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Bludovan

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 12. března 2018 od 18:00 hod. 

proběhne v kulturním domě 
16. zasedání zastupitelstva obce. 
Schvalován bude rozpočet obce, 
rozdělení prostředků v dotačním 

programu obce apod.

Všichni jste srdečně zváni.
- pokračování na str. 2 -

V sobotu 13. ledna 2018 jsme se sešli  
u klubovny s běžkami v rukou. Vydali jsme 
se na autobus na Červenohorské sedlo  
– v Šumperku jsme museli přesedat. Doje-
li jsme na Sedlo, namazali jsme a nachys-
tali běžky. Rozdělili jsme se na dvě skupi-
ny. První skupinu tvořili ti, co na běžkách 
nikdy nestáli nebo ti, kteří si nebyli jistí, 
že by došli až na Švýcárnu. Tato skupina 
šla na Vřesovou studánku. Tuto skupinu 
vedl br. Rys. Druhou skupinu tvořili ti, 
co to na běžkách umí a dokázali dojít až 
na Švýcárnu. Vedli ji Štěpán s Frantou.
Šli jsme klidně krásnou krajinou, stále na-
horu a nahoru. Naše první zastávka byla 
na rozcestníku Kamzík, kde jsme se jen 
napili a pokračovali dál. Nahoře byla ta-
ková mlha, že jsme Švýcárnu viděli až na 
poslední chvíli. Tam si někteří z nás dali 
gulášovou polévku, ostatní snědli jídlo, co 
měli z domu. Rychle jsme dojedli, udělali 
si společnou fotku a už jsme zas jeli dolů. 
Cesta nám sice šla líp než předtím do 
kopce a jeli jsme rychleji, ale přesto jsme 
najednou zjistili, že nám jede za pár mi-
nut autobus zpět. Přidali jsme do kroku,  

a když jsme sjížděli z posledního kopeč-
ka, viděli jsme druhou skupinku, a tak se 
nám oddychlo, že nám autobus neujel. 
Jen co jsme si sundali běžky, přijížděl au-
tobus na zastávku. Honem jsme popadli 
běžky, přešli silnici a tradá domů.
 Ještě jsme přesedali v Šumperku na 
vlak a v Bludově na nás již čekali rodiče. 
Všichni jsme si výpravu moc užili.

br. Šimon Kundrata
Junák, skautské středisko  

Františka Pecháčka Bludov
Autor fotografií: Junák Bludov

Šachový turnaj 

Poděkování starostovi obce Bludov, kul-
turnímu domu, všem sponzorům a lidem, 
kteří nám pomohli tento šachový turnaj 
uskutečnit.

Lyžařský výcvikový kurz pro 1. stupeň
Ve druhém únorovém týdnu se zájemci 
z 1. stupně zdokonalovali ve svých ly-
žařských dovednostech na sjezdovce „U 
Kareše“ v Koutech nad Desnou. I několik 
úplných začátečníků po třech výcvikových 

dnech předvádělo plynulé obloučky na 
lyžích i na snowboardu. Nechyběl ani 
závěrečný závod ve slalomu, ve kterém 
všichni ukázali tu svou nejrychlejší jízdu. 
Počasí nám přálo a už teď se těšíme na 
další lyžování.            

                                  
Dana Králová

ZŠ Bludov

Skautské běžky
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Divadlo – nedivadlo
24. ledna jsme měli místo vyučování naplánované představení 
Klapzubova jedenáctka. Po příjezdu do divadla nám však pan 
ředitel Matěj Kašík s politováním oznámil, že ten den není mož-
né hru realizovat, protože jeden z herců si ráno zlomil nohu. Ale 
protože už jsme v divadle byli a autobusy byly objednány nazpět 
až za dvě hodiny, vymyslel náhradní program. 
 Rozdělili jsme se po třídách a postupně prošli celé divadlo  
– od sklepa až po střechu.

 V keramické dílně vznikají různé výrobky – kachle, figurky 
zvířat, postavy, nádoby... Využíváme různé keramické hlíny,  
glazury i engoby. 
 Děti jsou moc šikovné – o tom svědčí i různá ocenění z vý-
tvarných soutěží. Především ti menší nemají zábrany a zkouší 
nové tvary, nápady a postupy.
 Úžasné byly jejich vánoční Betlémy, kočičky a další zvířátka, 
stromy.......
 Věřím, že všem, které děti obdarovaly, přinesly keramické 
dárky radost.

                                Vladimíra Horáčková

Školní masopustní rej! 
Masopustní veselice, 
veselá je převelice. 
Lidé vodí po vesnici
medvěda i medvědici. 
Tancuj, tancuj medvěde, 
karneval se povede!

Touto říkankou žáci 1. - 3. ročníku ZŠ Bludov v pondělí  
12. února zahájili školní masopustní rej. Děti se převlékly 
do krásných masek a 10 nejhezčích bylo odměněno. Během  
masopustního dne žáci zažili školní průvod, jitrnicový turnaj  
a tématicky zaměřenou výuku. Celý den jsme si užili a navíc  
se dozvěděli, co je masopust, v jakém období probíhá a proč  
ho lidé slavili. Hana Kohoutová
 Autor fotografií: archiv ZŠ Bludov

 Děti tak procházely místa, na která se běžně nemají mož-
nost podívat: orchestřiště pod pódiem, krejčovskou dílnu, kde se  
navrhují a šijí kostýmy, pánskou i dámskou šatnu, projely se  
nákladním výtahem, protáhly se přeplněným skladem rekvizit, 
na pódiu pan kulisák spustil protipožární oponu.
 Dozvěděli jsme se, co je náplní práce inspicienta, někteří si  
i vyzkoušeli hlášení, které je slyšet v šatnách, jiní ovládali 
světla, mixovali hudbu – zkoušeli práci zvukaře a osvětlovače.  
V kuřárně, kde se zkouší role, jsme se přioblékli do kostýmů 
(aby nám nebyla venku zima ) a vystoupali až na věž divadla.  
V restauaci jsme pak vyslechli stručné dějiny divadla. Nejvíc 
nás zaujala pasáž o požáru – 25.10.1994 neznámý žhář založil 
na třech místech požár. Kdo požár založil, se nepodařilo vypátrat.
 Prohlédli jsme si i zrcadlový sál, malý sál, děvčata obdivo-
vala ve skladech kostýmů především princeznovské šaty.
 Na závěr jsme se znovu sešli v hledišti. Pan ředitel všem  
poděkoval za pochopení nenadálé situace a ujistil nás, že hru  
Klapzubova jedenáctka uvidíme v náhradním termínu.
 Ráda bych poděkovala všem z divadla za jejich trpělivost, 
ochotu a vstřícnou improvizaci. Je vidět, že hereckou práci mají 
opravdu rádi a váží si i malých diváků.

Vladimíra Horáčková

Keramické kroužky
V letošním školním roce opět běží tři keramické kroužky pro 
děti všech věkových kategorií.
 V pondělí se střídají prvňáci s druháky a třeťáky. Ve středu  
a ve čtvrtek chodí většinou starší děti.
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V minulém vydání Bludovanu byla ve zprávě o jednání  
zastupitelstva mylně uvedena hmotnost kamene, který  
přiletěl po odstřelu v lomu wollastonitu na pozemek rodiny  
Matějčkových. Správná hmotnost kamene činí 2,7 kg.  
Za chybu se všem čtenářům omlouvám.

Stanislav Balík ml.

OPRAVA SVOZ BIOODPADU VELKOOBJEMOVÝMI KONTEJNERY

SBĚR PAPÍRU V RÁMCI ŠKOLNÍHO SBĚRU

Pohyb obyvatel v obci Bludov v roce 2017

Upozornění pro nájemce hrobových míst na 
pohřebišti v Bludově, kterým končí nájemní 
smlouva k 31.12.2018.

Vážení nájemci, v průběhu letošního roku obdržíte od  
pronajímatele - Obce Bludov dopis s instrukcemi ohledně 
uzavření nájemní smlouvy k hrobovému místu od 1.1.2019. 
Vyčkejte tedy na tento přípis. Děkujeme.
     Gabriela Flašarová
      OÚ Bludov

Počet obyvatel k 31. 12. 2016  3 067

Počty obyvatel v předchozích letech   
 k 31.12.2015  3 100
 k 31.12.2014  3 109
 k 31.12.2013  3 136
 k 31.12.2012  3 125
 k 31.12.2011  3 135
 k 31.12.2010  3 163
  
V Bludově dne 15.02.2018
Ludmila Skoumalová

Obecní úřad Bludov informuje občany, že od pátku 16.3. 
(kontejnery budou přistaveny během pátku do 14:00 hodin) do  
neděle 18.3. budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery 
na bioodpad. Do kontejnerů můžete vhazovat pořezané větve, 
listí, trávu atd. Stanoviště kontejnerů budou u hasičárny (zde 
budou přistaveny 2 ks kontejnerů) a na Bludovečku (zde bude 
přistaven 1 kontejner).
 Další kontejnery na bioodpad budou přistaveny od pátku 
23.3. (kontejnery budou přistaveny během pátku do 14:00  
hodin) do neděle 25.3. na stanovišti na ulici Jiráskova (před 
obchodem Jednota), na ulici Na Viskách (u obchodu U Urbana), 
na ulici Dr. Březiny.
 Žádáme všechny občany, aby do těchto kontejnerů nevha-
zovali bioodpad v pytlích a aby vhazovali větve pořezané na 
co nejmenší objem. Díky tomuto se v kontejneru ušetří spousta 
místa pro další bioodpad a nebude se odvážet poloprázdný  
kontejner. 

Obecní úřad Bludov informuje občany, že papír sbíraný v rámci 
jarních a podzimních sběrů papíru při ZŠ Bludov bude také  
zapojen do systému MESOH. To znamená, že občané, kteří jsou 
zapojeni do systému MESOH a chtějí tento sběr nadále využí-
vat, tak o své eko body za vytříděný papír nepřijdou. Na své 
balíky s papírem budou lepit přidělené kódy. ZŠ bude mít zapůj-
čené čtečky a balíky opatřené kódem bude načítat. Pro ostatní 
občany bude tento sběr probíhat beze změn, to znamená, že bu-
dou sbírány také balíky, které nebudou mít kód.

Při tomto sběru papíru je důležité dodržovat tato pravidla pro 
získání eko bodů:
1. Svázaný balík musí být vyšší než 30 cm
2. Svázaný balík bude opatřen kódem 
 (modrý proužek = papír/balík)
3. Kódem bude opatřen balík, který bude obsahovat papír pouze 

z příslušné domácnosti 
4. Papír z práce/podnikatelské činnosti bude odevzdáván zvlášť 

a takový balík nebude opatřen kódem

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, můžete se dostavit osobně 
na Obecní úřad Bludov za paní Lucií Šoupalovou nebo ji kon-
taktovat telefonicky na čísle 583 301 436, 605 254 426.

Narození 2017  
chlapci 15 
děvčata 12 

27

Úmrtí 2017  
muži 16
ženy 18

34

Odhlášení 2017 55

Přihlášení 2017 45

Počet obyvatel k 31. 12. 2017    3 050
muži 1523  
ženy 1527

Vážení přátelé, 
náš pan kardinál, Jeho Eminence Dominik Duka OP, slaví  
26. dubna 2018 své 75. narozeniny.
 Za léta naší spolupráce pro nás udělal mnoho dobrého, 
společně jsme pomohli mnoha dětem, setkáváme se na  
prosincových mších a mnozí z nás se účastnili slavnostního 
vyhlašování vítězů výtvarných soutěží v Arcibiskupském  
paláci a z jeho rukou přijali diplomy a ceny. Za celý svůj  
život, ať už v jakékoliv pozici, udělal spoustu dobrého a nikdy 
neváhal pomoci kdekoliv a udělat pro naší zemi vše, co je  
v jeho silách a někdy i více.
 Rádi bychom panu kardinálovi popřáli k jeho narozeni-
nám. Současně bychom mu rádi vyjádřili náš respekt, úctu  
a vděčnost.

 Pokud budete mít chuť být jedním z nás a pomoci nám 
udělat panu kardinálovi radost, můžete panu kardinálovi napsat 
přání, nebo něco mu namalovat. A to se prosím týká všech, 
jak dětí, tak dospělých. Potom to prosím pošlete na adresu:  
ZŠ, 33561 Spálené Poříčí, nejpozději do 30. března Věříme,  
že se nám podaří naplnit celý velký koš.
 Předem děkujeme za Vaší spolupráci a moc se těšíme  
na Vaše příspěvky. Pokud byste potřebovali jakékoliv další  
informace, prosím, zavolejte mi na: 721 12 15 18.

S pozdravem
                  Vaše
Praha 4. února 2018
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Josef Hudos (foto archiv autora)

Karel Plíhal byl nejdéle úřadujícím předsedou MNV v době ko-
munistické vlády – v úřadovnách bludovského zámku působil 
v nejvyšším postu 10 let. Byl jedním ze dvou, kteří ve funkci 
zůstali celá dvě funkční období, ovšem v jeho době už byla tato 
období pětiletá (druhým byl František Šimek, za něj ale byla 
funkční období tříletá. Josef Hudos byl po Karlu Hrycajovi prv-
ním předsedou bludovského MNV, který skončil ve funkci jinak 
než s koncem funkčního období. Zároveň to byl jeden z nejpod-
nikavějších a nejaktivnějších předsedů, což se koneckonců proje-
vilo i po roce 1989. V jeho osobě se vedení obce ujala další generace 
– narozená na konci třicátých a ve čtyřicátých letech. Byl osmým 
předsedou MNV a dvacátým nejvyšším představitelem obce  
po roce 1848.
 Narodil se 7. července 1939 v nedalekých Dolních Studén-
kách rodičům Josefu Hudosovi a Anně, rozené Schertlerové. 
Měl dva sourozence – bratra Vladimíra a sestru Soňu. První  
stupeň školy navštěvoval ve svém rodišti. Jelikož to byla malo-
třídka, chodil do stejné třídy i s o rok mladším Hynkem Wiesne-
rem, s nímž se po letech potkal v Bludově – J. Hudos jako předse-
da MNV, H. Wiesner jako administrátor farnosti. Prý spolu seděli  
i v jedné lavici. Na druhý stupeň chodil do Šumperka. Posléze 
se vyučil čalouníkem na učňovské škole v Brně. Základní vojen-
skou službu absolvoval jako parašutista v Prešově. Vzpomínal, 
že si při jednom nočním seskoku zlomil obě nohy. Později, zřej-
mě někdy v období 1961-1968 si doplnil maturitu, kdy absolvo-
val večerní stavební průmyslovou školu.
 Dne 29. dubna 1961 se poprvé oženil  
s Jarmilou Babištovou z Nového Malína.  
Z tohoto manželství se narodili dva synové 
Roman a Libor. V roce 1968 se přestěhovali 
do Chromče do domku, kde bydlela manžel-
čina babička.
 Po rozvodu se znovu oženil, a to 12. ledna 
1974 s Miroslavou Vepřkovou z Chromče. 
Po svatbě žili ve Vyšehoří v domku s man-
želčinou babičkou. Z druhého manželství se 
narodily děti Josef a Miroslava. Během krát-
ké doby si postavili v Bludově dům čp. 722 
téměř na konci tehdy nově zastavované ulice 
Za Školou. Přestěhovali se do něj v září 1977.
Svou politickou kariéru začal jako tajemník 
MNV v Chromči. Před tím pracoval jako tech-
nik stavebního střediska ve Státním podniku 
n.p. Staré Město pod Sněžníkem. Při sloučení Chromče a Vy-
šehoří s Bludovem k 1. lednu 1976 se Josef Hudos stal místo-
předsedou společného MNV. Od říjnových voleb 1976 vystřídal 
dlouholetého tajemníka MNV J. Kulhaje na pozici tajemníka. 
 Postupně se chystalo předání moci. V lednu 1981 proběhla 
místní konference KSČ, která zvolila sedmičlenný místní výbor 
KSČ, jehož členem již J. Hudos byl (předsedou byl Alois Mikuláš, 
dalšími členy Květoslava Hrachová, Karel Chlebík, Karel Janíček, 
Milan Novák, J. Hudos, Emil Winkler). Vrchol přišel po červ-
nových volbách 1981. Po nich se J. Hudos stal předsedou 
MNV. Místopředsedou se stal Lubomír Skokan (čp. 520) a ta-
jemníkem Vladimír Soural (čp. 740). Radu kromě nich tvořilo 
osm dalších osob: Oldřich Janíček (čp. 457), Josef Kvapilík (Vy-
šehoří 68), Jaroslav Mikuláš (čp. 167), Věra Navrátilová (Chro-
meč 126), Jitka Spáčilová (čp. 155), Vladimír Strašil (čp. 594), 
Václav Valenta (Chromeč 166) a František Zatloukal (čp. 92). 

 V první části svého předsednictví se J. Hudos opíral o spolu-
práci s podnikavým tajemníkem MNV V. Souralem. Ten byl ale 
po pár letech pro nezákonné obchodování se sovětskými vojáky  
v Šumperku funkce zbaven (sám se veřejně přiznal ke  
„kšeftům“). Na jeho místo zvolilo plénum MNV 29. srpna 1985 
tajemníkem Bedřicha Kaňu (čp. 486). V. Soural přešel do blu-
dovských drobných provozoven, nesměl však být ve vedoucí 
funkci. Až po několika letech byl pověřen vedením drobných 
provozoven (nebyl jmenován vedoucím, ale pověřen vedením  
– toto pověření nepodléhalo schválení OV KSČ).
 Předsedou MNV zůstal J. Hudos i po dalších (posledních 
komunistických) volbách v květnu 1986, přestože se radikálně 
obměnila celá rada. Z jedenácti členů bylo kromě J. Hudose,  
V. Strašila, O. Janíčka a relativně nového B. Kani sedm nových: 
místopředseda Josef Krejčí (čp. 693), Josef Cikryt (Chromeč 92), 
Jaroslav Daněk (čp. 381), Jiřina Holinková (čp. 339), Antonie 
Hrycajová (čp. 168), Jaroslava Křížová (čp. 804) a Jan Polách 
(Vyšehoří 74). Byli to lidé vesměs o generaci mladší než jejich 
předchůdci z rady minulé.
 Při pohledu zpět se zdá, že první dvě, tři léta Hudosova před-
sednictví byla spíše přípravou na horečnou aktivitu let následu-
jících. Tak byla v roce 1981 na místě farské stodoly postavena 
nová hasičárna (bylo zde odpracováno 21.000 brigádnických 
hodin). V letech 1982-1983 musela být v důsledku populačního 
boomu rozšířena nedávno postavená mateřská škola – byla při-
stavěna jedna třída. Před tím se také rozšířily v tu dobu existující 

dětské jesle u školky.  V roce 1983 se vyas-
faltovaly některé chodníky a ulice.
 V letech 1984-1985 byla nadstavěna bu-
dova zdravotního střediska, kde nově vznikla 
dvě podlaží penzionu důchodců. V roce 1984 
byla opravena stará škola (dnešní radnice), 
která byla do té doby ve skutečně ostudném 
stavu (stropy byly uvnitř tříd od roku 1977 
podepřeny neotesanými kmeny, aby nespad-
ly) – bylo do ní mj. zavedeno elektrické vy-
tápění. V letech 1983-1985 byla postavena 
nová kotelna u školy s 26 m vysokým ko-
mínem – byla dimenzována tak, aby mohla 
vytápět všechny plánované školní budovy.
V letech 1985-1987 bylo přistavěno sociál-
ní zařízení a šatny u sokolovny. Ve stejných 
letech probíhala nadstavba ubytovny na kou-

pališti. Ta byla otevřena 8. května 1987; v květnu až září 1987 
pak bylo k budově přistavěno školící zařízení – v září 1987 zde 
byla otevřena okresní politická škola OV KSČ.
 Dne 16. prosince 1987 byla na zámku otevřena nová síň 
Adolfa Kašpara – inventář do ní byl přemístěn z Loštic, kde do-
šlo k uzavření síně. Byla to zvláštní akce, která neměla dlouhého 
trvání – panoval proti ní odpor v Lošticích a současně nijak nad-
šená podpora v Bludově. Po roce 1989 se síň navrátila do Loštic.
Za jeho předsednictví se zásadním způsobem pohnulo s problé-
mem nedostatečné kapacity bludovské základní školy. Jednání  
o nové budově trvala z nejasných důvodů velmi dlouho – od 
roku 1977. Dětí bylo ve škole tolik, že se muselo opět po letech  
v letech 1982-1988 několik ročníků učit na směny (ranní a odpo-
lední). Když se podařilo budovu po dlouhých letech v roce 1989 
otevřít, již bylo téměř po problému, protože největší nápor žáků 
opadal a počty začaly trvale klesat. Studie výstavby nové budovy 

Bludovští předsedové MNV – Josef Hudos (1981-1988)
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(dnešní nová škola) byla projednána v červnu 1980; stavba měla 
začít v roce 1982. Ornice byla ale ze stavebního místa odklizena 
až ve školním roce 1983/84. Základy pak byly položeny až za 
další dva roky – k 1. listopadu 1985 byla zahájena první etapa 
stavby v akci Z, o prázdninách 1986 byly postaveny hlavní zdi. 
Je to panelová stavba. Jen střechu má sedlovou, nikoli rovnou 
– ke změně došlo až za pochodu, kdy byla na hotové střeše do-
konce navezena vrstva kameniva. Školní budova byla otevřena 
až za Hudosovy nástupkyně.
 Obec se musela v polovině osmdesátých let vypořádávat  
s následky občasných prudkých dešťů a lokálních povodní. Nej-
horší postihla Bludov v noci z 12. na 13. července 1984 – mezi 
půlnocí a půl třetí ráno. Zatopila řadu domů podél potoka, řadu 
sklepů, studní, zbořila zeď starého domku Markovských v Poto-
kách, na ulice, silnice a zahrady naplavila spoustu hlíny z polí. 
Zatopila křižovatku u zámku, na křižovatku u Panenky Marie 
naplavila spoustu komunálního odpadu ze skládky (dnes již  
dávno rekultivované) v Drážníku, spoustu bahna naplavila do 
koupaliště…
 V těchto letech byl do Nealka zaveden vodovod – pro to 
byla vybudována nádrž pod lesem na Zámečku, čímž se později 
vytvořila možnost napojit bludovské domácnosti na šumperský 
vodovod, což se ale dělo až po roce 1989.
 Do Hudosovy doby spadá i několik akcí proměňujících tvář 
veřejného prostoru, které sice neměly přímou vazbu na MNV, 
přesto je dobře je zmínit. V letech 1983-1985 byla postavena 
nová administrativní budova JZD s kuchyní a jídelnou; zbořena 
byla stará secesní vila Libuše stojící v těsné blízkosti. Kuchyně 
a administrativní budova JZD byly slavnostně otevřeny na osla-
vu výročí VŘSR – 7. listopadu 1985. V letech 1987-1988 prošel 
opravou kostel – byly vykáceny kaštany a na jejich místo  
vysazeny thuje, a po téměř sto letech obnoveny vnitřní malby.  
Lešení do kostela zapůjčil MNV. Začala se také stavět myslivec-
ká chata ve Vlčím dole.
 Nejkontroverznější akcí měla být výstavba střelnice na  
Bahýnkách na horním konci. O stavbě střelnice rozhodl OV 
KSČ, měla být určena pro střelbu z armádní pistole, sportovní 
pistole, ze samopalu, z univerzálního kulometu, pro lovecké 
zbraně kulové a brokové a házeziště ručních ostrých granátů. 
Střelnice měla uzavřít nemalou část nejkrásnějších bludovských 
lesů. Už se dokonce začalo s odvodněním pozemků. Celá kauza 
probíhala v letech 1985-1988, není vyloučeno, že ji měl  
J. Hudos jako osobní stranický úkol. Pozornost už jí v Bludova-
nu byla věnována v článcích S. Balíka st. a B. Kani. Ve velké 

zkratce – došlo tehdy k nevídané vzpouře bludovských občanů, 
včetně představitelů MNV (proti byla nadpoloviční většina rady, 
aktivně odporoval i tajemník B. Kaňa). Odpůrci si stěžovali, kde 
to bylo možné – i na ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím 
Českého inspektorátu lázní a zřídel Praha. Do sporu byla po-
stupně „vtažena“ také Generální prokuratura ČSR. Vše skončilo 
porážkou státní moci a vítězstvím odporujících bludovských ob-
čanů až po Hudosově pádu.
 Do doby Hudosova předsednictví a do doby tajemníka  
Vl. Sourala spadá také návrat pískového lomu na horním konci 
do bludovské správy. V šedesátých letech prý totiž byl pro Blu-
dov nerentabilní. Převzaly jej Hanušovice (pro ně zřejmě ren-
tabilní byl). Lom byl převeden pod Drobné provozovny MNV 
Bludov. Právě v Drobných provozovnách se projevovala Hu-
dosova podnikavost. Vše, včetně přestavby šaten na koupališti 
na hotel, zdravotní středisko, školu apod., stavěly drobné pro-
vozovny. A nejen stavěly – i provozovaly restauraci, hotel, prá-
delnu, opravnu punčoch, velmi úspěšnou zednickou partu, která 
proslula jako fasádnická parta zhotovující fasády na rodinných 
domcích v nejširším okolí. Nechyběla ani parta malířů.
 Konec Hudosovy politické dráhy nebyl příjemný. Byl obvi-
něn z mravnostního trestného činu a pod tímto obviněním byl 
stranou donucen k rezignaci na post předsedy i poslance MNV. 
Rezignoval k 29. únoru 1988, jeho nástupkyní byla zvolena 
Jaroslava Křížová. Bylo mu dokonce pozastaveno i členství  
v KSČ. Odsouzen nakonec nebyl, obvinění mu nebylo proká-
záno a byl očištěn. Podle svědectví pamětníků mu bylo členství  
v KSČ obnoveno v září 1989 a musel doplatit členské příspěvky 
za předchozí období…
 Po odchodu z MNV pracoval od 1. března 1988 jako ve-
doucí stavební a strojní údržby OPOS Šumperk. Tam zůstal do  
1. února 1991. Pak začal podnikat. Postavil restauraci na Zá-
mečku na místě někdejšího hostince Korbílku. Nějakou dobu 
jej i provozoval, velký úspěch sklidila již zárodečná fáze, kdy  
v dřevěném stánku pod starými lipami prodával v létě na  
Zámečku občerstvení. Hostinec s ubytováním ale dlouho nefun-
goval, zakrátko se z budovy na dlouhá léta stal veřejný dům.  
J. Hudos pokračoval v podnikání penzionem ve Štítech apod.
 Mezi jeho velké záliby patřila myslivost. Řadu let působil 
jako předseda Mysliveckého sdružení Hubert.
 V Bludově žijí se svými rodinami jeho děti Roman, Josef  
a Miroslava, syn Libor žije v Chromči.
 V závěru života byl vážně nemocný. Téměř dva roky před 
jeho smrtí zemřela i manželka Miroslava, zdravotní sestra  
u lékařky pro děti a mládež (27. listopadu 2006). J. Hudos  
zemřel 9. října 2008 v 69 letech. Na bludovském hřbitově  
v nové řadě v severozápadním rohu jej pochoval jeho spolužák  
P. Hynek Wiesner. 

Prameny a literatura:
Rozhovor s Miroslavou Hudosovou
Státní okresní archiv Šumperk, fond MNV Bludov.
Státní okresní archiv Šumperk, Kronika obce Bludov, sv. III., 
1974-1987.

Balík, S. a kol.: Bludovská škola v letech 1657-2008. 
Bludov 2008.

Za pomoc při shánění konkrétních informací děkuji 
Miroslavě Hudosové.

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště

Hrob Josefa Hudose (foto archiv autora)
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti březen 2018
Kulhajová Zdenka, Macek Alois, Jurková Božena, Pospíšil Josef, 
Špičková Zdenka, Straková Zdenka, Matěj Jindřich, Navrátilová 
Anežka, Kubíčková Anna, Matura František, Janiček František, 
Spáčilová Jitka, Toman Josef, Krušínská Alena, Plíhalová Marie, 
Matějíčková Josefa, Zatloukalová Cecílie, Cikrýtová Vladislava, 
Ston Vojtěch, Matějíčková Jaroslava, Adam Karel

Vzpomínka

POZVÁNKA

POZVÁNKA

So 3.3. 14:00 hod. Oblastní kolo trampské PORTY /KD/
Čt 8.3. 19:00 hod. Cestopisná přednáška Nový Zéland /OK/
Po 12.3. 18:00 hod. Zasedání zastupitelstva obce /KD/
So 24.3.   9:00 hod. Dětský bazárek /školní jídelna/
Stř 28.3. 17:00 hod. Pohádka pro děti – O křišťálovém srdci /KD/

So 7.4.    Country bál /KD/
Út 10.4. - So 21.4. Výstava „Brána recyklace“ /KD/
So 14.4. 19:00 hod. Divadelní přestavení Postel pro anděla /KD/
Ne 15.4. 15:00 hod. Pohádka pro děti /KD/
So 21.4. 14:00 hod. Odpadová olympiáda pro děti 
      /zahrada KD, KD/

na březen 2018

na duben 2018

 

Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.

Dne 23. března 2018 oslaví 90. narozeniny 
paní Matějíčková Josefa – „Ludmila“.
Všechno nejlepší, hlavně zdraví, přejí dcery 
a syn s rodinami.

   Dne 8. března 2018 by se dožil 70 roků pan  
Karel Jáně
Za tichou vzpomínku děkujeme.
Manželka a děti s rodinami.

   Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Takoví lidé by neměli umírat.

Dne 2. března uplynou 2 roky ode dne, 
kdy nás nečekaně opustil pan 

Jan Matějíček
S láskou vzpomínají manželka, maminka, 
děti a sestry s rodinami.

   Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměla jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Takoví lidé by neměli umírat.

Dne 6.3.2018 uplyne už rok, kdy nás opustila 

Marie Zamykalová
S láskou vzpomínají manžel Josef, 
synové s rodinami.

,,Stárnutí je jediný způsob, 
jak dosáhnout dlouhověkosti.“

Dne 11. 3. 2018 oslaví své krásné životní 
jubileum pan Jindřich Matěj, 

zakladatel Pneucentra Matěj Bludov s.r.o.

Stárni zdráv, s radostí a ať tě při tom provází hodně 
štěstí, elánu, ale hlavně moře práce, která tě v tvém 

případě stále naplňuje a baví.
VŠE NEJ, NEJ A VYDRŽ!!!!

Přeje rodina a kolektiv Pneucentra Matěj Bludov s.r.o.

70

Kulturní dům Bludov

pořádá zájezd do Polska

KUDOWA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hod.  

/možnost nástupu Šumperk Mototechna 6:15 hod./ Cena: 220,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov
Tel.: 583 238 177

Sobota 24.3.2018
Úterý 10.4.2018 
Sobota 21.4.2018
Úterý /svátek/ 8.5.2018
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Státní léčebné lázně Bludov, s. p. 
si Vás dovolují pozvat na XI. odbornou konferenci

Jiné pohledy na zdraví a nemoc
Termín: 23. března 2018

Program konference:

15:00 – 16:00  Náš příchod do života a jeho vliv na naše zdraví  
 a životní úspěšnost
 Mgr. Stanislava Emmerlingová, speciální pedagog,  
 privátní Poradna pro úspěšné učení, poruchy učení,   
 chování a prožívání, Mírová pod Kozákovem – Turnov

16:00 – 16:30  Diskuse

16:30 – 16:50  Přestávka s občerstvením

16:50 – 17:50  Vliv života předků a našich vztahů k nim na naše  
 zdraví a životní úspěšnost 
 MUDr. Ivana Wurstová, Státní léčebné lázně Bludov, s. p. 

17:50 – 18:30  Diskuse, závěr konference

Pro zdravotnické pracovníky platí nadále povinnost celoživotního 
vzdělávání, a proto bude vystaveno potvrzení o účasti na konferenci 

pro zaměstnavatele – konferenční poplatek: 100 Kč

Poplatek pro neodbornou veřejnost 100 Kč.

Po ukončení konference jste srdečně zváni 
na společenský večer s hudbou.
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Obec Bludov a Kulturní dům Bludov vyhlašují

Soutěž pro děti 
o nejoriginálnější výrobek  
z odpadových materiálů

Podmínky soutěže: 
-  každý účastník může odevzdat pouze 1 výrobek
-  výrobek nesmí přesáhnout velikost 50 x 30 cm
-  nesmí být použity nebezpečné odpady 
 (např. plechovky od barev, guma…..)
-  pro zapojení do soutěže je nutno odevzdat hotový 

výrobek nejpozději do pondělí 9.4.2018 včetně
-  místo pro odevzdání výrobku: Kulturní dům Bludov  

v rámci otvírací doby pro veřejnost

Nejoriginálnější výrobek v každé kategorii,  
který bude vybrán EKO porotou, bude odměněn  

věcnými cenami a bude vystaven na výstavě  
„Brána recyklace“ v Bludově.

Vyhlášení proběhne dne 21.4.2018 v 15.30 hodin  
na zahradě kulturního domu v rámci akce  

„Odpadová olympiáda“. 

Soutěžní kategorie: 
A. 3 – 6 let
B. 7 – 11 let
C. 12 – 15 let

Navštivte výstavu o recyklaci odpadů,
která poutavou a interaktivní formou 

vysvětluje smysl recyklace a třídění odpadů.

Výstava je veřejnosti otevřena
v Kulturním domě Bludov od

10. 4. do 21. 4. 2018

Výstava Brána recyklace je pořádána
ve spolupráci s neziskovou společností

EKO-KOM. a.s.

Kulturní dům Bludov
tř. A. Kašpara 353

v pracovní dny:
Po  9-11 12-14
Út   9-11  12-14
St   9-11  12-17
Čt   9-11
Pá  9-11

neděle 15. 4. 14-17
sobota  21. 4. 14-17

KD BLUDOV VÁS ZVE NA
CESTOPISNOU PREDNÁŠKU IVO MÜLLERA

NOVÝ ZÉLAND
CTVRTEK 8.3.2018 V 19:00 HOD.

V OBECNÍM KLUBU (Tř.A.Kašpara 340)

VSTUPNÉ: 30,-KC, DETI ZDARMA

ˇ

ˇ   

ˇ ˇ
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Místo výkonu práce: 
Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov

Druh práce: 
zaměstnanec na této pozici odpovídá za řádné vedení ekonomic-
kých agend obecního úřadu (komplexní účetní evidence obce, 
účetnictví dle pomocných analytických přehledů - PAP, daňová 
evidence pro účely DPH, měsíční účetní závěrky, zpracování  
a kontrola plnění rozpočtu obce, sestavení závěrečného účtu 
obce, evidence majetku a inventur) a dále odpovídá za dodržo-
vání rozpočtových pravidel a platných předpisů.

Platové zařazení:         
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., 
o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše ve znění  
pozdějších předpisů je pracovní místo zařazeno do 9. platové 
třídy

Pracovní poměr:          
Na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem 
do pracovního poměru od 3.4.2018, s tříměsíční 
zkušební lhůtou.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
-  státní občanství ČR (u cizích státních  příslušníků 
 trvalý pobyt v ČR), 
- minimální věk 18 let, 
- způsobilost k právním úkonům, 
- bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

Požadavky pro podání přihlášky:
- střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
- praxe účetní ve veřejné správě minimálně 5 let, 
- znalost programu GORDIC a praxe účetní 
 u Územně samosprávného celku výhodou, 
- absolvované vzdělávání úředníků (zkouška zvláštní 
 odborné způsobilosti pro správní činnost při finančním 
 hospodaření územních samosprávných celků a jeho 
 přezkumu) dle zákona č. 312/2002 Sb., výhodou,
- orientace v systému veřejné správy, zákonech a právních 
 předpisech, zejména:  
 zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
 rozpočtů,   
 zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě  
 a o změně některých zákonů,
 vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě,
 zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 vše ve znění pozdějších přepisů,
-  samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnosti, 
  koncepčnost, práce i v týmu - flexibilita, 

-  občanská a morální bezúhonnost,
-  znalost práce na PC,
-  dobrý zdravotní stav

Ostatní požadavky pro podání přihlášky : 
nejsou

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 
 k pobytu , jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
- kontakty - telefon, email

K přihlášce je nutno doložit:
- strukturovaný životopis, vč. údajů o dosavadních 
 zaměstnáních a odborných znalostech
- výpis z evidence rejstříku trestů – originál 
 (ne starší než 3 měsíce)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie dokladů o absolvování odborných kurzů nebo 
 jiného studia

Po vyhodnocení došlých nabídek budou na ústní pohovory dne 
27.3.2018 od 8.00 hod. na obecním úřadě písemně (e-mailem) 
pozváni ti uchazeči, kteří splňují požadovaná kritéria vypsaná ve 
veřejné výzvě dle výše uvedených požadavků.

Lhůta pro podání přihlášek:  22.3.2018 do 11.00 hodin

Místo podání:                           
podatelna Obecního úřadu Bludov, Jana Žižky 195, Bludov
Adresa pro zasílání:                
Obecní úřad  Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov      
Označení obálky: 
obálku označte „Veřejná výzva - účetní“              
Informace podá:                      
Ing.Zdeněk Kolínek, tajemník obecního úřadu, tel.583301432 
Výhrada:                                  
Obec Bludov si vyhrazuje právo veřejnou výzvu kdykoliv   
zrušit bez udání důvodu nebo místo neobsadit.  
Vrácení dokladů:                     
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Obecní úřad  
Bludov bude pro potřeby veřejné výzvy nakládat s jeho osobní-
mi údaji. Pokud nebude dohodou s účastníkem sjednáno jinak, 
budou doklady poskytnuté k veřejné výzvě uchazečům, kteří  
nebudou vybráni, neprodleně vráceny.

Ing. Zdeněk Kolínek, tajemník OÚ Bludov, v.r.                                                                                          

Obec Bludov
oznámení o vyhlášení veřejné výzvy

Tajemník Obecního úřadu Bludov vyhlašuje 
dle §6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

v platném znění veřejnou výzvu na obsazení místa účetní Obecního úřadu Bludov
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ODJEZDY AUTOBUSŮ
BLUDOV - ŠUMPERK

5:08 Zámek (Mohelnice - Zábřeh), X
5:08 U Zámku (Štíty - Bušín), X
5:08 U Zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
5:08 U Zámku (Zábřeh - Chromeč), †
5:09 U Zámku (Bludov-konečná), X
5:09 U Zámku (Nealko), 6
5:38 Zámek (Loštice - Mohelnice), X
6:03 U Zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
6:07 U Zámku (Bludov - konečná), X
6:13 Zámek (Loštice - Mohelnice), X, *
6:16 U Zámku (Bušín), X
6:28 Zámek (Zábřeh - Postř.), 1
6:28 U Zámku (Bušín), 6
6:29 Zámek (Zábřeh - Postřelmov), 1
6:38 Zámek (Loštice - Mohelnice), X, *
6:56 Nealko (nealko), 6
7:07 U Zámku (Bludov - konečná), X
7:08 U Zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
7:21 U Zámku (Bušín), X
7:23 Zámek (Zábřeh - Post.), 1
7:28 U Zámku (Štíty - Bušín), X
7:28 U Zámku (Štíty - Jakubov. - Bušín), 6
7:32 U Zámku (Písařov - Bušín), 1
7:32 Zámek (Zábřeh - Postř.),X, *
7:33 Zámek (Mohelnice - Zábřeh), X,*
8:08 Zámek (Loštice - Mohelnice), X, *
8:08 U Zámku (Olšany), 1
8:08 U Zámku (Štíty - Jakubov. - Bušín), †
8:28 U Zámku (Loštice - Mohelnice), 6, *
8:48 Zámek (Loštice - Mohelnice), X, *
9:06 Zámek (Zábřeh - Postř.), X
9:08 U Zámku (Olšany), X

10:08 U Zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
11:08 Zámek (Mohelnice - Zábřeh), X, *
11:08 U Zámku (Štíty - Jakubovice), X
11:38 U Zámku (Štíty - Bušín), 6
12:08 Zámek (Mohelnice - Zábřeh), X, *
12:08 U Zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
12:38 Zámek (Zábřeh - Postř.), 1
13:08 Zámek (Mohelnice - Zábřeh), X, 2
13:08 U Zámku (Štíty - Bušín), †
13:18 U Zámku (Písařov - Jakubovice), X
13:28 U Zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
13:28 Zámek (Mohelnice - Zábřeh), 6, †, *
13:30 U Zámku (Zábřeh - Vyšehoří), 6, †
13:38 Zámek (Mohelnice - Zábřeh), X, *
14:26 Lázně (Olšany), 1
14:28 Zámek (Mohelnice - Zábřeh), X, *
14:38 U Zámku (Bušín), X
14:41 U Zámku (Bludov - konečná), X
14:29 U Zámku (Olšany), 6
14:51 U Zámku (Postřelmov - Chrom.) X
15:08 Zámek (Mohelnice - Zábřeh), X, 2
15:08 Zámek (Mohelnice - Zábřeh), †, *
15:26 U Zámku (Bludov - konečná), X
15:38 Zámek (Zábřeh - Postr.), X
15:49 U Zámku (Bušín), X
16:08 U Zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
16:16 U Zámku (Bludov - konečná), X
16:38 Zámek (Loštice - Mohelnice), X, 2
16:51 U Zámku (Štíty - Jakubov.- Bušín), †
17:08 U Zámku (Štíty - Bušín), X
17:08 Zámek (Loštice - Mohelnice), X, *
17:21 Zámek (Zábřeh - Postr.), X
17:28 U Zámku (Nealko), 6
17:28 U Zámku (Bušín), †
17:39 U Zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
18:08 Zámek (Loštice - Mohelnice), X, *
18:08 U Zámku (Štíty - Bušín), 6
18:08 U Zámku (Chromeč), †
19:08 U Zámku (Bušín), X
19:08 Zámek (Loštice - Mohelnice), X, *
20:00 U Zámku (Zábřeh - Chromeč), †
20:08 U Zámku (Zábřeh - Vyšehoří), X
21:28 u zámku (Nealko), X, †
22:15 U Zámku (Bušín), X
22:58 Lázně (Bušín), X

ŠUMPERK - BLUDOV
4:55 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X
4:57 Š-hřbitov (Bludov - jen konečná), X
5:17 Š-aut.st. (Bušín), X
5:20 Š-aut.st. (Bušín), 6
5:35 Š-aut.st. (Bušín - Štíty), X
5:40 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohel.  - Loštice), X, *
5:45 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), 1
5:45 Š-aut.st. (Bludov - konečná), X
5:50 Š-aut.st. (Chromeč - Zábřeh), X
5:55 Š-aut.st. (Písařov), 1
6:10 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X, *
6:18 Š-aut.st. (Olšany), X
6:20 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), †
6:30 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), 1
6:40 Š-aut.st. (Bludov - konečná), X
6:40 Š-aut.st. (Bludov - Nealko), 6
6:45 Š-aut.st. (Mohelnice - Loštice), X, *
6:55 Š-aut.st. (Haberm. vila - Mohelnice), X, *
7:00 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
7:20 Š-aut.st. (Bludov lázně - Olšany), 1
7:40 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X
7:50 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
8:40 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X, *
8:40 Š-aut.st. (Bušín - Štíty), X
8:35 Š-aut.st. (Bušín - Štíty), 6
9:30 Š-aut.st. (Bušín - Štíty), †
9:40 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X, *
9:50 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X, *

10:40 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X, *
10:55 Š-aut.st. (Jakubovice - Písařov), X
11:30 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), †
11:40 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X, *, 6
11:50 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
12:25 Š-aut.st. (Jakubovice - Štíty), 6
12:25 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), 6
12:40 Š-aut.st. (Mohelnice - Loštice), X, *
13:10 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), 1
13:15 Š-aut.st. (Bušín), X
13:30 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), 2
13:35 Š-aut.st. (Bušín - Štíty), +
13:45 Š-aut.st. (Olšany), X
14:00 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), 1
14:10 Š-aut.st. (Mohelnice - Loštice), X, *
14:15 Š-aut.st. (Bludov - konečná), X
14:25 Š-aut.st. (Postřelmov), 1
14:40 Š-aut.st. (Bušín), X
14:40 Š-aut.st. (Mohelnice - Loštice), X, *
14:40 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), †,*
14:50 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
14:50 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X
14:55 Š-aut.st. (Bušín - Štíty), X
15:00 Š-aut.st. (Bludov - konečná), X
15:10 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X, *
15:25 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), 1
15:30 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
15:40 Š-aut.st. (Mohelnice - Loštice), 2
15:50 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
15:50 Š-aut.st. (Bludov - konečná), X
16:05 Š-aut.st. (Bušín), †
16:10 Š-aut.st. (Bušín), X
16:10 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X
16:40 Š-aut.st. (Mohlenice - Loštice), X, *
16:40 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohlenice), 6, +
16:58 Š-aut.st. (Chromeč), †
17:10 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), 1
17:10 Š-aut.st. (Bludov - Nealko), 6
17:20 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
17:40 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X
17:40 Š-aut.st. (Zábřeh - Mohelnice), X, *
18:30 Š-aut.st. (Bušín - Štíty), X, †
18:30 Š-aut.st. (Vyšehoří - Zábřeh), X
18:40 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X
18:40 Š-aut.st. (Bušín - Štíty), 6
19:10 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), †
19:40 Š-aut.st. (Postř. - Zábřeh), X
21:10 Š-aut.st. (Bludov - Nealko), X, †
21:17 Š-aut.st. (Bušín), X
22:15 Š-aut.st. (Bušín), X

* jede do 31.8.

1 jede do 29.VI. v pracovní dny, nejede od 3. do 11., 
29.3. jede od 3.9. v pracovní dny, nejede 29.-30.10.

2 jede do 29.VI. v pracovní den,nejede od 3. do 11.III.,29.III.

† neděle a státem uznaný svátek

Uvedené jízdní řády jsou platné k 28. 2. 2018. Údaje jsou pouze 
informativního charakteru, nejedná se o oficiální jízdní řád.
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100. narozeniny

Pohádkový dětský karneval 10. 2. 2018

Paní Helmtraud Langerová z Bludova oslavila začátkem února 
2018 své 100. narozeniny a stala se tak jedinou občankou obce, 
která svůj věk zapisuje třemi ciframi. Na její oslavě nechyběli 
čestní hosté, starosta obce v doprovodu se členkami sboru pro 
občanské záležitosti, vedoucí oddělení důchodového zabez-
pečení paní Ing. Kubíčková, která oslavenkyni předala osobní  
dopis od Ministryně sociálních věcí ČR, přátelé paní Langerové 
a vzdálená rodina. O největší překvapení se v závěru oslavy  
postarali příbuzní z Německa, kteří nečekaně dorazili popřát.
 Přejeme paní Langerové vše nejlepší, pevné zdraví a stálou 
životní vitalitu do dalších let.

Autoři fotografií: A. Znojová, D. Sýkora

Autor fotografií: A. Znojová
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Autor fotografií: Fotokoutek

Spolupořadatelé: Česká tábornická unie - Jesenická oblast, Kulturní dům Bludov

Česká tábornická unie 
- Jesenická oblast
zve všechny příznivce 
trampských, folk 
a country písniček 
na oblastní kolo 
písničkové soutěže

KULTURNÍ DŮM BLUDOV
vstupné 

30 Kč

3. 3. 2018, 14,00 hod.


