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Vážení spoluobčané,
sbor dobrovolných hasičů Raškov dne 12. srpna letošního roku oslaví
125. výročí svého založení. Z dostupných písemností, po několika požárech
v naší obci koncem 70. let 19. století sešli se obyvatelé obce, aby po vzoru
jiných obcí založili na ochranu svých domovů a majetku, spolek dobrovolných
hasičů. Velký podíl na založení zdejšího sboru měli místní farář, učitel a majitel
vápenky v Bohdíkově, který vznik sboru podporoval ﬁnančně.
Ještě před 1. světovou válkou za dob Rakouska byla zakoupena ruční stříkačka,
kterou tahali dva koně. Tento zápřah poskytovali místní sedláci. Určený majitel
koní měl tuto povinnost po dobu jednoho roku, pak následoval další. V roce
1935 byl pořízen automobil Tatra 14/45 PS, který byl přestavěn na hasičský
vůz a vybaven motorovou stříkačkou, která sloužila do 50. let minulého století.
Vzhledem k tomu, že zde žilo 60% občanů německé národnosti, zachovalo se
z tohoto období málo písemností. Víme jen, že během 2. světové války byl
hasičský vůz zabrán německou armádou. Zůstala jen motorová stříkačka.
Po válce v roce 1945 se velkou měrou na chodu sboru podíleli členové Jan
Šimek (Kopytář), Antonín Reichel, Jan Šimek, Jaromír Diviš, František Mazák
a další. V témže roce sbor zakoupil od n. p. Korek šestimístný automobil značky
PACKARD, který za pomoci pana Františka Kogeje přestavěl na hasičský
vůz. Do roku 1956 sloužil svému účelu. Po několika letech provozu a smrti
některých členů sboru, bylo toto vozidlo zrušeno.
Od roku 1955 se sbor zúčastňoval soutěží. Měl družstvo žáků a dorostu.
V roce 1967 byl sboru přidělen náhradní pozemek na cvičení a vznikl areál
„Podhradí“ na různé kulturní akce. V roce 1997 při povodni byl tento areál
zcela zničen, ale přičiněním všech členů byl znovu vybudován. Po mnoha
letech, kdy byl sbor odkázán na cizí přepravu své techniky, bylo zakoupeno
starší vozidlo „AVIA 20 FURGON“. Po opravě slouží jako zásahové
vozidlo.
K dnešnímu
dni má náš sbor
20 členů činných
a 32 přispívajících.
Z toho 7 člennou
zásahovou jednotku.
12.
srpna
se
uskuteční oslavy
125. výročí založení
SDH
v
naší
obci s bohatým
programem.
Na tuto oslavu
nás srdečně zvou
Hasičská zbrojnice Raškov
HASIČI RAŠKOV.
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BOHDÍKOV - RAŠKOV
Součástí Bohdíkova je od roku 1960 obec Raškov.
Raškovský katastr o rozloze 1304 hektarů je složen ze
dvou katastrálních území. Vedle Vsi Raškova byl do
poloviny 19. století (1850) samostatnou obcí též Dvůr
Raškov. Do sedmdesátých let 19. století byla částí
Raškova též později samostatná obec Holba. Vesnice
se v historických pramenech objevuje pod jménem
Nicolas (z němčiny Nikles), starší český název byl
Vraškov. Na obecní pečeti byl zobrazen rýč.
Jako farní ves příslušející k biskupství litomyšlskému se Raškov poprvé připomíná v roce 1351.
Vždy příslušel k rudskému panství a statku. V okolí
vsi se těžila železná ruda zpracovávaná ve zdejším
vrchnostenském hamru, připomínaném již koncem
14. století, k jehož provozu připravovali zdejší usedlíci milířové dříví a vozili dřevěné uhlí. Od roku
1350 do husitských válek bylo v Raškově dolováno
stříbro. V Horním Dvoře se nacházel cukrovar, kde
se na cukr zpracovávala javorová míza. V 16. století
byla u vesnice v provozu pila. Po třicetileté válce
hospodařilo v Raškově 26 usedlíků, z nichž bylo
7 sedláků, 6 zahradníků a 13 chalupníků. Vesnice
ležela na národnostní hranici a měla od počátku
smíšené obyvatelstvo. Přesto však před třicetiletou
válkou mezi usedlíky převažovalo etnikum české.
Roku 1642 byla obec zdevastována švédskými
vojsky. V roce 1677 se už mezi 26 usedlíky uvádí
jen 9 Čechů a podíl německého obyvatelstva vzrůstal až do moderní doby. V roce 1834 měl Raškov
85 domů a 635 obyvatel. Po roce 1848 byly obě
tehdejší obce připojeny k politickému a soudnímu
okresu Šumperk. Zdejší obyvatelé nadále nacházeli
obživu v zemědělství a v práci v lese. Na Počátkách
bylo sídlo lesního revíru rudského velkostatku
a v meziválečném období státní myslivna. V roce
1900 žilo v obou částech Raškova ve 129 domech
903 obyvatel, z nichž naprostá většina byla národnosti německé. Po roce 1918 se počet Čechů podstatně zvýšil, ale přesto bylo v roce 1930 ze 780
obyvatel 663 Němců a 110 Čechů. Politickému
životu v meziválečném období dominovala německá sociální demokracie, jež si rozhodující vliv před
Henleinovou Sudetoněmeckou stranou podržela i ve
30. letech. Po odsunu německého obyvatelstva
a novém osídlení žilo v roce 1950 ve 148 domech 542
obyvatel. Dnes žije v celém Raškově 455 obyvatel.
J. Málková

zprávy obecního úřadu
OBEC NAVŠTÍVÍ DELEGACE
Z PARTNERSKÉ OBCE NITRIANSKÉ SUČANY

Rada obce ve spolupráci se SPOZ, místními školami a zájmovými organizacemi se připravuje na návštěvu z partnerské obce Nitrianske Sučany.
Ve dnech 16. a 17. září 2006 navštíví naši obec delegace v počtu asi 35 osob
složená ze zástupců zastupitelstva obce i občanů partnerské obce Nitrianské
Sučany ze Slovenské republiky. Návštěva se uskutečňuje na základě Dohody
o přátelství, spolupráci, výměně zkušeností a vzájemné pomoci, kterou uzavřely obě obce v loňském roce. Pro naše slovenské přátele připravujeme bohatý
kulturní a společenský program, na kterém se budou podílet ZŠ Bohdíkov i ZŠ
Raškov, místní skupina mažoretek, pobočka hudební školy YAMAHA, místní
spolky a zájmové organizace. Předpokládáme, že v průběhu návštěvy dojde
k dalšímu rozšíření spolupráce a navázání kontaktů mezi hasičskými sbory,
školami, fotbalovými kluby a také samozřejmě osobních kontaktů mezi občany
obou obcí.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V období od 29. 5 do 3. 8. 2006
se v naší obci narodili:
Komárek Jakub - Bohdíkov
Kuběnka Pavel - Bohdíkov
Turková Daniela - Bohdíkov
navždy nás opustili:
Hejlová Hedvika - Bohdíkov
Gronych Oldřich - Bohdíkov
Jakl Rudolf - Bohdíkov
Heděncová Miroslava - Bohdíkov

OBEC BUDE MÍT SVŮJ ZNAK A VLAJKU

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání dne 5.6. 2006 schválilo
návrh znaku a vlajky obce Bohdíkov. Návrh obecních symbolů Bohdíkova bude nyní předložen ke schválení Podvýboru pro heraldiku Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a po jeho schválení bude slavnostně
předán zástupcům obce předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
Graﬁcký návrh znaku a vlajky obce zpracoval heraldik Miroslav J. V. Pavlů. Kompozicím předkládaných návrhů dominuje ﬁgura černého lva převzatého z erbu nejvýznamnějších historických majitelů Bohdíkova i připojených
osad, losinských a rudských Žerotínů. Figura lva je umístěna v levé části štítu
(stříbrná barva). V pravé části štítu (červená barva) je umístěn dvojitý klíč
a meč, které připomínají patrony kostela sv. Petra a Pavla v Bohdíkově a dále
čtyři zlaté hvězdy, které symbolizují čtyři části obce. Návrh znaku doplňuje
návrh vlajky obce s žerotínským lvem uprostřed a s hvězdičkami v okrajových pruzích. Ihned po schválení návrhu znaku a vlajky obce v příslušných
orgánech s nimi seznámíme vhodnou formou občany obce.
Ing. L. Hatoň

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉHO KRAJE – IDSOK
Od 1. 4. 2006 se systém IDSOK rozšířil na železniční trať č. 292 v úseku
Šumperk – Mikulovice.
Zavedení tarifu IDSOK ve vlacích ČD umožní široké veřejnosti cestovat
dopravními prostředky autobusové dopravy a osobními a spěšnými vlaky na
jeden jízdní doklad IDSOK. Cestující má možnost volby cestovat buď v Tarifu
IDSOK (možnost přestupu z vlaku na autobusovou dopravu), nebo v tarifu
ČD (použitelný jen ve vlacích).
Tarif IDSOK je zónový a časový tarif – vybrané tratě ČD budou začleněny
do zón. Každé zastávce je přiřazeno číslo zóny. Cena jízdního dokladu v Tarifu IDSOK v rámci jedné zóny je stejná bez ohledu na délku cesty nebo počet
přestupů v rámci časové platnosti jízdního dokladu. Cena jízdního dokladu se
mění a zvyšuje pouze každým přejetím hranice zóny.
Cestující jsou v zaintegrovaných vlacích ČD odbaveni v tarifu IDSOK na
svou žádost Všechny platné jízdenky IDSOK mají vyznačenou zónovou a časovou platnost.
Úplné znění Tarifu a SPP IDSOK je k nahlednutí ve všech obsazených
železničních stanicích s prodejem jízdních dokladů IDSOK a na internetových stránkách www.kr-olomoucky.cz, www.connexmorava.cz, www.ftl.cz,
www.zeleznicedesna.cz a www.dpmo.cz.
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UZAVŘENÍ
PRODEJNY POTRAVIN
V KOMŇÁTCE
Od 1. července 2006 došlo k uzavření prodejny potravin a smíšeného
zboží v Komňátce. Prodejna byla
vybudována z prostředků obce a otevřena v červenci roku 2003. Snahou
obce bylo zajistit zejména starším
občanům z Komňátky zásobování
základními potravinami a zbožím
denní spotřeby. Hlavním důvodem
uzavření prodejny bylo ukončení
nájemní smlouvy nájemcem v důsledku klesajících tržeb z prodeje zboží.
Přestože obec nepožadovala po provozovateli prodejny nájemné, nájemce
nebyl schopen pokrýt nezbytné další
náklady a provoz prodejny byl nerentabilní. Rada obce se snažila získat
dalšího nájemce, bohužel zatím bez
úspěchu. Z tohoto důvodu musela
být prodejna uzavřena a prodej v ní
ukončen. Obec nabízí případným
zájemcům objekt k pronájmu, aby
znovu mohl sloužit svému účelu. Případní zájemci o pronájem prodejny
se mohou přihlásit na obecním úřadu
v Bohdíkově, kde obdrží podrobnější
informace.

SBĚR PLASTŮ
28. 8. 2006
25. 9. 2006

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY
STANICE ČESKÉHO
BOHDÍKOVA Z ROKU 1928
Dokončení z minulého čísla (pozn.
redakce):
Doprava zboží. Můžeme jen
zaznamenati vzestup zboží odeslaného i došlého.
Stoupla tudíž intensita veškeré
přepravy.
Předmět:

V tunách Rozdíl 1927
1928 1927
Celkem
Vápno
23280 18841
+ 4449
Hnojivo
4935 779
+ 4156
Vápenec
6615 3148
+ 3467
Korková kůra
100 25
+ 75
Kork. odpadky
93
+ 93
Řezivo
2150 1094
+ 1056
Soda
150 100
+ 50
Čpavková soda
90 60
+ 30
Uhlí černé
2255 686
+ 1569
Vozová služba. U nás bylo
naloženo:
Vozů
Pro vnitrozemí
Krytých
2315
Vysokostěnných
461
Oplenových
76
Celkem
2852

Pro cizinu
165
11
176

Vykazujeme oproti roku 1927 plus
314 vozů.

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY
STANICE ČESKÉHO
BOHDÍKOVA Z ROKU 1929
Augustin Korčák, vrchní oﬁciál t.
č. správce stanice, dne 11. ledna 1930.
Doprava osob. Letos bylo od nás
vypraveno 37.888 osob, vykazujeme
méně o 6.246 osob proti roku 1928. Pěkné počasí umožnilo lidem, aby do bližších
obcí anebo měst chodili pěšky.
Doprava zboží. V tomto roce máme
opětně plno oproti dřívějším rokům.
Vozová služba. Přesto, že v některých
měsících byl nedostatek krytých i otevřených vozů, přece přistavování vozů
stranám nevázlo. Celkový počet vozů
naložených 3511, došlých ložených 659.
Nehody a úrazy. V přidělené trati nebylo
žádných nehod a úrazů.
Volby do nár. shromáždění. Dle místního sčítání odevzdaných hlasů byla strana sociálně demokratická nejsilnější.
Korčák. (zpracoval M. Veselý ml.)
Pokračování příště

HASIČI BOHDÍKOV

Když se řekne datum 17. červen 2006, tak pro mnoho z nás to nic neříká. Ale
pro bohdíkovské hasiče to byl den, na který se dlouhou dobu připravovali. Vše
se upravovalo, natíralo, aby areál hasičské zahrady byl na tento den připraven
v plné kráse a mohl přivítat všechny hosty a účastníky na oslavách 120. výročí
založení hasičského sboru v Bohdíkově. Výbor SDH rozeslal mnoho pozvánek okolním sborům, obecním a městským úřadům, vedení OSH v Šumperku
a mnoha organizacím, sponzorům, ale i našim bývalým členům SDH, kteří již
v naší obci nebydlí. Též
byly rozvezeny propagační plakáty po celém
okrese. Dále byly oslavy
propagovány místním
rozhlasem, Bohdíkovským
zpravodajem,
ale i pomocí novin
Týden na severu. Program oslav stanovil, že
dopoledne v 9. 30 hod.
bude položen věnec
na místním hřbitově,
v 10. 00 hod. bude následovat mše za zemřelé hasiče a jejich příznivce. Od 14 hodin byly zahájeny
oslavy s programem: vystoupení žáků základní školy, předání vyznamenání
členům SDH, vystoupení mladých hasičů, psovodů PČR, ukázky HZS Šumperk, ukončení trasy cykloturistů, vystoupení mažoretek a vojáků v uniformách
z roku 1938. V 18.00 hod. byla ukončena výstavka výzbroje a výstroje hasičů, ve
20.00 h. začal karneval s hudbou Jupiter Šumperk.
Vše bylo dobře připravené, ale počasí během noci, ale i ráno před oslavami
ukázalo, že příroda je mocnější nežli plány, které jsme měli. Jak se ale říká:
devátá rozhodne, tak se také stalo. Obloha se pomalu začala vyjasňovat a náš
program se mohl uskutečnit jak jsme jej naplánovali. Pokládání věnce a mše
svaté se již zúčastnili i naši přátelé z partnerské obce Nitrianské Sučany v čele
s jejich starostou p. Antonem Paulďurem, dále pozvaná jednotka v dobových
uniformách z roku 1938, a to až z Chomutova.
Odpolední program již probíhal za krásného slunečného počasí, a tak měl
celý zaplněný areál možnost sledovat celý připravený program. Oslav se zúčastnili za OSH Šumperk: pan ing. Ošťádal, p. Havlas – velitel našeho 6. okrsku, dále pan Hlásný – starosta 6. okrsku. Za HSZ pplk pan JUDr. Wiesner, za
ústřední radu pro historii pan Vláčil Alois a zástupci okolních sborů. Mnoho
účastníků, hlavně z okolních obcí, ale i naši slovenští přátelé hodnotili připravený program jako velmi náročný. Za toto uznání jsme velmi vděčni. Ale i přes
veškerou naši snahu se vyskytly určité nedostatky, za které jsme se již omluvili, nebo toto činíme nyní. Celé odpoledne hrála k tanci i poslechu hudba
K+Z Johnovi. Od 20. 00 h. započal karneval s hudbou Jupiter Šumperk, který
probíhal až do ranních hodin. S ukončením karnevalu byly též ukončeny celé oslavy 120. výročí založení
SDH v Bohdíkově.
Na závěr nám ještě
zbývá poděkovat všem,
kteří nám byli nápomocni během oslav,
dále všem sponzorům
za hodnotné dary do
tomboly, ale i všem
občanům, kteří se těchto oslav zúčastnili.
Za výbor
SDH Bohdíkov
Miroslav Ondráček
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Ze života naší obce
ZŠ a MŠ BOHDÍKOV
Výlet MŠ /3. 6./ Zavedl děti spolu
s jejich rodiči do ZOO v Lešné. Prožili
nádherný den mezi zvířátky a všichni se
vrátili plní krásných zážitků.
Výlet ZŠ /6. 6./Škola se vydala na hrad
Sovinec s výšlapem na Rešovské vodopády. Bohužel jsme kvůli nepřízni počasí
museli výšlap nahradit návštěvou Veteranmuzea v Rapotíně, ale nelitovali jsme.
Neobyčejně nás překvapil a potěšil dopis,
který jsme dostali za několik dní. Snad vás
potěší také.
hrad.sovinec@wordonline.cz 9. 6. 2006
Dobrý den,
zdraví vás i vaše skvělé žáčky vaše průvodkyně z hradu Sovince. Chtěla bych vám
ještě jednou sdělit, jak příjemná byla prohlídka s vašimi žáky. Je velmi milé, když už
děti ví dopředu, kam jedou na výlet a když je
učitelé dokážou na návštěvu hradu připravit,
třeba právě nějakou pověstí či historickými
reáliemi. Na vašich dětech bylo hned poznat,
že je návštěva hradu opravdu zajímá a že si
z ní odnesou nějaký příjemný zážitek a snad
i poznatek. Dokázaly odpovědět na spoustu
dotazů, které dokáží potrápit i mnohem starší děti než byly tyto. Také byli na prohlídce
všichni velmi ukáznění, ačkoliv prohlídka
našeho hradu je docela dlouhá a je pochopitelné, že ne celou dobu děti udrží pozornost,
obzvlášť když jsou na výletě. Ale vaše děti
byly hodné celou prohlídku, a ještě odcházely s úsměvem. Byl to zážitek příjemný i pro
mne. Příjemný ostrůvek pohody mezi spoustou ostatních dětských zájezdů, kde učitelé
děti jen vysadí z autobusu, nechají je po
hradě vyřvat a vyřádit, na konci je spočítají
a „odtáhnou“ si je na jiný hrad, bez špetky
zájmu o prohlídku či o chování svých žáků.
Je mi takových dětí líto, a o to víc je co závidět těm vašim, že mají takové skvělé učitele.
Mějte se moc krásně, přeji vám všem moc
krásné prázdniny a zase se přijeďte někdy
na náš hrad podívat, rádi vás tu uvidíme.
Kačka, průvodkyně z hradu Sovinec
Závěrečný koncert žáků HŠ YAMAHA
/9. 6./ Byl příjemnou přehlídkou toho, co
všechno děti i dospělí zvládli za další školní rok. Objevily se i nemalé talenty, které
určitě ještě uslyšíte.
Výchovný koncert manželů Kocůrkových /12. 6./ Tito výborní hudebníci patří
již mezi naše staré známé. Opět jsme více
než hodinu dokázali hltat každé jejich slo-

vo i krásné tóny. Jejich výborný koncert se
ale nakonec obrátil: stali se diváky a posluchači hudebního vystoupení našich dětí.
Měli jsme radost, protože jsme je velmi
překvapili tím, co děti umějí.
Sběr odpadového papíru /12.-14.6./vDěkujeme všem, kteří se zapojili. Výsledkem
je 1 840 kg nasbíraného starého papíru,
za který škola obdržela 736,- Kč. Pomohli
jsme také obci, protože ta bude nyní moci
žádat o slevu za sběr tříděného odpadu.
Sběr léčivých bylin Každý může udělat
spoustu užitečné práce pro ostatní, dokonce
i děti. Výborným příkladem je sběr léčivých
bylin, který má na naší škole docela dlouhou
tradici. Chceme, aby děti uměly nejen dostávat, ale také dávat. V letošním roce se nám
podařilo nasbírat léčivé byliny a pomerančovou kůru v celkové hodnotě 1 045,- Kč.
Nejlepšími sběrači se stali: Simona Divišová,
Eliška Pírková a Vítězslav Dokoupil.
17. školní pouť /1. 7. 2006/ Po mnoha
letech nás letos pěkně potrápilo počasí.
Donutilo nás přesunout pouť na sobotu
a my se obávali, jak to dopadne. Sice se
nám už nepodařilo úplně zajistit původně
plánovaný program, ale i tak se pouť vydařila a my si pořádně oddechli. Děkujeme
všem, kteří pomáhali a pracovali, i těm
kteří přišli. Zvláštní poděkování patří panu
Doležalovi, Faltysovi a dalším tatínkům
za krásný táborák a všem sponzorům,
kteří s námi během roku spolupracovali
(seznam je uveden na internetové adrese
www.bohdikov.cz – pozn. red.).
Přejeme hodně štěstí a úspěchů dětem,
které od nás odchází na velké školy do
Rudy a Hanušovic.
Školní rok 2005/06
Uběhl velmi rychle a je za námi. Podařilo se splnit téměř vše, co jsme si předsevzali, ba
dokonce něco navíc. Největší radost asi
máme z nového hřiště a z výsledků srovnávacích testů žáků 5. ročníku. Všechna další
hodnocení zveřejníme ve Výroční zprávě
o činnosti školy za školní rok 2005/06, která bude po schválení zveřejněna na našich
internetových stránkách (www.bohdikov.
cz pod odkazem školství). Přejeme všem
krásný zbytek prázdnin a v novém školním
roce na shledanou!
Informace školní kuchyně
Sdělujeme strávníkům, že provoz školní
kuchyně bude zahájen 14. 8. 2006. Zájemci
o odebírání obědů se mohou hlásit u paní
Dokoupilové na tel. čísle 583 246 158.
Mgr. A. Vokurková
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ZŠ a MŠ RAŠKOV
V úterý 27. 6. uspořádala ZŠ Raškov ve spolupráci s OÚ Bohdíkov
turnaj v kopané „O pohár obce Bohdíkov“. Letos proběhl již 6. ročník
a zúčastnilo se jej 5 družstev s těmito
výsledky:
1. místo – ZŠ Hanušovice
2. místo – ZŠ Jindřichov
3. místo – ZŠ Ruda nad Moravou
4. místo – ZŠ Raškov
5. místo – ZŠ Bohdíkov
Velké poděkování patří FK Bohdíkov
(půjčení areálu), Pavlu Kuncovi (hlavní
rozhodčí), Kamilu Kuchařovi a Pepovi Kobosilovi (rozhodčí), paní Soni
Kuchařové (pomoc s občerstvením)
a SDH Hostice (zapůjčení branek).
V posledním červnovém týdnu
vyrazili raškovští školáci na výlet.
Tentokrát navštívili město Vyškov.
Prohlédli si místní Zoopark a nově
otevřený Dinopark. Protože nám
počasí přálo a sluníčko silně hřálo, zchladili jsme se ve vyškovském
Aquaparku. Děti vyzkoušely tobogán
a další atrakce a osvěženi jsme se
poté vydali zpět domů. Ještě tentýž
den na děti čekal další zážitek. Po
sdělení dojmů z výletu se vykoupaní
a posilnění odvážlivci sešli opět ve
škole a strávili tu noc.
Také MŠ Raškov vyjela na výlet.
Společně s dětmi z MŠ Ruda nad
Moravou navštívili Westernové městečko v Boskovicích.
Koncem června v raškovské školičce proběhla pěvecká soutěž Raškovský skřivan 2006.
1. místo: Karolína Spáčilová
2.místo: Petr Kunc
3. místo: Terezka Jílková
Gratulujeme!
Někteří žáci naší školy se zúčastnili atletických závodů v Rudě nad
Moravou. Toto atletické klání proběhlo mezi školami Mikroregionu
Ruda. Naši žáci se neztratili. Mezi
všemi zazářila zejména naše výborná
sprintérka Nikola Kaňáková (1. místo běh na 50 m).
Mgr. H. Katzerová

FOTBALOVÝ

KLUB

BOHDÍKOV

FK Bohdíkov by rád poděkoval všem příznivcům a organizacím, kteří se velkou měrou podíleli na výstavbě automatického zavlažovacího systému fotbalového hřiště. Této akce se zúčastnilo 40 příznivců a aktivních fotbalistů. Společně
odpracovali bezmála 600 hodin. Velké poděkování zaslouží pan Josef Tříska, který celou akci řídil a zdárně ji dovedl do
úspěšného konce.
Děkují fotbalisté
Rozlosování mistrovských utkání v kopané - Krajská soutěž I.B třída sk.C - muži - podzim 2006
Den
Datum
Hodina Mužstvo
Mužstvo
Odiezd
Neděle 13.08.2006
16.30 FK Bohdíkov
FC Dubicko
Sobota 19.08.2006
16.30 TJ Tatran Ruda n. Mor
FK Bohdíkov
Sobota 26.08.2006
16.30 FK Bohdíkov
TJ PKZ Vidnava
Sobota 02.09.2006
16.30 SK Lipová - Lázně
FK Bohdíkov
15.00
Sobota 09.09.2006
16.30 FK Bohdíkov
TJ Bělá pod Pradědem
Sobota 16.09.2006
16.00 TJ Sokol Sudkov
FK Bohdíkov
14.45
Sobota 23.09.2006
16.00 FK Bohdíkov
Sokol Palonín
Sobota 30.09.2006
15.30 FK Bohdíkov
TJ Sokol St. Červ.Voda
Neděle 08.10.2006
15.30 TJ Libina
FK Bohdíkov
14.00
Sobota 14.10.2006
15.00 FK Bohdíkov
TJ Sokol Bludov
Sobota 21.10.2006
15.00 TJ Dynamo Javorník
FK Bohdíkov
13.00
Sobota 28.10.2006
14.30 FK Bohdíkov
OLPA Jindřichov
Neděle 05.11.2006
13.30 Sokol Lesnice
FK Bohdíkov
12.15
Rozlosování mistrovských utkání v kopané - Okresní přebor –dorost. „sk. A“ - podzim 2006
Den
Datum
Hodina Mužstvo
Mužstvo
Odiezd
Sobota 26.08.2006
14.00 FK Bohdíkov
OLPA Jindřichov
Sobota 02.09.2006
10.00 So L.V.Losiny „B“
FK Bohdíkov
8.45
Sobota 09.09.2006
14.00 FK Bohdíkov
FK Šumperk „B“
Sobota 16.09.2006
13.30 Baník Staré Město
FK Bohdíkov
12.15
Sobota 23.09.2006
13.30 FK Bohdíkov
Spartak Loučná
Sobota 30.09.2006
13.00 FK Bohdíkov
FC Rovensko
Sobota 07.10.2006
13.00 Sokol Bratrušov
FK Bohdíkov
12.00
Sobota 14.10.2006
12.30 FK Bohdíkov
Tatran Písařov
Neděle 22.10.2006
10.00 FK Hanušovice
FK Bohdíkov
9.00

.

CO SE DĚJE MEZI SKAUTY

V našem tisku byla několikrát uvedena informace o okresním kole závodu vlčat a světlušek - našich
nejmenších chlapců a děvčat. Pochopitelně nelze
uvádět celou výsledkovou listinu, ale čtenáře v Bohdíkově by jistě potěšila informace, že členové naší
skautské družiny se umístili na druhém místě. Toto
je zatím nejlepší umístění Bohdíkovských skautů
v náročných disciplínách jako jsou např. zdravověda, poznávání přírody, fyzická zdatnost či manuální
zručnost.
Závěr skautského roku se blíží a vyvrcholením
tohoto roku bude každoroční dvoutýdenní tábor. Ten
letošní se uskuteční v červenci v krásném údolí pod
Bystřinami na Chrasticku. Tábořit se bude jak jinak
než na zelené louce a celý tábor si postavíme sami.
V měsíci srpnu pak každoročně uspořádáme na
Olšanských horách lesní školu. Je to desetidenní
tábor na kterém se budoucí vedoucí z celého olomouckého kraje vzdělávají a připravují na náročné
zkoušky, po jejichž úspěšném absolvování mohou
nastoupit do vedení skautských oddílů.
OF
Fernet team - vítězové turnaje v malé kopané konaného 8. 7. 2006
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firmy a organizace informují
125 let výročí SDH Raškov
Kdy: 12. 8. 2006, začátek ve 13.00 hod.
Kde: areál PODHRADÍ – Raškov Dvůr
Program: od 14.00 hod. skákací hrad pro děti – zdarma
od 15.00 hod. ukázky psovodů PČR
od 16.00 hod. ukázky hasičských zásahů
od 18.00 hod. vystoupení historického šermu – BARBAŘI
od 20.00 hod. hraje DJ DAVE KILLER
Bohaté občerstvení:
makrely, od 15.00 hod. grilované sele, uzeniny
alko – nealko co hrdlo ráčí

Hudební škola
YAMAHA
při ZŠ Bohdíkov

Eva Dolníčková
Raškov 33
tel. 583246284
mob. 777294948

nabízí ve školním roce
2006/2005 výuku těchto oborů:

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

První krůčky k hudbě
/děti ve věku 3 – 4 roky/
Rytmické krůčky
/děti ve věku 4 – 6 let/
Zobcová ﬂétna
/sopránová i altová/
Keyboard
Doprovodná akustická kytara
Populární zpěv

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

INFORMACE NA TEL.:
605 787 986 nebo 774 887 986,
Mgr. Petra Straková

Mobil
603 973 581

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

Bohdíkovský zpravodaj vydává obec Bohdíkov, adresa: Bohdíkov 163, 789 64. Vychází 6x ročně. Zapsán do evidence periodického
tisku pod číslem MK ČR E 14091. Redakční rada: Mgr. Jana Málková, Jitka Hatoňová, Bohumila Matýsová, Ivana Pazdírková a Miroslav
Veselý ml. Adresa redakce: Obecní úřad Bohdíkov, e-mail: bohdik.zpravodaj@centrum.cz, graf. úprava a tisk Reprotisk s.r.o, Šumperk.

