko, po přechodu“ – nabádá policajt babičku, 
která chce nevhodně přejít silnici. Na to babička: „Ale panáčku, 
už dvacet let..“.  Starý a známý vtip jsem si vypůjčil jako berlič-
ku, jež se mi náramně hodí k následujícímu tématu: 
U sodovkárny nepřejdete na druhou stranu přes hlavní sil-
nici. Už jsme o tom vedli diskusi písemně i v Bludovanu v roce 
2008 se starostou obce. Přechod hned u mostku byl přes prvotní 
zamítnutí posléze přece jen přesunut o šířku křižovatky tj. na-
proti autobusové zastávce u sodovkárny. Takže chodec měl víc 
času přejít přes hlavní silnici, aniž by byl ohrožován automobily 
přijíždějícími od Olšan tj. vynořivšími se náhle z nepřehledné 
zatáčky a jedoucími povětšinou nadměrnou rychlostí. 
 Nynější stav, kdy tento přechod u sodovkárny zcela zmi-
zel, je námětem pro záhadology. Nový krásný chodník náhle 
končí a chodec je vystaven osudovému rozhodování jak dál? 
Přeběhnout či nepřeběhnout křižovatku? Stihnu to? Není tady 
alespoň nějaký voják - na tomto osudovém‚ check pointu - kon-
trolním místě‘, aby mne převedl přes silničku za ručičku? 

POZOR – SLEPÝ CHODNÍK

Domnívám se, že tuto křižovatku hlavní silnice s ulicí Vitonín-
skou a autobusovou zastávkou je místem pohříchu frekventova-
ným chodci a je tudíž nanejvýš nutné dořešit zde přechody pro 
chodce. Tedy přechody dva: jeden souběžně s hlavní silnicí = 
z končícího chodníku dál k železniční zastávce (potažmo k láz-
ním), druhý přechod přes hlavní silnici (k samoobsluze a také 
k lázním).
 Na závěr tohoto námětu chci ještě jednou poděkovat pracov-
níkům OÚ Bludov a místní podnikatelské elitě za vybudování 
chodníku od zámku k sodovkárně, jeho osazení krásnými lucer-
nami a též přechodem pro chodce v místě chodníku od lázní 
(přes ulici Zahradní). Jen bych se přimlouval zvýraznit tento ex-
ponovaný přechod ještě přerušovaným oranžovým návěstím, 
aby jej řidiči nemohli přehlédnout a byli tak nuceni jej dostatečně 
respektovat. 
 Vždyť jde především o to, že po přechodu se přechází, 
v opačném případě by jej bylo nutno přejmenovat na „přeběh 
pro běžce!“

                             Žalio 

1) Osadit ulici Zahradní dopravní značkou „průjezd zakázán“  
- jakou má z týchž důvodů instalována ulice Krátká.

2) Osadit ulici Zahradní zákazovou dopravní značkou „zákaz 
vjezdu traktorů“ atp.

3) Osadit celou přilehlou čtvrť mezi ulicí Zahradní a hlavní 
silnicí značkami „obytná zóna“

Varianta 1 a 2 jsou nejjednodušší, avšak nepostihují celý 
problém. 

 Nejvhodnější se mi jeví varianta třetí, tedy ‚obytná zóna‘: 
provoz v obytné zóně upravuje m.j. absolutní přednost 
chodců před dopravními prostředky, maximální rychlost 
vozidel je omezena na 15 km/hod. atd. 
 Domnívám se, že tato ‚třetí cesta‘ by nejlépe vyhovovala 
potřebám provozu v lázeňské zóně, kde na prvním místě je 
chodec, tedy průvody lázeňských dětí, rodiče s dětmi, babičky 
a dědové, pejsci a kočičky a vůbec tvorstvo všelikeré. 

Žalio
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