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Vážení spoluobčané,
které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátek nového života
a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, vztahy? Je to samozřejmě jaro.
S jarem přichází všechno pěkné, milé a příjemné na co v mrazivých dnech
všichni čekáme – hřejivé sluneční paprsky, probouzející se příroda, barevný
svět kolem nás a s tím i příjemnější nálada a radost ze života. První tráva,
první květy, procházky v přírodě vonící svěžím vzduchem. Tato krása začíná
v předjaří zpěvem skřivánka ještě v zasněžené krajině, hvízdáním kosů, příletem špačků, květy sněženek, bledulí. Východy slunce jsou plné nové síly,
která probouzí mízu ve vrbových prutech. Slunce křísí teplem přírodu a živé
v ní vítězí nad spánkem a smrtí.
Velikonoce jsou tradiční oslavou jara nazývané Svátky jara. V lidových
zvycích začíná pašijový týden tzv. Škaredou středou. Dostala jméno proto, že
začalo vymetání špíny a úklid po zimě. Raději však uvítejme Zelený čtvrtek.
V tento den bývalo zvykem jíst něco zeleného. Tradiční zdobení kraslic, jak
se předávalo z generace na generaci v mnoha krajích, patří k nejhezčím
velikonočním zvykům. Zato speciﬁckým českým a moravským zvykem je
šlehání děvčat a žen pomlázkou na Velikonoční pondělí. Ženám má zajistit
plodnost a zdraví, dívkám zase energii a štěstí.
Ctěme tyto tradice a přivítejme nastupující jaro radostí a bujarým
veselím.
I. Pazdírková

BOHDÍKOV

V Bohdíkově je fotbalové hřiště s tréninkovým hřištěm, dětským koutkem, se šatnami a dalším zázemím, nové hřiště na atletiku a míčové hry
u mateřské školy, které se v zimě mění na kluziště, sokolovna s malým
hřištěm, v Raškově je menší hřiště v „dolíku“ a malé hřiště v Komňátce.
V Komňátce je v zimě v provozu lyžařský vlek. Okolní krajina svádí v zimě
též k výletům na běžkách. Řeka Morava je na jaře sjízdná pro vodáky již od
Hanušovic a též rybáři si během roku přijdou na své.
V katastru obce se nachází dva bývalé lomy na vápenec. V dolním, dnes
zakonzervovaném lomu, se nachází naleziště vzácných krystalických vápenců. Směrem k většímu lomu, který se využívá k těžbě stavebních štěrků,
vede štola Mařka (vybudovaná německými válečnými zajatci v letech 1941
– 44), chráněný přírodní úkaz, zařazená do Natury 2000. Přezimovává zde
řada vzácných druhů netopýrů, které monitoruje a pomáhá chránit místní
sdružení speleologů Barbastellus.
J. Málková
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ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ
První výstroj hasičského sboru
pozůstávala z kožené čepice, zhotovené zdejším čepičářem Hynkem Davidem, a z režné blůzy. Teprve později
si bohdíkovští hasiči objednali přilby
od ﬁrmy R. Smékal v Čechách pod
Kosířem. Už v prvním roce činnosti
(1886) nastalo výboru, v jehož čele
po Kodonově rezignaci stanul řídící
učitel Jan Pavelka z Komňátky, mnoho starostí a problémů se zajištěním
ﬁnancí na zakoupení hasičského
nářadí. Výbor požádal obec o ﬁnanční podporu k zakoupení čtyřkolové
ruční stříkačky a s podobnou žádostí
se obrátil i na držitele rudského velkostatku knížete Lichtenštejna. Obec
uvolnila pro zakoupení stříkačky ze
svých prostředků 50 zlatých, různé
zábavné akce a členské příspěvky
vynesly 54 zlatých. Díky dalším podporám bylo nakonec shromážděno
200 zlatých, za které byla od ﬁrmy
R. Smékal dne 3. října 1886 zakoupena stříkačka, která byla toho dne,
jak bylo tehdy obecně zvykem, slavnostně vysvěcena (tato stříkačka je
dodnes majetkem SDH Bohdíkov).
Slavnost byla zakončena večer zábavou v Daškově hostinci, při níž hrála
Józkova kapela.
Dr. F. Spurný
dle rukopisu p. A. Ďopana

zprávy obecního úřadu
VÝPIS Z USNESENÍ č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce
dne 27. 2. 2006 v BOHDÍKOVĚ
49. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce
c) Rozpočet obce na rok 2006 jako vyrovnaný s celkovými příjmy 11 373
433,- Kč a celkovými výdaji 11 373 433,- Kč a rozpočtový výhled obce na
léta 2007 – 2008 podle přílohy
d) Zprávu o výsledku inventarizace majetku obce za rok 2005 včetně návrhů hlavní inventarizační komise
e) Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na rok 2006
f) Členství obce Bohdíkov v MAS „Horní Pomoraví“ v rámci programu
LEADER
50. Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) Starostu obce Bohdíkov k zastupování obce Bohdíkov v orgánech MAS
„Horní Pomoraví“
51. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva obce
b) Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce k 31. 12. 2005

NABÍDKA PRONÁJMU
PRODEJNY
Obec Bohdíkov nabízí
k pronájmu objekt prodejny
potravin a smíšeného zboží
v Komňátce č.p. 82, který se
nachází na pozemku p.č. 125,
stavební plocha, v k.ú. Komňátka. Objekt sestává z těchto
nebytových prostor: prodejny,
suchého skladu, skladu, WC
a předsíně o celkové podlahové
ploše 42 m2. Zájemci mohou
získat bližší informace na
obecním úřadu v Bohdíkově,
tel. 583 246 051.

ROZPOČET OBCE BOHDÍKOV NA ROK 2006
Příjmy
název

tis. Kč

Daň z příjmu fyz. os. ze záv. činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
DPH
Správní poplatky
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Daň z nemovitostí
Splátky úvěrů
Splátky úvěrů nové bytové jednotky
Neinvestiční dotace od Krajského úř.
Příjmy za TKO od podnik. a org.
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy za vodné
Příjmy z kulturního domu
Příjmy z pronájmu bytů
Příjmy z pronájmu hrobů
Příjmy z vydobývacího prostoru
Příjmy za hlášení
Příjmy z dividend
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z úroků
Celkem

1900
500
100
2100
3700
10
470
25
3
4
2
580
150
180
160
15
3
1200
55
45
28
10
3
20
10
100
11373

A K T U Á L N Ě
Upozorňujeme občany a dále vlastníky nemovitostí
sloužící k individuální rekreaci na povinnost zaplatit místní poplatek za provoz systému sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku činí
za každou fyzickou osobu a objekt sloužící k individuální
rekreaci 330,- Kč za kalendářní rok. První splátka místního poplatku je splatná nejpozději do 30. dubna 2006, druhá potom do 31. října 2006. Poplatek je možno splatit též
jednorázově v termínu do 30. dubna běžného roku.
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Výdaje
název

tis. Kč

Místní komunikace
Vodovod
Kanalizace - projekt a příprava
ZŠ Bohdíkov- příspěvek na provoz
ZŠ Raškov - příspěvek na provoz
ZŠ Raškov - výměna oken
Prostředky za žáky do cizích škol
Místní hudba
120. výročí SDH Bohdíkov-příspěvek
Knihovny
SPOZ
Kulturní dům
Oprava kostela Raškov
Kabelová televize
Bohdíkovský zpravodaj
Nákupy a převody nemovitostí
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Úroky z úvěru RST
Příspěvek do DSO Ruda
Sběr a svoz TKO
Péče o vzhled obce
Sociální dávky
Příspěvek do DSO Luže
Požární ochrana
Areál letního divadla a kuželna
Odměny členům zastupitelstva
Mzdy pracovníků OÚ
Odvody pojistného
Provoz OÚ
Výdaje za vedení účtu v pen. ústavu
Ostatní činnost
Příspěvky a dary
Šatny a soc. zařízení hřiště
Tělovýchova
Návrh znaku a praporu obce
Rezerva
Celkem

1000
1300
750
650
420
480
240
20
30
90
80
190
200
20
20
30
150
350
50
245
250
750
100
10
38
75
30
532
600
370
600
20
250
35
600
170
23
605
11373

ZABRAŇTE
VOLNÉMU
POBÍHÁNÍ PSŮ
V posledním období se setkáváme v naší obci stále častěji
s případy volného pobíhání psů,
kteří potom obtěžují a ohrožují
kolemjdoucí občany nebo děti.
Znovu důrazně upozorňuji
všechny majitele psů a ostatních
domácích zvířat, aby zamezili jejich volnému pobíhání po
místních komunikacích a veřejných prostranstvích. Každý
majitel je plně zodpovědný za
chování a jednání svého zvířete. Pokud i přes opakované
upozornění nezamezí majitel
psa jeho volnému pobíhání po
veřejných prostranstvích, vystavuje se nebezpečí postihu podle
přestupkového zákona. Volně
potulující se psi po obci budou
odchyceni a převezeni do psího
útulku.
Ing. L. Hatoň
TERMÍNY
PRO SBĚR
A SVOZ PLASTŮ:
24. dubna 2006,
29. května 2006

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V období od 1. 2. do 10. 4. 2006
se narodili:
Jakub Bouchal - Bohdíkov
navždy nás opustili:
Anna Divišová – Komňátka
Anežka Gronychová – Bohdíkov
Rudolf Stanzel - Bohdíkov
Antonín Pazdírek – Bohdíkov

Informace ke sběru a svozu odpadů
Obecní úřad informuje občany, že
v sobotu 29. dubna 2006 proběhne
v celé obci sběr a svoz nebezpečného odpadu. Mezi sbírané nebezpečné složky komunálního odpadu patří
zejména: barvy, lepidla, pryskyřice,
oleje, olejové ﬁltry, brzdové kapaliny,
vyřazené léky, olověné akumulátory,
galvanické články, zářivky a výbojky,
televizory, ledničky, obaly od sprejů,
vyřazené chemikálie a další nebezpečné látky. Mezi nebezpečný odpad nepatří komunální a stavební odpad apod.

Harmonogram svozu:
Čas
Místo
9.00 - 9.30 Dvůr Raškov - u lípy
9.35 - 10.05 Raškov – u Ottů
10.10 - 10.40 Raškov – u kostela
10.45 - 11.15 Bohdíkov – u nádraží
11.20 - 11.50 Bohdíkov – u lípy
11.55 - 12.25 Bohdíkov – u samoobsluhy
12.30 - 13.00 Komňátka – u obchodu
13.05 - 13.30 Bohdíkov – u mostu
(u Vítů)
14.05 - 14.35 Aloisov – u Dvora
14.40 - 15.10 Bohdíkov – u kravína

V termínu od 2. května do 5. května 2006 obecní úřad ve spolupráci s ﬁrmou SITA Moravia a.s., odštěpný závod 06 Rapotín zajistí svoz velkoobjemového odpadu.
Velkoobjemový odpad tvoří zejména opotřebovaný nábytek, matrace, vany,
koberce a podobný odpad. Do tohoto odpadu nepatří pneumatiky a stavební
odpad (suť, eternit apod.)
Umístění kontejnerů:

• od 2. 5. do 3. 5.
Počet ks
místo
1
Bohdíkov - most (u Vítů)
1
Bohdíkov - u samoobsluhy
1
Bohdíkov – u lípy

• od 3. 5. do 5. 5.
Počet ks
místo
1
Dvůr Raškov - u lípy
1
Raškov - kostel
1
Komňátka - obchod

INFORMACE PRO KLIENTY RSTS a.s.
Všichni účastníci stavebního spoření, kteří uzavřeli smlouvu o stavebním
spoření vinkulovanou v rámci výstavby plynoﬁkace ve prospěch stavebního
spoření obce Bohdíkov informujeme o uplynutí vázací doby do konce měsíce
června 2006.
Počínaje dnem 5.4.2006 v době od 15.00 hod. do 18.30 hod a následně
každou středu ve stejném čase do konce měsíce dubna 2006, bude zástupce Raiﬀeisen stavební spořitelny a.s. pan Fojt zajišťovat na obecním úřadu
v Bohdíkově poradenskou činnost v rozsahu:
- ukončení stávajících smluv dohodou ke konci vázací doby,
- pro zájemce uzavření zvýhodněných následných smluv stavebního spoření.
V sobotu dne 29. 4. 2006 v době od 8.00 do 13.30 bude zástupce
Raiﬀeisen stavební spořitelny a.s. zajišťovat tuto službu pro klienty, kteří
v obci Bohdíkov trvale nebydlí.
Po dohodě Obce Bohdíkov s Raiﬀeisen stavební spořitelnou a.s. poskytne
Raiﬀeisen stavební spořitelna a.s. mimořádné zvýhodnění:
- všem klientům a jejich rodinným příslušníkům při uzavření nové následné
smlouvy výraznou slevu až do výše 20% poplatku za uzavření nové smlouvy,
- pro zájemce o půjčku na pořízení nebo opravy rodinných domů individuální přístup při posuzování žádosti o úvěr. Možnost sjednání úvěrů
typu HORIZONT, DOBRÝ ZNÁMÝ a STAVEBNÍ ÚVĚR.
Upozorňujeme účastníky stavebního spoření, že k ověření podpisu na
ukončení smlouvy je nutné vzít s sebou platný občanský průkaz nebo pas.
Osobní jednání mimo výše uvedenou dobu lze sjednat po dohodě:
Mobil: 605 592 563•E-mail: fojtjiri@seznam.cz
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Ze života naší obce

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE
ČESKÉHO BOHDÍKOVA Z ROKU 1927

část druhá
Obecní volby. Poprvé od převratu
osmělila se strana německá k vystoupení samostatnému a předložila svou
kandidátku obecnímu úřadu. Poplatnické strany se usnesly, že obecní volby provedou dle dohodnutí a mandáty rozdělí dle počtu svých příslušníků.
K uskutečnění však nedošlo, neboť
německá strana požadovala 2 mandáty, a nechtěla se spokojiti s jedním.
Schůze byla rušná – scházelo svornosti – to, co se před polednem ujednalo, za hodinu bylo zrušeno. Volební
boj byl veden až do krajností. Strana
lidová (klerikální) spojila se se stranou republikánskou a obě spojili se
s německou. Proč podobný krok od
státotvorných stran byl podniknut –
je těžko říci – snad časem se vysvětlí.
Na základě utvoření bloku klerikálně
– republikánsko – německého byla
utvořena strana nová. Živnostensko
poplatnická, v čele s dobrým zastáncem českých věcí p. Karlem Fetkou.
Jako protiváhou na blok první
– spojili se socialistické strany se
stranou živnostenskou. Den voleb byl
klidný. Boj ustál. Socialistické strany
vyšly z obecních voleb vítězně. Jako
nejsilnější strana v obci obdržela
opětně starostenství – pro období byl
jednohlasně navrhnut a zvolen pan
Krobot.
Strana lidová obdržela náměstka
a ostatní strany se podělily radními.
Komňátka. Žádných změn.
(zpracoval M. Veselý ml.)

ZŠ a MŠ BOHDÍKOV
Zasedání školské rady /22. 2./
zhodnotilo I. pololetí školního
roku 2005/06, seznámilo se s přehledem hospodaření, projednalo podklady pro rozpočet na r. 2006, prodiskutovalo plán akcí do konce šk. roku
a přípravu školního vzdělávacího
programu.

Matematický Cvrček a Klokánek
je soutěž pro děti 2. až 5. ročníku,
které probíhá každoročně na školách
v mnoha zemích. Za letošní výsledky
zasluhují největší pochvalu následující žáci:
Kateřina Cékrová /2. r. – 33 b/,
Marek Diviš /3. r. - 45/, Vojtěch Vinkler /4. r. – 103 b/,
Jan Doležal /5. r. – 83 b/

Matematické soutěže v Šumperku
a v Rudě /11. a 12. 4./
Soutěžili v nich také žáci naší školy. S jejich výsledky jsme spokojeni
a blahopřejeme!

Ročník Soutěžící

Umístění

4.
5.

Dokoupil Vítězslav
Vinkler Vojtěch
Horáčková Michaela
Doležal Jan

Schůzka rodičů v MŠ /22. 3./
byla svolána z potřeby informovat
rodiče o změnách různých vyhlášek
o opatření, která se mění čím dál častěji. Rodiče s vyučujícími se dohodli
také na uspořádání společného výletu do ZOO v Lešné, jarní brigádě
s opékáním a zábavném týdnu v rámci oslav Dne dětí.

Podrobněji v níže uvedené tabulce:

36.
42.
35.
51.

Celkový počet
soutěžících
72
72
77
77

Velikonoční pečení
Na letošní svátky jara jsme se po
dlouhé zimě všichni moc těšili. Do
vyučovacích hodin se nám vloudilo
připomínání velikonočních tradic
a zvyků. S pomocí paní kuchařky
jsme letos zvládli i pečení Jidášů.

Zápis do MŠ Bohdíkov
se uskuteční v týdnu od 15. do
19. května 2006. Formuláře žádostí
o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok
2006/07 budou k dispozici u učitelek
MŠ. Žádost je třeba podat i v případě,
že rodiče počítají s nástupem dítěte
do MŠ až v průběhu roku 2006/07.
Návštěva muzea /23. 3./
se moc líbila čtvrťákům a páťákům. Při probírání vlastivědného učiva o II. světové válce využili příležitost
vidět některé věci na vlastní oči. Ve
Vlastivědnému muzeu v Šumperku se
blíže seznámili s historií a významem
opevnění pohraničí a poté navštívili
i soukromé muzeum p. Hlavatého
v Šumperku, jehož exponáty všechny
děti velmi zaujaly.

Josefovská zábava /18. 3./
zařadila se mezi velmi vydařené
akce. Děkujeme všem, kteří pomohli,
i těm, kteří přišli a možná za rok opět
na shledanou!
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Velký úspěch bohdíkovských žákyň
HŠ YAMAHA
Barbora Láholová, Jana Gronychová, Petra Něničková, Iveta Harasimová
a Ivana Divišová získaly pod vedením
p. uč. Petry Strakové 2. místo v celostátním ﬁnále soutěže hudebních škol
YAMAHA v Českých Budějovicích
/8. 4./. Vůbec se neztratily v konkurenci souborů z Tábora, Písku, Českých Budějovic, Znojma, Břeclavi...

S LOV N Í K „ B O D I KOV S K É “ M LU V Y
K
kabela, pl. kabele – jakákoli taška
(nákupní, aktovka…)
kadlátka – švestka
kachlenka - květináč
kaňór – „přelétavý chlap“, divočák
kaslík - zásuvka
každé Boďikovák je pišné – každý

„Bohdíkovák“ je pyšný
kebule - hlava
kéchat – kýchat
kel – kapusta
keré to bil? – Kdo to byl?
kerlupka - kedluben
kévat – kývat
kista, kisňa – bedna (i ve významu

FOTBALOVÝ
Zdravím všechny, kterým náš fotbalový oddíl přirostl alespoň trochu k srdci,
kteří se těší z jeho úspěchů a mají špatnou náladu z jeho případných neúspěchů, respektive z jeho mírných zaváhání
a kteří už s nedočkavostí očekávají první
výkop, první rozhodcovské zapískání, které odstartuje maratón fotbalových utkání
táhnoucích se až do pozdního podzimu.
Letos nás zima držela ve svých spárech o trochu déle než obvykle, a proto
také začátek okresní fotbalové sezóny
byl posunut až na 15.dubna, kdy se první dva jarní zápasy odložily na náhradní
termíny a to na sváteční pondělky 1.5.
a 8.5. Nicméně jsme se konečně dočkali. Naše mužstva by měla být připravena
dostatečně nato, aby zdárně čelila soupeřům a více sbírala než rozdávala body do
konečné tabulky „naší ligy“. Také hřiště
a celý areál jsme po zimě připravili tak,
abychom my, hráči, měli slušné zázemí
a hráli na slušném terénu a aby jste se vy,
fanoušci, kteří věřím budete chodit v hojném počtu, cítili u nás příjemně a měli
dostatek všeho, na co jste již zvyklí.
Všem mužstvům přeji do jarní sezóny
jen ty nejlepší výsledky a divákům ty nejlepší fotbalové zážitky. Samozřejmě, míč
je kulatý a předem není nikdy o výsledku
rozhodnuto, ale mírný optimismus přeci nemůže uškodit. Uvidíme, nechme se
překvapit. Příjemně překvapit.
Ve svých řadách máme také některé
členy, kteří v první polovině tohoto roku
slavili nebo slaví své významné kulaté
nebo půlkulaté životní jubileum a které
bych nyní rád uvedl.
Miloslav Šimek – 70 let (oslavil 6. 1.)
Anna Vágnerová – 85 let (oslavila 13. 2.)
Dušan Poprach – 50 let (oslavil 3. 3.)
Stanislav Gronych – 80 let (oslaví 14. 5.)
Všem uvedeným přeji za celý oddíl do
dalších let hlavně hodně pevného zdraví,
vitality, radosti ze života a spoustu příjemných chvil strávených v blízkosti
svých přátel a známých.
Petr Janků – předseda oddílu

KLUB

(pokračování z minulých čísel)
televize); čumíš do kisňe
klápjeť – „špalek na šťípaňí dřeva“
kleveťit – mluvit, kecat
kliňhák – klíště
klíšťe - kleště
klóhat – dneskaj to klóhá, nebo se
říká klóže – klouzat

BOHDÍKOV

Rozlosování mistrovských utkání v kopané - Okresní přebor - muži - jaro 2006
Den

Datum

Hodina Mužstvo

Mužstvo

Sobota
Sobota
Sobota
Pondělí
Sobota
Pondělí
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota

15.04.2006
22.04.2006
29.04.2006
01.05.2006
06.05.2005
08.05.2006
13.05.2006
21.05.2006
27.05.2006
04.06.2006
10.06.2006
17.06.2006

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

FRC Zábřeh
FK Bohdíkov
TJ Libina
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
Sokol Hrabišín
Sokol Nový Malín
FK Bohdíkov
Sokol Brníčko
FK Bohdíkov
Velamos Sobotín
FK Bohdíkov

FK Bohdíkov
FK Skřivan Bohutín
FK Bohdíkov
Jiskra Rapotín
FK Hanušovice
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
Sokol Jestřebí
FK Bohdíkov
Sokol Lukavice
FK Bohdíkov
Baník Staré Město

Odjezd
15.30
15.15
15.30

15.00
15.00
15.15

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Okresní přebor -dorost „sk. A“-jaro 2006
Den
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Pondělí
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle

Datum
16.04.2006
22.04.2006
30.04.2006
06.05.2006
08.05.2006
14.05.2006
20.05.2006
28.05.2006
04.06.2006

Hodina
14.00
10.30
14.00
10.00
14.00
14.00
13.30
14.00
10.00

Mužstvo
FK Bohdíkov
Jiskra Rapotín
FK Bohdíkov
volno
Sokol Lázně V. Losiny
FK Bohdíkov
Sokol Brníčko
FK Bohdíkov
Velamos Sobotín

Mužstvo
Odjezd
OLPA Jindřichov
FK Bohdíkov
9.30
Sokol Bratrušov
FK Bohdíkov
FK Hanušovice
FK Bohdíkov
TJ Postřelmov
FK Bohdíkov

12.30
12.00
8.45

Rozlosování mistrovských utkání v kopané - OP starší žáci sk.A - jaro 2006
Den
Sobota
Neděle
Středa
Sobota
Neděle
Pondělí
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

Datum
15.04.2006
23.04.2006
26.04.2006
29.04.2006
07.05.2006
08.05.2006
13.05.2006
20.05.2006
27.05.2006
03.06.2006

Hodina
14.30
10.30
16.30
14.30
10.00
14.00
14.30
14.30
14.30
14.00

–5–

Mužstvo
FK Bohdíkov
Sokol Lázně V. Losiny B
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
Sokol Štíty
Sokol Sudkov
FK Bohdíkov
Velamos Sobotín
FK Bohdíkov
FK Skřivan Bohutín

Mužstvo
Hřiště
Spartak Loučná dloženo
FK Bohdíkov
Rapotín
Spartak Loučná
OLPA Jindřichov
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
Sokol Bludov
FK Bohdíkov
Baník Staré Město
FK Bohdíkov

firmy a organizace informují
Eva Dolníčková

POZVÁNKA

Raškov 33
tel. 583246284
mob. 777294948

2. ročník turnaje
ve stolním tenise
o Pohár starosty
Bohdíkova

vedení daňové evidence
(jednoduché účetnictví)
zpracování přiznání k dani
z příjmů, DPH,
dani z nemovitosti, spotřební dani, ze závislé
činnosti,
společné zdanění manželů
účetní poradenství
různá smluvní ujednání
zastoupení a pomoc
na úřadech

Mobil
603 973 581

KDE:
Kulturní dům Bohdíkov
KDY:
1. 5. 2006 ve 14.00 hod.
Startovné, které zahrnuje
občerstvení a příspěvek na
ceny je 200 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit
nejpozději do 27. 4. 2006
u pana Kaňáka Jaroslava,
tel: 604 566 760,
nebo u pana Ondráčka Milana,
tel: 775 555 939.
Srdečně zvou pořadatelé !!!

INZERUJTE S NÁMI!
Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

vaše tiskárna
www.reprotisk.cz
telefon: 583 211 288
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