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BOHDÍKOV – LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ
Přestože v Bohdíkově samém není žád-
né velké lyžařské středisko, mohou naši 
občané navštívit celou řadu lyžařských 
areálů, které se nacházejí poměrně neda-
leko. Nejblíže je Štědrákova Lhota, kam 
se dostaneme z Rudy nad Moravou. Po-
jedeme-li přes Šumperk, dostaneme se 
k areálům Hraběšice, Klepáčov, Kouty 
nad Desnou či Červenohorské Sedlo. 
Opačným směrem přes Hanušovice, 
můžeme navštívit lyžařská střediska 
ve Františkově, Branné, Ostružné, Pe-
tříkově, Ramzové. Směrem na Králíky 
můžeme navštívit areál na Dolní Mo-
ravě. Lyžařské vleky jsou i ve Starém 
Městě, Stříbrnicích, Hynčicích pod Su-
šinou. Všechna tato střediska se nachá-
zejí do 30 km od naší obce. Jejich de-
tailní popis a bližší informace naleznete 
na internetových stránkách města Jese-
níku www.jesenik.org/. V blízkém okolí 
se nacházejí i chaty s lyžařskými vleky 
např. Severomoravská chata (www.
severomoravska-chata.cz) či chata na 
Vysoké (www.jeseniky-vysoka.cz). Pro 
nedostatek sněhu stojí letošní zimu ly-
žařský vlek v Komňátce.
Bruslení veřejnosti na zimním stadio-
nu v Šumperku: 
 21. 2. 18.00–19.30 h
 25. 2. 13.45–15.15 h
 28. 2. 18.00–19.30 h 
Více informací na www.sumperk.cz. 

 J. Málková

      Vážení spoluobčané,
události, které se odehrály v posledních dnech v naší obci, nemohou nikoho z nás 

nechat lhostejným. Skupina vandalů řádila na hřbitově v Raškově a zničila několik 
pomníků.

Nechápu, kde se v lidech dokáže vzít tolik zloby a nenávisti, aby zneuctili místo, 
kde odpočívají naši předkové. To jim však nestačilo a tak si ještě vylili zlost na lípách 
vysazených kolem cesty do Raškova Dvora. Tímto činem to bohužel neskončilo. Hned 
následující den někdo otočil opačným směrem dopravní značky u silnice vedoucí do 
Hanušovic. Nemohu se ubránit dojmu, že se nejedná o náhodu. Je to jen špička ledovce, 
poslední kapka, kterou přetekla číš naší lhostejnosti a netečnosti.

Ptám se, jak dlouho si, my slušní lidé, necháme líbit, aby nám někdo svévolně a bez-
trestně ničil společný majetek?Jak dlouho se ještě budeme tvářit, že se nás to netý-
ká?Přece většina z nás je slušných a poctivých. Proč nedokážeme společně odhalit ty, 
kterým není nic svaté a kteří se neštítí ničeho. Doufám, že to co se stalo v Raškově, nás 
vyburcuje z letargie, že takové projevy nebudeme mlčky tolerovat nebo je v ústraní slov-
ně kritizovat. Pokud společně nedokážeme tyto jednotlivce identifi kovat a spravedlivě 
potrestat, budeme nadále svědky toho, jak se nám doslova rozpadá před očima železnič-
ní zastávka v Komňátce, jak máme poničené dopravní značky, jak se nám ztrácejí věci 
ze hřbitovů, jak nám vznikají černé skládky. To není žádné udavačství, když na někoho, 
kdo takové věci dělá, upozorníme.

Apeluji na Vás, dívejme se pozorně kolem sebe, buďme k těmto negativním jevům 
více vnímaví a nebojme se oznámit uvedené nešvary. Jedině tak můžeme dosáhnout 
toho, aby viníci těchto skutků byli po právu potrestáni. Chci rovněž požádat rodiče, aby 
se více starali, jak jejich děti tráví svůj volný čas, s kým se stýkají a jaká místa navště-
vují. Máme totiž signály, že některé prohřešky má na svědomí naše mládež. Zároveň 
Vás ubezpečuji, že volené orgány obce nebudou v žádném případě tyto projevy tolerovat 
a že budeme ve spolupráci s Policií ČR usilovat o odhalení a spravedlivé potrestání 
viníků.

 Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

SVĚT JE KRÁSNÝ A STOJÍ ZA TO O NĚJ BOJOVATSVĚT JE KRÁSNÝ A STOJÍ ZA TO O NĚJ BOJOVAT
       Ernest Hemingway

ZASTÁVKA KOMŇÁTKA
Vlak zde zastavuje od roku 1873. Dlouhé roky hledali cestující marně přístřeší při čekání na 
svůj spoj. V roce 1963 se občané Bohdíkova a hlavně Komňátky konečně dočkali vybudování 
čekárny. Řadu let se tak všichni mohli ukrýt před zimou a nástrahami počasí. 2,5 roku však 
stačilo k tomu, aby byla čekárna zcela zničena. 2,5 roku nezájmu ze strany majitelů (Českých 
drah) a lhostejnosti řady cestujících. 2,5 roku usilovné „píle“ vandalů - lidí, kteří se rozhodli 
ničit to, co nevybudovali a co jim nepatří. Na oknech, dveřích a stěnách čekárny vidíme, jaké 
uznávají hodnoty a jak si představují prostředí kolem sebe. Doufám, že si tak nepředstavují 
svou budoucnost. Českým drahám tak dali příležitost nevzhlednou a personálem neobsazenou 
zastávku srovnat se zemí. Je možné, že jednou, po letech, sami tito lidé budou po obci požado-
vat nové přístřeší, novou budovu, místo, kde by mohli posedět nebo se jen ukrýt před deštěm. 
Řekněte mi ale proč???

 J. Málková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

SBĚR PLASTŮ
26. 2. 2007
26. 3. 2007

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Ve dnech 11. 11. 2006 – 11. 2. 
2007 se narodili:
18. 11. 2006 Tomáš Vajrauch, Komňátka
29. 1. 2007 Alexandr Tříska, Bohdíkov

Navždy nás opustili:
11. 12. 2006 František Svoboda, Bohdíkov
22. 12. 2006 Antonín Ďopan, Bohdíkov
23. 12. 2006 Josef Hinkelmann, Bohdíkov
17. 1. 2007 Karel John, Bohdíkov
2. 2. 2007 Anna Divišová, Komňátka

Kontrolní výbor ve složení:
  Adolf Fleischer – předseda
  Ing. Jan Kubíček – člen
     Petr Úlehla – člen

VÝPIS Z USNESENÍ č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce 
dne 11. 12. 2006 v  BOHDÍKOVĚ
3. Zastupitelstvo obce schvaluje
  a) Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
  b) Jednací řád zastupitelstva obce s úpravou článku 13, odst. 3 – vypuštění části věty 

za  čárkou – nejpozději skončením zasedání zastupitelstva obce
 c)  Úpravy rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2006 dle přílohy
 d) Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška 

č. 03/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve znění vy-
hlášky č. 02/2004

  e) Cenu vodného pro rok 2007 ve výši 10,- Kč za m3

 f) Rozpočtové provizórium na I. čtvrtletí 2007 ve výši 1/12 schváleného rozpoč-
tu výdajů  obce za rok 2006 měsíčně

  g) Zastoupení obce ve svazku obcí regionu Ruda – Ing. Luděk Hatoň, 
Ing. Martin Diviš a  Milan Daněk, ve svazku obcí Luže – Ing. Luděk Hatoň

  h) Výkup pozemku p.č. 277/15, ostatní plocha, v k.ú. Raškov Ves, který vznikl na 
základě  geometrického plánu zpracovaného Ing. Pavlem Potyšem z původní 
parcely č. 277/1 v k.ú. Raškov Ves od vlastníků manželů K., bytem Raškov 
a manželů L., bytem Raškov za cenu 20 913,- Kč

 ch) Prodej pozemku p.č. 68/4, zahrada, v k.ú. Komňátka, který vznikl oddělením 
na základě geometrického plánu zpracovaného Ing. Pavlem Potyšem z pů-
vodní parcely č. 68/1 v k.ú. Komňátka, z vlastnictví obce panu R. K., bytem 
Hrabenov za cenu 15,- Kč za m2 a vynaložené náklady

 i)  Bezúplatný převod pozemku p.č. 772/1, ostatní plocha, v k.ú. Komňátka z Po-
zemkového fondu ČR do vlastnictví obce podle § 5, odst. 1, písm. b) zákona č. 
95/199 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlast-
nictví státu na jiné osoby v platném znění

  j)  Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce MAS Horní Pomoraví na zpracování 
Strategie MAS Horní Pomoraví ve výši 10,- Kč na jednoho obyvatele obce

  k)  Hlavní inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku a závazků 
obce k 31. 12. 2006 ve složení: předseda Libuše Musilová, členové Ing. Mar-
tin Diviš a  Jarmila Štěpánková

4. Zastupitelstvo obce volí na volební období 2006 – 2010
  Finanční výbor ve složení: 
   Libuše Musilová – předsedkyně
   Margita Pavelková – člen
   Jarmila Štěpánková – člen
   Bronislava Roubalová – člen
   Vít Zamykal – člen
5. Zastupitelstvo obce stanoví
S účinností od 1. 12. 2006 měsíční odměnu pro místostarostu obce, členy rady, před-
sedy  výborů zastupitelstva a komisí rady, členy zastupitelstva a členy výborů a ko-
misí ve výši  podle přiloženého materiálu
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
  a)  Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva obce
  b)  Rezignaci pana Jiřího Komárka na funkci člena školské rady při ZŠ a MŠ 

Bohdíkov
7. Zastupitelstvo obce jmenuje
Paní Mgr. Janu Málkovou za členku školské rady ZŠ a MŠ Bohdíkov s účinností od 
12. 12. 2006

Vážení spoluobčané,
na základě oznámení z Ministerstva do-
pravy Vás upozorňujeme na nutnost vý-
měny řidičských průkazů vydaných od 
1. července 1964 do 31. prosince 1993. 
Bližší informace naleznete na úřední des-
ce obecního úřadu, případně na dopravně 
správních agendách vydávajícího úřadu 
v Šumperku. Ke konci roku mohou být 
z provozních důvodů výměny řidičských 
průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním 
ve frontách na úřadech. Nelze opomenout, 
že řízením vozidla bez platného řidičské-
ho průkazu se řidič dopouští dopravního 
přestupku. Proto, prosím, s výměnou řidič-
ských průkazů za nové neotálejte!

AKTUÁLNĚ
Připomínáme občanům, že se 
vybírají poplatky za psy na rok 
2007. Poplatník platí za každého 
psa staršího 3 měsíců. Termín 
splatnosti je 28. 2. běžného roku. 
Pokud poplatník psa již z jaké-
hokoli důvodu nemá, musí tuto 
skutečnost oznámit na OÚ.
Poplatky za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů musí být 
uhrazeny alespoň z poloviny do 
30. 4. běžného roku. Druhá po-
lovina potom k 31. 10. běžného 
roku.

DIAMANTOVÁ SVATBA
Šedesát let společné cesty životem oslavili 2. 2. 2007 manželé Irena 
a Isidor Chocholáčkovi. Jubilantům přišli popřát zástupci SPOZ i starosta 
obce. Přejeme hodně štěstí a zdraví v dalším životě.
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A ZŮSTALY JEN VZPOMÍNKY...A ZŮSTALY JEN VZPOMÍNKY... ZAPSÁNO  RUKOU  KRONIKÁŘŮ
Pokračování kroniky z minulého čísla:

Z nejstaršího období nebudou bohu-
žel zachycena jména všech členů teh-
dejší kapely, ale pokud sahají vzpo-
mínky nejstarších pamětníků – Karla 
Kouřila a Jana Dašky – buďte zde 
pro paměť budoucím uvedena aspoň 
některá. Kromě zmíněných kapelní-
ků Josefa Šimka a Aloise Václávka 
tehdy hrávali: Jan David – hrával na 
klarinet a byl dobrý houslista, Václav 
Šimek, kolář – hrával rovněž na klari-
net, Antonín David, písař z Komňátky 
– hrál na heligon a housle, František 
Kouřil – buben a housle, pak viola 
– už v devadesátých letech se stává 
kapelníkem. Benjamin Nesét- hrával 
na heligon a kontrabas. Za jeho vede-
ní došlo k ponenáhlé proměně hudby 
dechové v hudbu smyčcovou a okruh 
her se ponenáhlu rozšiřoval také na 
okolí.
Tak tomu bylo do r. 1902, kdy byl 
zvolen kapelníkem Karel Kouřil, 
tehdy 26letý strojní zámečník. Do-
posud hrával na housle a fl étnu, poz-
ději hlavně na baskřídlovku, trombon 
a nakonec B heligon. Kapelu vedl 
do r. 1936, tedy nepřetržitě 34 let, 
což svědčí o jeho velké organizační 
i technické zdatnosti. Tato dlouhá éra 
je však charakterizována trojím roz-
dílným údobím:
Před první světovou válkou, tj. od 
r. 1902 do r. 1914, za světové války 
v letech 1914 – 1918 a po světové 
válce do r. 1936.
První období je ve znamení nové or-
ganisace hudebního souboru. Začátky 
nebyly právě lehké. Období minulého 
kapelníka nekončilo totiž v nejlepším 
souladu s hudebním sborem, a proto 
byly na počátku i potíže s nástroji 
a notovým materiálem. Tak se napří-
klad stalo, že kostelní basa zvyklá na 
vážné tóny Offertoria či Benediktu, 
musela nastoupit tajemnou a krko-
lomnou cestu přes černou komoru, 
aby večer krátkými záběry tvrdila 
rytmus plavných valčíků, veselých 
polek i divokého kvapíku. Proto již 
r. 1903 byla v Brně u Lídla zakoupe-
na basa spolková, která tvrdí českou 
i nečeskou muziku dodnes...

 František Balcárek
 (kronika bohdíkovské hudby)

PAN ANTONÍN ĎOPAN
Sbor dobrovolných hasičů v Bohdíkově chce tento článek věnovat vzpomínce na 
nejstaršího občana Bohdíkova v roce 2006, a to na pana Antonína Ďopana. Součas-
ně tímto chceme poděkovat za jeho 70letou práci v našem hasičském sboru.
Když náš bohdíkovský hasičský sbor připravoval 120. výročí založení, tak jsme 
se rozhodli, že vydáme almanach k tomuto výročí. Byla to práce velmi náročná, 
hlavně uspořádat činnost našeho sboru od založení do dnešních dnů. Velmi jsme 
uvítali, když jsme mohli použít almanach, který byl vydán v roce 1986 u příležitosti 
100. výročí založení SDH v Bohdíkově. Zde pan Ďopan, na základě kronikářského 
rukopisu, výpisu z obecní kroniky a protokolárních knih bohdíkovského hasičského 
sboru z let 1886–1986, velmi podrobně zpracoval všechna historická data. Touto 
záslužnou prací nám velmi usnadnil práci při vydání nového almanachu. Dle naše-
ho názoru byl pan Ďopan člověk pracovitý a poctivý, který si během svého života 
vybudoval úctu a vážnost u svých blízkých, ale i mezi ostatními spoluobčany.
Pan Antonín Ďopan se narodil 28. 5. 1907 a zemřel 22. 12. 2006 v nedožitých 
100letech. Do našeho sboru vstoupil v roce 1936, a to v době, kdy sbor oslavoval 
50. výročí založení a křtění nového spolkového praporu. Jeho práce ve sboru od 
počátku vnesla do života bohdíkovských hasičů novou krev. Brzy po svém vstupu 
do sboru se stal jeho podnáčelníkem. Měl velikou zásluhu na tom, že činnost sboru 
nebyla přerušena ani německou okupací. Po osvobození v roce 1945, kdy náš sbor 
jako jeden z mála mohl nastoupit v hasičských uniformách z roku 1937, je i jeho 
zásluhou. V roce 1949 se stává velitelem sboru. Tuto funkci zastával až do roku 
1956, kdy byl jmenován předsedou místní jednoty ČSPO v Bohdíkově. Měl veli-
kou zásluhu na tom, že v roce 1956 byla dokončena stavba nové požární zbrojnice. 
Významnou měrou se též pan Ďopan s panem Vojtěchem Antoníčkem podíleli na 
odkoupení parcely 544/2 od rodiny pana Kusáka. Na uvedené parcele pak bylo 
členy sboru vybudováno letní divadlo a následně i kuželna. Pan Ďopan se zúčastnil 
mnoha školení v hasičských školách. Ale hlavní je, že takto nabyté vědomosti rád 
předával v rámci tehdejšího 15. okrsku, kde byl velitelem. Funkci předsedy MJ 
ČSPO vykonával až do počátku 70. let. Zapojil se též do veřejné činnosti v obci, 
kde pracoval v různých komisích místního národního výboru. I ve svém vysokém 
věku se živě zajímal o dění v obci. Sboru SDH v Bohdíkově nezbývá než poděkovat 
za vše, co pan Antonín Ďopan svou prací pro hasiče, ale i pro spoluobčany vykonal. 
Čest jeho památce.

 Výbor SDH Bohdíkov

PAN FRANTIŠEK SVOBODA
Narodil se 4. 4. 1920, zemřel 11. 12. 2006. Členem TJ FK Bohdíkov byl v letech 
1956–2006. Staral se o výstroj a hřiště po několik generací – žáci – dorost – I. muž-
stvo – bývalí hráči. Podílel se na budování celého fotbalového areálu již od založení 
hřiště v roce 1956. Není jediného vylepšení, na kterém by se pan Svoboda pracovně 
nepodílel. Jeho 50leté členství zůstane ojedinělým jevem v historii bohdíkovské ko-
pané. Ve funkci hospodáře pracoval 25 let 1957–1964 a 1973–1989. 16 let byl čle-
nem výboru FK 1957–1964 a 1973–1980. Získal tělovýchovné uznání III. stupně.
„Jsem posledním členem současného FK, který měl možnost pracovat s panem Svo-
bodou téměř 50 let na společné věci, a to byl rozvoj kopané v obci a vybudování 
dnešního areálu.
Tolerance, kterou jsme k sobě chovali, byla založena na respektu jednoho k druhé-
mu. Mám ze všeho dnes dobrý pocit, že se mi podařilo tuto spolupráci zachytit na 
listech kroniky, ke které měl vždy vřelý vztah a v této práci mě jako jeden z členů 
i podporoval. Patřil v celém svém životě k osobnostem, na které by se mělo vzpomí-
nat s velkým respektem a úctou.
Jsem rád, že jsem měl tu možnost setkat se s člověkem takového charakteru, a že 
jsem se mohl kdykoli na něho ve své práci plně spolehnout. Škoda, že jeho poslání 
nepochopila většina fotbalistů, pro které se tolik obětoval, při jeho posledním 
rozloučení v sobotu 16. prosince 2006 v bohdíkovském kostele. Jejich neúčast byla 
pro mne velikým zklamáním!“
             Vl. Jakl (dlouholetý předseda a kronikář FK)
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ZŠ A MŠ BOHDÍKOV

ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE
ZŠ A MŠ RAŠKOV

Mikulášská nadílka 6. 12. 2006 jsme 
ve školce i škole očekávali vzácnou ná-
vštěvu. To bylo obav, strachu, těšení se 
!?! Konečně zvonění – jsou tady – MI-
KULÁŠ A ČERT. Přinesli každému ba-
líček se sladkým překvapením. Odvážní 
přednášeli, zpívali a nejmenší děti roze-
chvělými hlásky alespoň poděkovaly. 
A všichni slibovali, že už budou opravdu, 
ale OPRAVDU jen hodní! 

D. Petrmannová

Vánoční koncert 21. 12. Měli jsme 
příjemný pocit z dobře odvedené prá-
ce a také proto, že jsme opět pomohli 
i CPK Chrpa, které připravuje koně pro 
hiporehabilitaci. Děkujeme všem, kteří 
přispěli – vybraná částka činí 538.- Kč.
Vánoční besídka 22. 12. Byla naším 
malým školním nadělováním a veselým 
rozloučením s kalendářním rokem. 
Další vzdělávání vyučujících – Klíčové 
kompetence, Specifi cké vývojové poru-
chy učení a chování
Neustále nové informace a dokončová-
ní školního vzdělávacího programu vy-
žadují, aby se i učitelky neustále učily. 
Dva několikadenní vzdělávací cykly ab-
solvovaly 4 vyučující v lednu.
Projektové dny „Čaj“, „Světadíly“ 
Ani naší škole se nevyhnula koncem 
ledna vysoká nemocnost dětí zavině-
ná letošní trochu zvláštní zimou. Proto 
jsme na pár dní přerušili perné opaková-
ní učiva před pololetním vysvědčením 
a vymysleli zajímavé vyučovací projek-
ty. Jedním z nich byl projekt „Čaj“.
Během celého dopoledne jsme získali 
mnoho informací o druzích čajů, v kni-
hách i na internetu jsme vyhledali místa 
jeho pěstování, některé čaje ochutnali 
a.vyzkoušeli si „čínský čajový obřad.“ 
Také jsme se dozvěděli mnoho zajíma-
vého o čajích ovocných a hlavně bylin-
kových, které mohou pomoci uzdravit 
se našim nemocným spolužákům. 
  E. Fleischerová

Schůzka rodičů 24. 1. Proběhla tento-
krát i za účasti rodičů MŠ a pana staros-
ty. Školství v obci stojí před nelehkými 
problémy. Najít nejlepší řešení nebude 
vůbec jednoduché.
Lyžařský výcvik 5.–9. 2. Letošní zima 
si s námi, milovníky lyží, vskutku po-
hrává. Je začátek února a na všech okol-

ních kopcích se stále zelená tráva, po 
sněhu ani památky. Přesto jsme se roz-
hodli neporušit tradici a uskutečnit ve 
Štědrákově Lhotě lyžařský minikurz pro 
žáky naší školy – tentokrát pro děti již 
od 1.ročníku. Navzdory počasí se díky 
umělému zasněžování ve Lhotě lyžuje.
A přestože podmínky nejsou přímo ide-
ální, 19 dětí z 37 žáků školy se zde po 
celý týden každé odpoledne učilo zákla-
dům lyžování nebo se již zdokonalovalo 
ve svých dovednostech. Znovu jsme si 
dokázali, jak prima je trávit volný čas 
sportováním. Chtěla bych poděkovat 
všem instruktorům, kteří se obětavě vě-
novali dětem a také rodičům, kteří nám 
pomohli s dopravou dětí. 

E. Fleischerová

V letošním roce jsme se rozhodly 
rozšířit zájmové činnosti dětí. Ne 
však formou kroužků, do kterých se 
děti přihlásí a potom do nich „musí“ 
chodit, ale formou rozšíření zájmové 
činnosti Školní družiny. V té nabízí-
me sportovní a dramatický kroužek, 
jehož členové předvedli krátkou ver-
šovanou pohádku „Jak hříbek vy-
rostl“ na vystoupení pro důchodce. 
Nyní nacvičujeme hříčku s písněmi 
„O koblížkovi“.
Kromě těchto kroužků pořádá Školní 
družina soutěže jako: BINGO (Kubí-
ček Břetislav), KLOBOUČKU HOP 
(Kogej Denis), PEXESO (Osladilová 
Anna), PIŠKVORKY (Kubíček Bře-
tislav), AZ-KVÍZ (1. roč. Grivalská 
Pavlína, 2. roč. Weiser David, 3. roč. 
Kubíček Břetislav), vyrábění postavi-
ček z kaštanů, papírových draků, Hel-
loweenových luceren, krabiček Miku-
lášů, pečení vánočního cukroví, dis-
kotéka, vyšívání a v neposlední straně 
i vycházky na zajímavá místa v okolí 
Raškova (Hadec, vysílač v Komňátce) 
se znalostními soutěžemi. Všechny 
tyto aktivity mohou navštěvovat prá-
vě děti, které nejsou do Školní družiny 
přihlášeny, ale mají chuť si zasoutěžit, 
něco vyrobit, nebo ukázat své vědo-
mosti a dovednosti.
Snad nám letošní zima dovolí ještě zre-
alizovat závody na sněhu a soutěž v za-
jímavých stavbách ze sněhu. Pokud se 
ale závějí nedočkáme, mohou se děti 
těšit na dopravní soutěž, opičí dráhu, 
puzzliádu, závody v netradičních disci-
plínách a další akce, které pro ně v rám-
ci Školní družiny připravujeme.

 Kamila Vysloužilová

NABÍDKA
Za zůstatkové minimální ceny 

nabízíme k prodeji:
4 ks olejových radiátorů

1 vysavač
Informace: 

A. Vokurková, tel. 583 246 158

Pozvánka 
na otevřené vyučování 28. 2.

Víte, jak se dnes děti učí? Co všech-
no musí zvládnout? Co je to činnostní 
vyučování? Jaké jsou metody RWCT? 
Co dělá ve škole pedagogický asis-
tent? Jak probíhá výuka při spojených 
ročnících? Co je to kooperativní vy-
učování nebo skupinové vyučování? 
Jak to u nás vypadá?
Jestli ne, přijďte se podívat přímo 
do hodin ve středu 28. 2. v době od 
8.00 do 10.00 nebo jindy po předcho-
zí domluvě.
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO 715.11 
Ruda nad Moravou
Činnost střediska v roce 2006
Rok 2006 jsme zahájili pro veřejnost 
zimním biatlonem v Olšanech. Násle-
dovala připomínka tzv. „vítězného úno-
ra“. Co toto neblahé výročí přineslo se 
mohla veřejnost dovědět v kulturním 
domě v Rudě Na Záložně, kde o utrpení 
v uranových dolech přednášel pracovník 
úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zlo-
činů komunismu Mgr. František Bártík. 
Ten samý den a na stejném místě se večer 
konal tradiční bezalkoholový countrybál, 
který organizují naši roveři a oldskauti. 
Následná neděle pak patřila nejmenším 
dětem při maškarním karnevalu. V Šum-
perku jsme uspořádali zdravotní kurz pro 
40 děvčat a chlapců, kteří se připravují na 
vedení oddílů. V květnu jsme se zúčastnili 
okresního kola závodu vlčat a světlušek. 
Naše družina Vlků z Bohdíkova se umís-
tila na krásném druhém místě. V červnu 
jsme měli čest poprvé v Rudě uspořádat 
krajské kolo závodu vlčat a světlušek. 
Krom pravidelných týdenních schůzek 
a zpravidla jedné výpravy za měsíc k na-
ší činnosti neodmyslitelně patří letní tá-
bor. Tento rok se konal v krásném údolí 
prudkého potoka u Chrastic. Vedl jej br. 
Sem. O prázdninách každoročně naše Je-
senická lesní škola, kterou naše středisko 
zřizuje, uspořádala na Olšanských horách 
vůdcovský lesní kurz pro téměř třicítku 
budoucích vůdců a vůdkyň z celého Olo-
mouckého kraje. Po prázdninách se konal 
pochod „OBR RUDA“ kterého se zúčast-
nila téměř stovka účastníků. Na podzim 
naše družiny čekala soutěž ve vaření. 
Tentokrát se v kotlíku vařilo rizoto. Hned 
jak se uklidilo po vaření, měla následovat 

drakiáda, ale začalo pršet, tak z ní sešlo. 
Závěr roku patří slavnostním vánočním 
schůzkám, jak pro naše členy, tak i pro 
rodiče našich dětí. V Rudě před kostelem 
a v Olšanech před kaplí tradičně rozdává-
me lidem Betlémské světlo.
Máme výborné a kvalifi kované vůdce 
a rádce družin. Ne však na všechny naše 
mladší členy se dá spolehnout. Trápí nás 
nekázeň a jemně řečeno neslušná mluva 
některých dětí. To je ale, jak se zdá pro-
blém dnešní doby spočívající ve výchově 
a materiálním nadbytku. Někteří rodiče 
k nám děti odloží a o to, co v oddílech dě-
lají se dál již nezajímají. Televize, počítače 
a mobily mnohdy dětem vystačí natolik, že 
ostatní lidi a kamarády vůbec nepotřebují 
ke svému životu. Vystačí si totiž sami.
Všichni členové našeho střediska od 
tohoto roku podporují v rámci projektu 
„adopce na dálku“ děvče na Haiti. Vydá-
váme občasník Rozrazil, kterého vyšlo 
již 23 čísel a na závěr roku je vytvořen 
fi lm ze všech akcí, které nám právě 
uplynulý rok přinesl.

 Fr. Osladil

     
HASIČI KOMŇÁTKA
Dne 29.12.2006 se konala v bývalé pro-
dejně potravin v Komňátce výroční valná 
hromada sdružení dobrovolných hasičů 
Komňátky . Výroční schůze se zúčastnil 
starosta okrsku - pan Hlásný a také jsme 
přivítali zástupce hasičů Bohdíkova, man-
žele Ondráčkovy. Po zhodnocení práce za 
uplynulý rok jsme si vytyčili úkoly pro ná-
sledují období v kterém se chceme aktivně 
podílet na kulturních akcích a i nadále spo-
lupracovat s místním obecním úřadem při 
mimořádných úkolech. 
Zpráva o činnosti za rok 2006: V letošním 
roce jsme pokračovali v činnosti hasičské-
ho sboru v Komňátce. Připravili jsme opět 
několik akcí. Začátkem června jsme uspo-
řádali kácení máje, k tanci i poslechu hrál 
Jan Babka, který dokázal udržet dobrou 
náladu až do ranních hodin. Dále jsme se 
zúčastnili oslav ke 120.výročí založení ha-
sičského sboru v Bohdíkově, kde jsme ak-
tivně pomohli s večerním zajištěním pořa-
datelské činnosti. Zástupci naší organizace 
se zúčastnili v Rovensku soutěže „Hry bez 
hranic“, odkud se vrátili s velmi dobrými 
výsledky. Koncem srpna jsme uspořádali 
táborák s bohatým občerstvením, o dobrou 
náladu se postaral DJ. Žerňa. Letos jsme si 
vzali do pronájmu objekt bývalé prodejny 
potravin, kde bylo nutné pro zazimování 
budovy vykopat a nainstalovat vypouštěcí 
ventil. Této brigády se zúčastnila většina 
členů. Závěrem roku jsme ve spolupráci 
s OÚ zkrášlili prostranství před kostelem 
rozsvíceným vánočním stromem.

 Miroslav Spáčil

STALO SE
♦ Během Tříkrálové sbírky, kterou pořáda-

la Charita České republiky ve dnech 5. 
a 6. ledna 2007, se v naší obci vybralo 
20 630 Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2007 
bude věnován na potřeby lidí, kteří se ocitli 
v tíživé životní situaci. Menší část výtěžků 
půjde na podporu humanitární a rozvojové 
pomoci v zahraničí. Více o aktivitách cha-
rity na stránkách www.charita.cz. 

♦ Dne 23. 12. 2006 se v kostele sv. Petra 
a Pavla v Bohdíkově konal vánoční koncert. 
Hudbu starých mistrů, vánoční písně a ko-
ledy zahrálo Žesťové trio FLASH BRASS. 
Na trubky a trombón hráli Stanislav Barto-
šek ml. a st. a Tomáš Bartošek, na varhany 
jako host zahrála Danuše Davidová a slo-
vem doprovázel Jindřich Sulovský. Dne 
7. 1. 2007 se konaly Tříkrálové koncerty 
v kostele v Bohdíkově i v kostele sv. Jana 
Křtitele v Raškově. Na housle hrála Micha-
ela Brostíková, na violoncello Marie Dora-
zilová a na violu Josef Dvořák. Koncerty 
navštívilo odhadem 90 občanů naší obce. 

VÁŽENÍ RODIČE. 
V Bohdíkově se již řadu let schází 
děvčata a chlapci na pravidelných 
skautských schůzkách v klubov-
ně, která je v budově kadeřnictví. 
Loni na podzim si ji děti sami 
vymalovaly. Schůzky jsou každý 
pátek od 16.30 do 18.00 hodin. 
Využijte ochoty vedoucích, kteří 
se nezištně věnují dětem a nabíd-
něte svým ratolestem možnost 
navštěvovat skautskou družinu ve 
vaší obci. Pokud této nabídky ne-
využijete, bude činnost skautingu 
v Bohdíkově ukončena.
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F O T B A L OV Ý   K L U B   B O H D Í KOVF O T B A L OV Ý   K L U B   B O H D Í KOV
Oddíl, o kterém se toho v roce 2006 
hodně napsalo
Vážení sportovci a sportovní příznivci, 
fotbalisté a dnes už i fotbalistky. Rok nám 
utekl jako mávnutím kouzelného proutku 
a my jsme zase o něco starší, chytřejší, 
šťastnější, krásnější, někdo pouze starší. 
Znovu se můžeme za sebe ohlédnout a ří-
ci si: „zvládli jsme to, nezklamali jsme, 
něco jsme dokázali, něčeho jsme dosáhli, 
něco vybudovali, na to špatné zapomně-
li“. Ohlédnu se a zavzpomínám na náš 
oddílový rok 2006 za Vás. Neděkujte mi, 
slova uznání nepotřebuji, udělám to rád. 
Stav členské základny k 31. 12. 2006: 98 
mužů, 13 žen, 19 dorostenců, 25 žáků, 
tedy celkem 155 členů. To je myslím si 
slušný potenciál lidí smýšlejících stej-
ným fotbalovým směrem, kteří dýchají 
pro jeden oddíl a rádi mezi námi uvítáme 
další členy. 
Vedením oddílu se zabýval a zabývá 9-
ti členný výbor ve složení: Petr Janků, 
Jirka Diviš st., Jirka Janků, Karel Rei-
chl, Martin Nuzík, Pavel Reichl, Milan 
Daněk ml., Olda Musil st., Jirka Šár-
nik. Rozdělení jednotlivých funkcí není 
vskutku podstatné. Podstatné je to, že 
nevedou oddíl k záhubě, ba naopak a že 
zbývajících 146 členů oddílu v nich má 
bezmeznou důvěru. No upřesním tedy 
alespoň předsedu oddílu, jak se žertovně 
říká „principála tohoto cirkusu“. Kdo ho 
ještě neznáte je to ten první na seznamu 
výboru, Petr Janků, tedy já, sám autor 
článku, který právě čtete. Výbor se se-
šel celkem 16x na pravidelných výboro-
vých schůzích a dále 24x na neofi ciální 
operativních schůzkách, zejména pak 
ihned po skončení zápasů na domácím 
hřišti. Plánovali jsme, organizačně i ma-
teriálově zajišťovali veškeré akce, zápa-
sy, turnaje na našem hřišti, projednávali 
jsme hostování i přestupy hráčů, snažili 
jsme se vyjít vstříc požadavkům hráčů, 
trenérů i příznivců a celkově vést oddíl 
dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. 
Myslím, že se nám to daří, ale to musíte 
posoudit sami.
Každoročně sestavujeme a předkládáme 
plán činnosti FK Bohdíkov na ten daný 
rok a snažíme se ho plnit. Kupodivu se 
nám to daří jak ve sféře sportovní, kultur-
ní, tak i brigádnické. Co se týče sportov-
ních akcí, bylo odehráno v roce 2006 ve 
všech kategoriích celkem 93 fotbalových 
utkání z toho 61 mistrovských. V roce 
2006, tedy spíše v jeho druhé polovině 
po skončení sezóny 2005/2006, došlo ke 

dvěma změnám. Mužstva st.žáků a do-
rostu ve svých soutěžích nesestoupila, 
vlastně neměla kam, ovšem ani nepo-
stoupila a skončila v první polovině ta-
bulky. V mužstvu st.žáků skončilo větší 
množství hráčů a nebylo koho na jejich 
místa doplnit. Uchovat žákovskou kate-
gorii bylo možno pouze tak, že sestavíme 
žáky mladší. Trenérské duo Karel Faltín 
a Honza Petrik, kteří se rozhodli vést pří-
padné mužstvo mladších žáků, a s pomo-
cí Jirky Málka, oslovili formou plakátů 
a místního rozhlasu všechny malé fotba-
listy, proběhl nábor na hřišti a mužstvo 
bylo na světě. První kroky nebyly snad-
né, ale chce to čas, trpělivou práci trenérů 
a také chuť a fotbalové srdíčko nových 
žáčků. Tak to byla ta první změna. Dru-
hou změnou se stal fakt, že se mužstvo 
můžu po jarních bojích stalo přeborníky 
okresu a to znamenalo postup z okresní-
ho přeboru do I. B třídy, tedy krajské sou-
těže. Toto přivítalo jak vedení oddílu, tak 
i samotní fanoušci s nadšením a po více 
než deseti letech jsme se vrátili tam, kam 
momentálně, dle mého názoru, patříme. 
A jelikož mé názory berete také za své, 
a za to Vám velice děkuji, myslíme si to 
v podstatě všichni. V I.B třídě se směle 
okopáváme s již ostřílenými matadory 
a myslím si, že jsme si získali respekt 
a jsme každému rovnocenným partne-
rem. Uvidíme, co přinesou jarní boje 
a kolik cenných skalpů si ještě odneseme 
a jak v konečném pořadí po prvním roce 
působení skončíme. 
Další akce, sice sportovní, ale nefotbalo-
vá, která byla domluvena stejně jako vlo-
ni s cyklistickým oddílem Šumperka, byl 
republikový závod horských kol „Svatá 
Trojice Tour“, který měl v našem areálu 
hlavní stanici, byla tu veškerá prezenta-
ce, zahájení i ukončení závodu, občer-
stvení a následná volná zábava. Někteří 
účastníci využili také možnosti stanovat 
v areálu hřiště (tedy mimo přístupu na 
hrací plochu). My jsme na této akci zajiš-
ťovali prodej u výčepu i v udírně, to nám 
jde dobře a celá akce se z naší i ze strany 
cyklistů vydařila a skončila tak ke spoko-
jenosti obou stran. Mimo naši sportovní 
aktivitu jsme umožnili ještě, jako každý 
rok, uspořádat na našem hřišti fotbalo-
vý turnaj základních škol tzv.McDonald 
Cup, který pořádala základní škola Ruda 
nad Moravou. Z kulturních akcí se usku-
tečnil, a myslím i vydařil, sportovní ples 
a několik pozápasových posezení, tábo-
ráků s živou hudbou i bez hudby. 

Další aktivitou našeho oddílu bylo za-
pojení se do programu LEADER, který 
využívá investiční prostředky ze státního 
rozpočtu. Jsme členy MAS Horní Pomo-
raví o.p.s., která vznikla za účelem koor-
dinace a fi nancování těchto rozvojových 
programů regionu. Tato skupina může 
již od roku 2007, zejména pak v období 
2007-2013, získat významné evropské fi -
nanční prostředky pro konkrétní projekty 
a my tak můžeme realizovat naše inves-
tiční představy většího charakteru, které 
máme, ale chybí nám právě fi nanční za-
jištění těchto rozsáhlých akcí.
A nakonec pracovní činnost oddílu. 
Z brigádnické a investiční činnosti se 
uskutečnilo mnoho práce na opravách 
a zvelebení našeho sportovního areálu. 
V obci jsme zorganizovali každoroční 
sběr železného odpadu, umístili jsme 
světla na tréninkové hřiště, postavili jsme 
kostru přístřešku pro grilování, který na 
jaře zastřešíme a upravíme do konečné 
podoby, průběžné opravy a nátěry v areá-
lu beru jako pravidelnou nutnost. Podzim 
se nesl ve znamení opakovaného hrabá-
ní listí a po skončení sezóny jsme areál 
zazimovali, tedy celkově uklidili kabiny, 
prodejní budovu i sklad a vypustili vodu. 
Pravidelně jsme v průběhu sezóny sekali, 
hnojili a zavlažovali hřiště. A právě zavla-
žování bylo nejskloňovanějším tématem 
uplynulého roku. Vybudovat kompletní 
umělé zavlažování hřiště jsme si sice do 
plánu dali, ale předem jsme věděli, že 
toto není levná záležitost a bez fi nanč-
ní pomoci zvenčí nejsme sami schopni 
tuto akci zvládnout. Hlavním odrazo-
vým můstkem, na který jsme čekali, bylo 
schválení nemalého příspěvku od obecní-
ho úřadu. Tento příspěvek byl v únoru za-
stupitelstvem obce odsouhlasen a mohlo 
se prakticky začít s přípravami této akce. 
Dalšími důležitými aspekty byly spon-
zorské výpomoci, slevy a vlastní práce. 
Podařilo se nám sehnat sponzorsky hlav-
ní čerpadlo od fi rmy IRICO Olomouc, 
kompletní strojní výkopové práce zajis-
tila papírna Jindřichov, obecní úřad Boh-
díkov a ŠPVS Šumperk, skruže na studnu 
věnoval Ekozis Zábřeh, výrazné slevy na 
nákup hadic poskytla ŠPVS Šumperk, 
kabeláž na elektrické rozvody zajistila 
papírna Jindřichov. Tedy pouze dodávku 
stříkacích trysek, ovládací jednotky a sa-
motnou instalaci provedla dodavatelská 
fi rma Sigma Obchodní služby Kunovice. 
Celý stavební dozor měl na starosti Josef 
Tříska, který se zadaného úkolu zhostil 
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s pečlivostí jemu vlastní.. První výkopo-
vé práce začaly koncem června po turnaji 
bývalých hráčů, 1. 7. se přichystal přívod 
vody a el.instalace od prodejny ke hřiš-
ti a ve svátky 5. a 6.7. jsme společnými 
silami kompletně položili celé zavlažo-
vání do země, zahrabali a z větší části 
terénně upravili. Ano říkám společnými 
silami, protože této velké akce se zúčast-
nilo také velké množství pracantů. Kon-
krétně a přesně 41 pracantů a celkem se 
odpracovalo kolem 550 hodin. Každému 
náleží náš dík. Svým rozsahem prací a fi -
nancí to tedy byla jedna z největších akcí 
posledních několika let. Zvládli jsme ji 
a můžeme být na sebe hrdí. Zavlažová-
ní plní svůj účel, my máme o starost míň 
a udělali jsme velký krok dopředu při 
budování uceleného,kvalitního a příjem-
ně působícího fotbalového stánku. Sami 
vidíte, že plány, které vám každoročně 
předkládáme nejsou jen planými slovy, 
nereálnými činy, ale konkrétními skutky, 
které realizujeme. 
Značná část zmíněných prací byla prove-
dena v rámci bezplatných brigád , nejví-
ce hodin odpracovali Janků Jiří, Krátký 
Radek, Janků Petr, Šárnik Jiří, Daněk 
Milan, Vinkler Lukáš a Hlavatý David. 
Také mnoho hodin věnoval oddílu kolek-
tiv prodejní budovy - paní Gronychová 
Miroslava, Poprachová Anna, Reichlová 
Anna a Fetka Petr. Celkem bylo brigád-
nicky odpracováno 1121 hodin. Další 
značné množství hodin bylo odpracováno 
v rámci zajištění chodu oddílu a přípravy 
sportovních a kulturních akcí. 
Další pracovně-kulturní činností je vedení 
naší oddílové kroniky, kterou svědomitě 
zajišťuje pan Jakl Vladimír st., která svým 
jedinečným stylem mapuje, vypráví a za-
znamenává život oddílu, jeho vzestupy 
i pády a vytváří tak dílo, které jistě nemá 
v okrese i za hranicemi okresu konkurenci 
. Můžeme tak nahlédnout do současnosti, 
ale i do dávné minulosti, do našich fotba-

lových začátků, prvních 
krůčků, prvního nebo 
stého zápasu, prvního 
či dvacátého vlastní-
ho gólu, nespravedlivé 
červené karty a dalších 
věcí spjatých s fotba-
lem. Můžeme se vidět, 
jak s vážnou tváří pózu-
jeme při našem prvním 
společném žákovském 
fotu, abychom pak ro-
dičům a kamarádům 
mohli s hrdostí ukázat 
na sebe a říct „to jsem 
já, ten třetí zprava, a ko-

pu za FK Bohdíkov“. To vše tam je a už to 
nikdo nevymaže.
Jistě jste také zaznamenali, že fotbalový 
oddíl jde s dobou a má už své internetové 
stránky, o které se stará Jirka Málek a te-
dy moderním stylem, svým svérázným 
humorem, bulvárními štěky i seriózními 
články a fakty nám předkládá obrázek ži-
vota jednoho fotbalového oddílu okresu 
Šumperk a nebojí se občas píchnout do 
vosího hnízda. Výsledky, tabulky, foto-
grafi e, rozhovory, vtipné narážky. Z prv-
ních kladných reakcí můžeme usuzovat, 
že web si našel své sledovatele, své dopi-
sovatele, my jsme rádi, že se o nás tímto 
způsobem ví a Jirka má určitě radost, že 
jeho práce má smysl a jeho snaha dopadá 
na ornou půdu. 
Přednesl jsem vám průřez našich aktivit 
za uplynulý rok. Při jejich realizaci jsme 
uvítali a za pomoc děkuji jménem celého 
výboru Obecnímu úřadu Bohdíkov, Ol-
šanským papírnám Jindřichov a Aloisov, 
ŠPVS Šumperk, fi rmě Vobus, fi rmě IRI-
CO Olomouc, stavebninám Raškov a dal-
ším drobným přispívatelům. Také musím 
poděkovat všem, kteří se po celý rok na 
chodu oddílu nějakým způsobem podí-
leli. Všem členům výboru, kteří v rámci 
možností vedli, rozhodovali, přemýšleli 
a vymýšleli vše pro zdárný chod oddílu, 
všem trenérům a vedoucím mužstev, kte-

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY 
STANICE ČESKÉHO 

BOHDÍKOVA ZA ROK 1931

Fotbalový klub hledá správce 
fotbalového areálu, který by měl 
mimo drobnou údržbu převáž-
ně na starosti kompletní údržbu 
a přípravu hrací plochy na fot-
balová utkání. Konkrétní bližší 
informace a osobní ohodnocení 
dohodneme při vzájemném osob-
ním jednání. Možní zájemci se 
mohou přihlásit u vedení oddílu.

Dne 8. ledna 1932.
Personál. Následkem všeobec-
né hospodářské krise bylo zdejší 
místo staničního manipulanta čís-
lem 544/418-V-31 zrušeno a pom. 
zam. Jan Novotný, který toto místo 
zastával, byl přeložen do Petrovic 
u Bohumína. Dnem 1. září 1931 
byl zde přeložen Karel Prosický 
z Litovle Chořelic k zácviku pro 
dopravní a telegrafní službu./úř. 
list č. 32-1831/ 
Nehody a úrazy. Dne 11/6 u vl. 
1052 vykolejil při posunu v za-
stávce Komňátka vůz čís. 7-59II7 
Zt. Nehoda se stala tím, že odsta-
vený vůz neminul námezník. 
Ozdoba stanice. Ozdoba květinami 
byla oproti roku 1930 ještě rozsáh-
lejší. Před zábradlím na nástupišti 
byly zřízené cementové nádrže na 
květiny a podél kolejí od zábradlí 
pořízeno květinové kolo a záhon 50 
metrů dlouhý na jiřinky. Za dodává-
ní elektrického proudu pro osvětle-
ní služebních místností, nástupiště, 
skladiště, rampy a příchodu k při-
jímací budově, sjednal správce 
stanice s osvětlovacím družstvem 
v Raškově paušální poplatek ročně 
580 Kč. Poloviční částka tohoto ob-
nosu vyplácí se ročně dvakrát dne 
1. listopadu a 1. května.

ří se pravidelně a trpělivě věnovali všem 
hráčům. Také musím poděkovat celému 
prodejnímu kolektivu, který se vždy po-
ctivě a obětavě staral o vaše hladové krky 
a hlavně suché krky, neboť pitný režim 
se musí dodržovat, tedy o celkovou po-
hostinnost při našich, jak sportovních, 
tak kulturních akcích, a také těm, kteří se 
zabývali na těchto akcích organizačně-po-
řadatelskou činností. Ti všichni věnovali 
našemu oddílu notný kus svého volného 
času pro zajištění sportovně-kulturního 
vyžití v naší obci v našem útulném areálu.
Dost už bylo chvalozpěvů a poděkování. 
Je tu nový rok 2007 a před námi je při-
pravena spousta akcí, spousta zápasů a já 
budu jenom rád, když se na těchto akcích 
potkáme v co nejhojnějším počtu.

 Petr Janků – předseda oddílu
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MobilMobil
603 973 581603 973 581

Eva Dolníčková

Raškov 33
tel. 583246284

mob. 777294948
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 úřadechINZERUJTE  S NÁMI!      

Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

www.reprotisk.czvaše tiskárna telefon: 583 211 288

FIRMY A ORGANIZACE INFORMUJÍ

POZVÁNKA DO 
SPOLEČNOSTI
10. 2.  Sportovní ples
17. 2.  Rybářský ples
23. 2.  Papírenský ples 
17. 3.  Josefovská zábava – ZŠ 

Bohdíkov
30. 3.  Láska brány otevírá 

– hudební pořad

Obecní úřad Bohdíkov Obecní úřad Bohdíkov 
pořádápořádá

hudebně zábavný pořadhudebně zábavný pořad

LÁSKA BRÁNY LÁSKA BRÁNY 
OTEVÍRÁOTEVÍRÁ

30. 3. 2007 - v 16. 30 h - v KD30. 3. 2007 - v 16. 30 h - v KD

zpívají a hrají sólisté operety zpívají a hrají sólisté operety 
Moravskoslezského národní-Moravskoslezského národní-
ho divadla v Ostravě, sólisté ho divadla v Ostravě, sólisté 
opery a činohry Slezského opery a činohry Slezského 

divadla v Opavě. Doprovází divadla v Opavě. Doprovází 
členové orchestru členové orchestru 

Slezského divadla v OpavěSlezského divadla v Opavě

ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK
Vhodný od 5 do 90 roků

Pondělí – ZŠ Raškov – 17. 00 h
Úterý – MŠ Bohdíkov – 17.00 h

Vede p. Aloisie Gronychová

SDRUŽENÍ  RODIČŮ, ZÁKLADNÍ 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA  BOHDÍKOV

VÁS  SRDEČNĚ  ZVOU  NA

 

17. BŘEZNA • KULTURNÍ  
DŮM  BOHDÍKOV
ZAČÁTEK 19.30 Hodin

HUDBA OMICRON • TOMBOLA 
• TANEČNÍ A JINÉ VYSTOUPENÍ

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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