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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
venku sice není mráz ani sníh, ale přesto na nás opět začíná dýchat  předvá-

noční atmosféra. V obci se rozzářily žárovky nazdobených vánočních stromů. Také 
z oken řady domů blikají světélka různých barev a tvarů, která nás upozorňují,  
že Vánoce a Nový rok jsou opravdu přede dveřmi. V kuchyních neodolatelně  za-
čínají vonět perníčky  a různé druhy cukroví, maminky všude gruntují a přemýšlí 
usilovně komu ještě nekoupily vánoční dárky. Děti se těší na prázdniny a  vánoční 
stromeček se spoustou dárků. V tom shonu často zapomínáme na to nejpodstatněj-
ší, abychom si našli čas sami na sebe, na své nejbližší, rodinu, přátele, abychom se 
ohlédli za uplynulým rokem a zhodnotili, co se nám povedlo a naopak kde jsme 
udělali chyby a nedostatky.

Dovolte i mně, abych se stručně zamyslel nad právě končícím rokem a nastínil, 
co nás čeká v tom příštím. Musím začít bohužel tím, co se nám dosud nedaří. 
Přes veškeré úsilí a snahu se  nám nepodařilo zahájit výstavbu obecní kanalizace  
a čistírny odpadních vod. Chybí nám k tomu ten poslední, ale nejdůležitější krok, 
zajistit potřebné finanční prostředky. 

Přestože jsme žádali o dotaci z Programu rozvoje venkova, nebyli jsme zatím 
úspěšní. Velmi mně to mrzí, přednost dostávají obce s počtem obyvatel přes 2000. 
Chci však zdůraznit, že není rozhodně jednoduché zajistit finanční prostředky na 
akci, která má rozpočet ve výši téměř 100 mil.Kč. Takový úkol dosud nikdo v his-
torii obce neřešil. Přesto nepřestávám být optimistou a věřím, že se nám tento 
nesnadný úkol podaří zajistit. Chce to  jen mít více štěstí a připravit kvalitní projekt 
tak,  jako tomu bylo v případě získání dotace ve výši 6 774 tis.Kč na přestavbu 
současné mateřské školy v Bohdíkově  na moderní malotřídní základní školu. 
S výstavbou začneme v březnu příštího roku a po prázdninách děti už  nastoupí 
do nové školy. Rozsáhlou přestavbou projde také budova současné základní školy, 
která bude upravena pro potřeby mateřské školy.

Jsem rád, že jsme postoupili také v přípravě výstavby inženýrských sítí  pro vý-
stavbu 6 rodinných domků pod Drahami. Je zpracována projektová dokumentace 
a probíhá územní řízení. V příštím roce se počítá s realizací.

V  Raškově jsme provedli poměrně rozsáhlou rekonstrukci na hřbitově. Byla 
vybudována dešťová kanalizace a odvodnění kostela, vybudován nový chodník, 
uskutečnila se rozsáhlá rekonstrukce střechy márnice a bastionů včetně kompletní 
výměny krytiny. Ke spokojenosti nám chybí jediné, aby se Římskokatolické farnos-
ti Raškov  podařilo získat prostředky na dokončení opravy fasády kostela.

Těší nás, ale i jiné věci. Úspěšně pokračujeme v třídění odpadů, aktivně se 
zapojujeme do spolupráce s okolními obcemi v rámci Regionu Ruda a MAS Horní 
Pomoraví, pravidelně vychází Bohdíkovský zpravodaj, po mnoha letech má obec 
opět kronikářku. Spokojeni můžeme být s činností SPOZ, místních spolků a škol. 
Daří se nám udržovat a rozšiřovat přátelské kontakty s  partnerskou obcí Nitrian-
ske Sučany. Na tyto pozitivní věci chceme navazovat v roce 2009. Jsem si vědom, 
že těchto příznivých výsledků bychom nemohli dosahovat bez podpory lidí, kteří 
jsou ochotni pracovat pro veřejnost. Za sebe i celé zastupitelstvo obce bych jim chtěl 
poděkovat.

Přeji Vám všem, ať následující dny prožijete v atmosféře klidu,spokojenosti  
a rodinné pohody. Ať načerpáte nové síly a úspěšně vstoupíte do roku 2009.      

Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ
V letech 1927–36 v bohdíkovské 
hudbě  hrávali (pokračování):
Mikuláš Emanuel  - křídlovka, plech. 
nástroje, housle, basa
Mikuláš Jan – klarinet
Navrátil Alois – křídlovka, trubka, 
housle
Navrátil Slávek – křídlovka, trubka, 
housle
Oulehla Stanislav – heligon, basa, 
housle
Podhorný Alois – trubka
Podhorný Josef – lesní roh, trubka
Reichl František – tenor
Rulíšek Josef – flétna
Springer František – klarinet
Stolz Vilém – trubka
Školut František – klarinet, basa, 
housle
Václavek Antonín – tenor, trombon
Václavek Karel – trubka, lesní roh, 
trombon
Valouch Jan – eufonium, trombon
Winkler František – eufonium, housle
Winkler Štěpán – eufonium, plech.  
I smyčcové nástroje, harmonika
Žváček Mojmír – lesní roh
Rok 1936 přinesl opět změny ve ve-
dení hudby. Kapelník Karel Kouřil 
se dožil v únoru 60 let. Administra-
tivní vedení hudby i dosavadní aktiv-
ní činnost jako B heligonisty a prim 
houslisty jej již značně namáhala. 
Proto v březnu na výroční schůzi 
se kapelnické funkce vzdal. Byla to 
zvláště pro starší hudebníky pohnutá 
chvíle, když po 34 letech odcházel. 
Jeho úspěšná činnost byla zhodnoce-
na vřelými slovy uznání a s poděko-
váním byla zároveň vysloveno jedno-
myslné usnesení, že čestný titul ka-
pelníka mu zůstane trvale. Současně 
o zproštění funkce požádal dirigent 
František Balcárek, který po desíti-
letém působení ve zdejším kraji od-
cházel do Horní Moštěnice na Pře-
rovsku. Také toto rozloučení vyznělo 
srdečně a s uznáním.
Z Kroniky bohdíkovské hudby

Přepsala J. Málková
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zprávy obecního úřadu
VÝPIS Z USNESENÍ č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce  
dne 24. 11. 2008 v BOHDÍKOVĚ
38. Zastupitelstvo obce schvaluje        
a) Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce           
b) Kontrolu plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce
c) Přijetí dotace z ROP Střední Morava na projekt ZŠ Bohdíkov – v dětech je 

našebudoucnost v předpokládané výši 6 774 354,- Kč
d) Vyčlenění potřebných finančních prostředků z rozpočtu obce k zajištění 

vlastníhopodílu na financování projektu „ZŠ Bohdíkov – v dětech je naše 
budoucnost“ včetněsouvisejících nákladů

e) Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce pro Římskokatolickou far-
nost Bohdíkov na restaurování 2 obrazů Křížové cesty  v kostele Bohdíkov 
ve výši 44 000,- Kč a vymalování kostela v Bohdíkově ve výši 46 000,- Kč 

f)  Úpravy rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2008 podle přílohy
g) Nové zastoupení obce ve Svazku obcí regionu Ruda – Ing. Luděk Hatoň, 

Petr Vokurka a Ing. Otakar Tobola
h) Doplnění návrhu zadání na 1. změnu územního plánu o vybudování malé 

vodníelektrárny na parcelách č. 307 a 308 v k.ú. Raškov Ves a parcele č. 185 
v k.ú. DolníBohdíkov

39.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
b) Rezignaci pana Ing. Martina Diviše na funkci člena zastupitelstva obce 

dnem 31. 10. 2008 
c) Složení slibu nového člena zastupitelstva obce pana Miroslava Spáčila podle 

§ 69, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
d) Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním 

řízenína veřejnou zakázku „ZŠ Bohdíkov – v dětech je naše budoucnost“
40.  Zastupitelstvo obce volí
a) Neuvolněného člena rady obce pana Bedřicha Diviše, bytem Komňátka 
b) Neuvolněného místostarostu obce pana Petra Vokurku, bytem Raškov 
41.  Zastupitelstvo obce stanoví
a) S účinností od 1. 12. 2008 měsíční odměnu pro neuvolněného člena rady obce 

pana Bedřicha Diviše ve výši schválené zastupitelstvem obce dne 9. 6. 2008 
b) S účinností od 1. 12. 2008 měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu obce 

pana Petra Vokurku ve výši schválené zastupitelstvem obce dne 9. 6. 2008
42. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
a) Připravit ve spolupráci s firmou BM asistent s.r.o. Olomouc návrh smlouvy  

o dílo na dodávku stavebních prací ZŠ Bohdíkov – v dětech je naše budoucnost
43. Zastupitelstvo obce jmenuje
a) Pana Petra Úlehlu za člena školské rady při Základní škole Bohdíkov na 

další funkční období

VZNIKLA NOVÁ KOALICE 
PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

Koaliční smlouvu pro Olomouc-
ký kraj pro volební období 2008 až 
2012 podepsali zástupci České stra-
ny sociálně demokratické, Občanské 
demokratické strany a Křesťanské  
a demokratické unie – Českosloven-
ské strany lidové dne 12. 11.  Smlouva 
předpokládá vznik nové krajské rady, 
v níž bude mít ČSSD osm křesel, 
ODS dvě a KDU-ČSL jedno. Novým 
hejtmanem Olomouckého kraje se 
stal Martin Tesařík. Na svém ustavují-
cím zasedání 14. 11. jej zvolilo krajské 
zastupitelstvo. To zároveň rozhodlo 
o jeho náměstcích a dalších členech 
Rady Olomouckého kraje. 
Nový hejtman převzal funkci po Iva-
nu Kosatíkovi. Ten mu při této příle-
žitosti předal insignie kraje a bojové 
kladívko středověkých hejtmanů, kte-
ré si první muži Olomouckého kraje 
předávají již od úvodního volebního 
období. Martin Tesařík uvedl, že se ve 
své nové roli bude snažit především  
o dialog a hledání nejlepších řešení 
pro kraj. „Olomoucký kraj se nachází 
v obtížné ekonomické situaci a našim 
společným úkolem je posunout jej na 
vyšší příčky,“ uvedl po svém zvolení 
nový hejtman Tesařík. Martin Tesařík 
se narodil v roce 1954 v Prostějově. 
Je absolventem Vysokého učení tech-
nického v Brně, působil mimo jiné 
jako ekonom, náměstek primátora 
Statutárního města Olomouce a pri-
mátor. V roce 2006 uspěl ve volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Martin Tesařík je ženatý a má dvě 
děti.
Zastupitelé rovněž rozhodli o obsa-
zení zbývajících postů v krajské radě. 
Prvním náměstkem hejtmana zvolili 
Michaela Fischera, druhým náměst-
kem Ivana Kosatíka. Dalšími náměst-
ky hejtmana jsou Alois Mačák, Pavel 
Horák, Radovan Rašťák, Pavel Seka-
nina a Yvona Kubjátová. Společně 
s nimi v radě zasednou neuvolnění 
členové Pavel Holík, Pavel Martínek  
a Eva Pavličíková. 

Ivo Heger,  
vedoucí tiskového oddělení

Voleb do zastupitelstva Olomouc-
kého kraje se v naší obci zúčastnilo  
382 občanů, což je 34,29% oprávně-
ných voličů.  Na prvních třech místech 
se umístily  politické strany: ČSSD  
(138 hlasů), KSČM (100 hlasů) a ODS 
(70 hlasů).

 redakce

ZASTUPITELSTVO OBCE ZVOLILO NOVÉHO MÍSTOSTAROSTU
Ke dni 31. 10. 2008 se vzdal mandátu člena zastupitelstva obce dosavad-

ní místostarosta obce ing. Martin Diviš. Jeho místo v zastupitelstvu obce od  
1. 11. 2008 zaujal pan Miroslav Spáčil zvolený za volební stranu KSČM. Za-
stupitelstvo obce potom na svém zasedání dne 24. 11. 2008 zvolilo novým 
místostarostou obce pana Petra Vokurku. Za člena rady byl zvolen pan Bedřich 
Diviš. Rada obce nyní bude pracovat v tomto složení:

ing. Luděk Hatoň – starosta obce
Petr Vokurka – místostarosta obce
Bedřich Diviš – člen rady

Přejeme, aby se jim práce ve zbytku volebního období dařila.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu ing. Martinu Divišovi  a panu Milanu Daňkovi za dlouhole-

tou obětavou práci, kterou  věnovali ve prospěch rozvoje naší obce. Oba svými 
přístupy a postoji přispěli ke zkvalitnění činnosti zastupitelstva a rady obce 
a mají významný podíl na jejich výsledcích. Přejeme jim v dalším osobním  
i profesním životě hodně úspěchů.     Rada obce

Petr Janků – člen rady
ing. Otakar Tobola – člen rady
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

Od 2. 10. 2008 do 30. 11. 2008 se 
narodili:
28. 10. Krzystková Tereza, Bohdíkov
25. 11. Doležalová Anděla, Bohdíkov

Navždy se s námi rozloučili:
8. 11. Vlková Eva, Bohdíkov

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V neděli 16. 11. 2008 ve 14.oo hodin proběhlo v zasedací místnosti obec-

ního úřadu přivítání nových občánků obce. Slavnostního aktu se zúčastnili 
manželé Kvapilíkovi se synem Jakubem, manželé Voglovi se synem Samuelem, 
manželé Kamlarovi se synem Václavem, manželé Kvapilíkovi s dcerou Vero-
nikou, manželé Hodkovi se synem Gustavem, paní Cikrýtová Kamila a pan 
Körner Bohdan se synem Lukášem, manželé Hontovi s dcerou Dominikou, 
manželé Patschovi se synem Davidem, paní Dávidová Dana s dcerou Lenkou  
a manželé Šimkovi s dcerou Adélou. S kulturním programem vystoupily děti  
z mateřské školy v Bohdíkově pod vedením paní učitelky Matysové Bohumily.

Rodičům k narození jejich dětí poblahopřáli starosta obce Ing. Hatoň Luděk  
a předseda SPOZ pan Podhorný Miloslav. Zároveň rodičům předali malý dáre-
ček a kytičku. Fotografie z akce pořídil pan Novák Jaroslav.

A. Poprachová

SETKÁNÍ S DŮCHODCI
7. listopadu se kulturní dům v Boh-
díkově zcela zaplnil důchodci ze 
všech částí obce na setkání, které pro 
všechny uspořádal Sbor pro občan-
ské záležitosti. Po úvodním vystou-
pení dětí základní školy Bohdíkov, 
mateřské školy z Raškova a hudeb-
ní školy YAMAHA pronesl krátký 
projev a na otázky občanů odpoví-
dal starosta obce ing. Luděk Hatoň. 
Členky SPOZu pod vedením pana 
Miloslava Podhorného se za pultem 
i v kuchyňce staraly o občerstve-
ní hostů. K tanci i poslechu hrála 
skupina Petr a Vašek. O dopravu se 
tradičně postaral pan Petr Vokurka  
s autobusem firmy Vobus. Příjemné 
posezení a veselá zábava končily 
v pozdních nočních hodinách.

J. Málková

NEBEZPEČNÝ VÝROBEK
List Sdružení hasičů Čech, Mo-

ravy a Slezska Hasičské Noviny in-
formuje o nebezpečném výrobku, 
který se v současné době dostal do 
obchodní sítě. Jedná se o hřbitovní 
svíčky, které se prodávají v běžné 
obchodní síti v balení po 10 ks zhru-
ba za 18–26 Kč Kalíšek je vyroben 
z termoplastu – polypropylenu (na 
spodní straně označen PP a číslem  
5 v recyklačním trojúhelníku). Teplo-
ta vznícení polypropylenu se pohybu-
je mezi 370–400 C°. Teplota svíčky 
však může dosáhnout až 850C°. Do-
hořívající svíčka tak může zapříčinit 
požár. Uvedené svíčky jsou v prodeji 
i v COOP Morava (bývalá Jednota). 
Na obalovém štítku s názvem výrob-
ku se píše, že výrobek je pod stálou 
kontrolou standartu kvality obchodní 
skupiny COOP v České republice. 

Ale co je tam hlavní: Svíčku hřbi-
tovní používat pouze jako venkovní, 
ale hlavně ji zapalovat na nehořlavé 
podložce! Jistě někteří občané mají 
s uvedeným výrobkem své zkušenos-
ti. Opravdu je nutné tuto svíčku pou-
žívat pouze dle doporučení dovozce. 
Zemí původu výrobku je Čína.

 SDH Bohdíkov

ZPRÁVA O NÁPADU TRESTNÉ ČINNOSTI
na území obce Bohdíkov a okolí za II. pololetí r. 2008 

Nejdříve bych se vrátil k jednomu z minule zmíněných případů a to krádeži mobil-
ního telefonu a finanční hotovosti jednomu z žáků na ZŠ Bohdíkov, kdy prověřením 
policií v této věci byl zjištěn pachatel, kterým byl jeden z žáků. Jelikož však není vzhle-
dem ke svému věku trestně odpovědný, byla věc vyřešena ze strany PČR důrazným 
pohovorem s jeho rodiči a kázeňským postupem ze strany vedení ZŠ. 

Dále jistě neuniklo Vaší pozornosti, že před letními prázdninami byla provedena 
oprava a vymalování omítky na zastávce ČD v Komňátce, kde však netrvalo dlouho  
a opět zde někdo prezentoval své umění tím, že omítku na několika místech posprejo-
val. Pravděpodobně si neuvědomuje, že toto jeho jednání je v současné době posuzová-
no jako trestný čin poškozování cizí věci a vystavuje se tak nebezpečí trestního stíhání 
s nemalými sankcemi. V této věci nebyl doposud zjištěn pachatel.

Na této zastávce byl koncem června v ranních hodinách díky všímavosti občanů 
zjištěn další případ, kdy neznámý muž se zde v ústraní za hloučkem lidí čekajících 
na vlak sexuálně ukájel. Vzhledem k závažnosti a společenské nebezpečnosti tohoto 
případu, bylo provedeno důsledné šetření, kdy přesto, že v počátku byl znám pouze 
zevrubný popis pachatele a byl pouze jeden přímý svědek, se nám po nějakém období 
podařilo vytipovat pachatele, který se ke svému jednání přiznal. Míra nebezpečnosti 
jeho jednání a úmysl však byl předmětem dalšího zkoumání, neboť se jednalo o, ne 
místní,  mentálně retardovanou osobu a míra jeho trestní odpovědnosti tak musí být 
posouzena odborníky.

Dále bylo zaznamenáno vloupání do chat  IDA a WOLFKA  poblíž svaté trojice, 
kde předmětem zájmu pachatele byly zejména potraviny, trofeje a ruční nářadí. Tyto 
případy nejsou doposud objasněny. 

Jistě jste zaznamenali, že ceny železa a barevných kovů na konci léta dosáhly svého 
vrcholu a tak pozornosti neunikly ani měděné dešťové svody na místním kostele v Boh-
díkově, odkud jich bylo na dvakrát v rozmezí asi 14-ti dnů odcizeno přibližně 25 metrů. 
V prvním případě byli zjištění 2 pachatelé ze šumperska, kteří tuto trestnou činnost 
páchali po celém okrese, jeden z nich ihned po zadržení díky své bohaté trestní minu-
losti skončil ve vazební věznici, další byl vyšetřován svobodě. Rovněž došlo k několika 
případům drobných krádeží železného šrotu z volných prostranství.

Jako nejaktuálnější případy nutno uvést sérii 3 trestných činů v kamenolomu  
Bohdíkov.  Zde pachatel v nočních hodinách z nákladních vozidel odčerpal větší množ-
ství nafty. Asi za dva dny v denní době při provozu po rozbití dveří vnikl do dílny  
a šatny, kde odcizil potraviny, nářadí a měděné kabely a s těmito věcmi odešel směrem 
do lesa. Díky včasnému zjištění a následnému šetření policistů byl pachatel vypátrán 
na nádraží v Bohdíkově, kde mu k odjezdu vlakem chybělo asi 5 minut. Následně za  
2 dny opět neznámý pachatel odcizil cennou bezpečnostní kameru z areálu kamenolomu. 
Zda se jedná o totožného pachatele nebo jinou osobu je předmětem dalšího šetření.

Žádáme Vás o pomoc při objasnění neobjasněných případů a k dalším neméně dů-
ležitým věcem týkajících se zejména BESIPu, prevence kriminality, opatrnosti zejména 
starších občanů a mládeže uvedeme něco v dalším z čísel tohoto zpravodaje.

Na závěr chci popřát poklidné a ničím nerušené prožití vánočních svátků.
Za OOP ČR Hanušovice inspektor, prap. Petr Bednář
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ze života naší obce
ZŠ A MŠ BOHDÍKOV
• Schůzky rodičů proběhly během 
října a listopadu na všech zařízeních. Ve 
škole děti navíc obdržely písemné slovní 
hodnocení za první 3 měsíce školní práce, 
doplněné o vlastní sebehodnocení.
• Schůzka vyučujících 1. stupně na 
ZŠ Ruda /30. 9./ se konala tradičně 
na pozvání spádové školy. Stěžejním 
tématem byla výuka anglického jazyka, 
ale došlo i na spoustu dalších aktuálních 
problémů.
• Cyklistické závody /8. 10./ si děti užily 
na obou školách. Předcházely návštěvě 
Dopravního hřiště v Mohelnici, kde  
o týden později absolvovaly podzimní 
přípravu k získání průkazu cyklisty. Na 
jaře se pro něj vydáme, snad všechny 
podmínky splníme a své první „řidičáky“ 
získáme.
• Vystoupení na setkání důchodců, 
jubilantů a vítání občánků jsme zvládli 
během jednoho měsíce. Pod vedením 
p. uč. Strakové, Fleischerové, Johnové 
a Matysové děti zarecitovaly, zahrály, 
zatančily, zazpívaly a snad potěšily 
všechny přítomné.
• Návštěv ve Vile Doris se uskutečnilo 
celkem 7. Děti z obou MŠ odvezl 
autobus 2x na keramiku. Školáci totéž 
zvládli vlakem. Dále si ubrouskovou 
technikou vyzdobili květináče a starší 
žáci absolvovali výukový program 
„Stříbrná nitka“, kde se dozvěděli spoustu 
zajímavého o životě kolem našich vod. 
• Plavecký výcvik / 12. 9. – 14. 11./ zdárně 
absolvovali „Mokrým vysvědčením“ 
téměř všichni žáci ZŠ i děti MŠ.
• Školská rada /10. 11./ se sešla na 
svém 8. zasedání. Na programu byla 
volba nových členů a schválení Výroční 
zprávy za školní rok 2007/08 (viz www.
zsbohdikov.cz). Školská rada nyní pracuje 
ve složení: Mgr. Eva Fleischerová, Kamila 
Vysloužilová, Petr Pavelek, Václav Babka, 
Petr Úlehla, Ing. Milan Diviš.
• Setkání PAU (Přátel angažovaného 
učení) na ZŠ ve Velkých Němčicích  
/15. 11./ jsme se zúčastnili již poněkolikáté, 
tentokrát ve čtyřčlenné výpravě. Odvezli 

jsme si spoustu nových nápadů, kontaktů  
a informací.
• Den otevřených dveří, prodejní 
výstava knih a jmenování prvňáčků 
/19. 11./ opět připomněly konec  
1. čtvrtletí. Potěšila nás spousta 
prodaných knih, pochvaly za malou 
výstavu vánočních dekorací a pomoc 
dětí i rodičů. Prvňáčci předvedli, co 
všechno už umějí a  dostali svůj první 
slabikář. Všechny pobavili krásnými 
bezprostředními reakcemi. Význam celé 
akci dodala účast, blahopřání a dárečky 
od pana starosty.
• Získání separačních nádob 
Rychlá reakce na výzvu KÚ 
Olomouc přinesla ovoce v podobě  
12 separačních nádob na tříděný odpad. 
Určitě je objevíte např. na hřišti vedle 
MŠ, ve školách i u MŠ.
• Mikulášská nadílka /5. 12./ jako 
předzvěst vánočních svátků nemohla 
chybět ani letos. Mikuláš,  čert a anděl 
přišli s velmi přesnými informacemi  
o tom, koho pochválit a komu pohrozit. 
Naštěstí nebylo třeba nikoho odnést 
do pekla, takže čert odcházel docela 
zklamaný.  
Kolektiv učitelek ZŠ a  MŠ Bohdíkov

Nabídka individuální péče pro děti  
s poruchami učení nebo chování, popř. 
dalšími výchovnými nebo vzdělávacími 
problémy nebo problémy s koncentrací 
Na naší škole je možné od 
začátku r. 2009 zajistit speciální 
péči – prožitkovou metodu 
instrumentálního obohacení  
R. Feuersteina. Ta učí dítě porozumět 
sobě, uvědomit si své možnosti  
(i v případě jakéhokoliv handicapu) 
a dokázat je v procesu učení  
a životě uplatnit. Soukromá speciální 
pedagožka Mgr. Lenka Osladilová by 
v případě zájmu rodičů poskytovala 
skupinové nebo individuální lekce 
2 až 4 x měsíčně. Nabídka platí 
pro žáky ZŠ a MŠ Bohdíkov, ale  
i děti navštěvující 2. stupeň ZŠ (do  
15 let). V případě zájmu se obraťte na  
A. Vokurkovou, tel.: 739 013 671.

PLAVÁČCI Z MATEŘSKé ŠKOLy
Víte, že i když ještě chodíme 

do mateřské školy, tak už máme 
také vysvědčení? Nevíte? Tak 
poslouchejte, jak se to stalo. Hned po 
začátku školního roku jsme se začali 
připravovat na nový kurz plavání pro 
nejmenší děti. Přihlásilo se 14 plaváčků 
a jedna paní učitelka. Odjížděli jsme 
za vodním sportem už v půl osmé 
ráno, ale brzy jsme si zvykli a všechno 
šlo jako na drátkách: nastupování do 
autobusu, vystupování v Šumperku, 
rychle svléknout, obléknout plavky, 
osprchovat se a hurá do vody. 

Po celou dobu jsme se učili hlavně 
se vody nebát, statečně ponořit obličej 
a celou hlavu. A představte si, že 
někteří z nás se pod vodu schovali celí 
a ponořili se až na dno. Také se nám 
líbilo na bazéně pro velké lidi. Tam 
jsme skákali do vody a s destičkou jsme 
přeplavali celý bazén na šířku. Když 
se občas někdo bál,  my kamarádi 
jsme mu drželi palce a on to nakonec 
přece dokázal! 

Na posledním plaveckém výcviku se 
na nás byli podívat maminky a někteří 
tatínkové. Statečně s námi vydrželi 
až do konce a moc nás chválili za 
odvahu a statečnost a také za „Mokré 
vysvědčení“. Jsme na něj velmi 
pyšní a pochlubili jsme se ostatním 
dětem ze školky a všem doma. Jako 
noví plaváčci jsme si slíbili, že příští 
rok budeme jezdit zase. Plavání pro 
nejmenší děti třikrát zdar!

Bohumila Matysová, MŠ Bohdíkov

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
29. 12. 2008
26. 1. 2009

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve dnech 2.–6. ledna 2009 budou po vsi opět putovat koled-
níci, vybírající příspěvky pro Českou katolickou charitu.
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Krásné Vánoce a úspěšný rok 2009  
přejí děti i dospělí  

ze ZŠ a MŠ Bohdíkov
• Výlet MŠ Raškov /25. 

9./ jsme byli nuceni přeložit 
z června na září, kdy jsme se 
vydali do ZOO v Olomouci. 
S obavami jsme vyráželi vstříc 
tomuto dobrodružství, neboť 
počasí se náhle zhoršilo, 
ochladilo se a hrozilo, že se 
všechna zvířata schovají do 
svých příbytků. Cesta uběhla 
rychle a najednou jsme stáli 
před branou. Tak honem 
najíst, napít a hurá mezi zvěř! 
Zvířata snad vycítila, jak se na 
ně děti těší a ukázala se v celé 
kráse.  Žirafy k nim natahovaly dlouhé krky, opice skákaly z větve na větev, tygr 
lev i puma se procházeli po výběhu a kočka egyptská se jim pochlubila svým 
jediným koťátkem. Ani obyčejné veverky se nenechaly zahanbit a předvedly 
dětem takovou honěnou, až se jim hlavičky zatočily. Děti běhaly od výběhu 
k výběhu, pozorovaly, brebentily a vyptávaly se na všechno možné i nemožné.

Čas vyměřený na návštěvu rychle utekl a my se museli se ZOO rozloučit. 
Na zpáteční cestu se děti zase posilnily, spořádaly veškeré cukroví a dobroty, 
co měly, zamávaly zvířátkům a nasedly do autobusu, který je zavezl zpátky do 
školky a za maminkami. Příště je asi vezmeme s sebou, abychom nemuseli tolik 
pospíchat s návratem.

 Kamila Vysloužilová, MŠ Raškov

TURNAJ V KUŽELKÁCH
SDH Bohdíkov opět po roce pozval na 
den 25. 10. 2008 okolní hasičské sbory 
na druhý ročník Turnaje v kuželkách. 
Hrálo se o putovní pohár SDH Bohdíkov 
a další poháry, které pořadatelům turnaje 
věnovali manželé Šídlovi z Bohdíkova. 
Do turnaje se přihlásilo pět mužstev. 
Jako první se přihlásilo mužstvo SDH 
Raškov muži – vítězové turnaje z roku 
2007 a též ženy SDH Raškov. Dále SDH 
Komňátka, SDH Bohdíkov -  mužstvo 
mužů a mužstvo žen. Hrálo se podle 
propozic, které již všichni znali z roku 
2007, a to opět dvoukolově. Po prvním 
kole nečekaně vedly bohdíkovském ženy 
s největším počtem sražených kuželek, 
a to 98. Obhájce poháru SDH Raškov 
pouze 88. Ve druhém kole byli již 
úspěšnější a též nakouleli 98 kuželek. Ani 
to však nestačilo na ženy SDH Bohdíkov, 
které va druhém kola nakoulely pouze 
95 bodů. Avšak při celkovém součtu  
193 bodů obsadily první místo v turnaji a 
tím také získaly putovní pohár. 
Druhé místo patřilo SDH Raškov muži 
– 186 bodů, třetí místo SDH Bohdíkov 
muži – 170 bodů, čtvrté místo SDH 
Komňátka – 156 bodů, páté místo SDH 
Raškov ženy – 128 bodů. Ve sportu 
platí, že vyhrát může pouze jeden  
a ostatní zůstávají poraženi. Tak tomu 
bylo i v soutěži jednotlivců, kde 1. místo 
s počtem 50 sražených kuželek zvítězila 
paní Ondráčková Olga. Dokonce 
předstihla o jeden bod loňského vítěze 
turnaje, 2. místo získal pan Kunc Petr  - 
zástupce SDH Raškov – srazil 49 kuželek. 
3. místo patřilo panu Ondráčkovi Jiřímu 
z SDH Bohdíkov – 48 kuželek.
Zde je názorně vidět, jak byl tento 
turnaj vyrovnaný, i když nebyla nouze  
o nevydařené hody, které hráčům 
nevyšly dle jejich představ. To ale 
neubralo na dobré náladě soutěžícím. 
Po ukončení turnaje panovala veselá 
nálada do pozdních večerních hodin. 
Všechna poražená mužstva však již 
plánovala vítězství v příštím ročníku 
turnaje. Závěrem pořadatelé děkují 
všem zúčastněným mužstvům za kladný 
přístup k turnaji a jejich sportovní 
chování během celého turnaje. Proto 
také platí sportovní heslo „Sláva vítězům, 
čest poraženým“.

Miroslav Ondráček, SDH Bohdíkov

SDH BOHDÍKOV
- zpráva o výroční valné hromadě
Dne 29. 11. 2008 v 15 hodin se konala valná hromada členů SDH Bohdíkov. 
Přítomno bylo 18 členů a zástupci OÚ Bohdíkov, okresního sdružení, okrskového 
sdružení a zástupci SDH Raškov a Komňátka. Schůzi řídil starosta SDH 
Bohdíkov Miroslav Ondráček. Zprávu o činnosti SDH za rok 2008 přednesl 
jednatel organizace pan Jan Gronych. Se stavem pokladny nás seznámila paní 
Anna Ondráčková. Revizní zprávu předložil pan Jan Cekr. V průběhu schůze 
bylo uděleno Čestné uznání Františku Vágnerovi, Hynku Reichlovi, Jiřímu 
Málkovi, Jindřichu Marečkovi a Ivaně Pazdírkové za příkladnou a obětavou 
práci ve sboru dobrovolných hasičů. V diskusi vystoupil zástupce OÚ Bohdíkov 
ing. Luděk Hatoň – starosta, zástupce okrskového výboru pan Hlásný, zástupce 

okresního výboru pan  
A. Havlas, zástupce SDH 
Raškov pan A. Fleischer  
a zástupce SDH 
Komňátka pan M. Spáčil. 
Všichni poděkovali za 
příkladnou spolupráci. 
Valná hromada podpořila 
finanční částkou údržbu 
místních památek a přijala 
usnesení ukládající výboru  
i členům organizace splnění 
předložených úkolů.

Zapsala I. Pazdírková
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F o t b a l ov ý  k l u b  b o h d í kov
…klapka, jedem. Zabíjačkové hody 

na hřišti podruhé!
Druhý díl seriálu o jednom 

fotbalovém oddílu v podhůří Jeseníků 
a jeho neobvyklých mimofotbalových 
kouscích si můžete prožít právě teď  
a  tady spolu s našimi hrdiny na stránkách 
místního bohdíkovského plátku. Rukou 
svou prostou třímám pero a píši. Píši jako 
věrný to dopisovatel, který perem svým 
seriózním, někde z husy vytrženým, 
vypráví příběh jednoho velkého přátelství 
z kraje jednadvacátého století. 

Na konci prvního dílu si řekli, „tak 
zase za rok, kamarádi. Bylo to příjemné 
setkání“. A jak řekli, tak taky udělali, 
kluci šikovní. Rok se z rokem sešel  
a je tu znovu. Zabíjačka. Pravá lidová se 
vším všudy. Slivovice, svařák a trochu 
masa. Lada by se radoval. To by se 
malovalo. A ono to taky tak vypadalo, 
Ladovská zima. Zprvu hustě sněžilo 
a až sněhová peřina pokryla zelený 
koberec, padat přestalo a jen hlouček 
věrných kamarádů v tomhle studeném 
ránu čekal na příjezd jejich chlebodárce, 
předsedy místního fotbalového oddílu, 
který by mohl odstartovat tohle 
divadlo. Pod kotli praskalo dřevo, pára 
stoupala k oblakům, řezníci Boris 
a Milan nervózně přešlapovali ve 
sněhu zahřívající se slívou. Vše bylo 
připraveno k rozehrání závěrečného 
mače sezóny. Někdo přijel na kole. 
Zasněžená postavička se zmijovkou na 
hlavně. Předseda. No konečně. „Hoši, 
můžeme jít na to“, prohodil shazujíc ze 
sebe metrák sněhu. „Kde máte prase?“ 
„Stojí před náma“, pronesli svorně. 
„Srandičky, srandičky, abych vám na 
jaře nevypustil balóny. Teď vážně, kde 
je prase?“ Ukázali na cestu k dodávce, 
pojízdný to chlívek řezníka Milana. Přes 
lehce zasviněné okénko od sviní jsme 
mohli vidět dobře stavěného pašíka 
vtěsnaného v koutě a podezřívavě 

hledícího směrem ke dveřím. On to tušil 
moc dobře, že z tohohle výletu si suvenýr 
domů nepřiveze. Drobná postavička 
řezníka Milana se přitočila k dodávce. 
„Nechte mě s ním chvíli o samotě“, 
pronesl do tmy a zmizel uvnitř. Podle 
dupání a chvějící se dodávky bylo jasné, 
že prase nemá evidentně náladu na 
žádné klidné psychologické rozmluvy. 
Bum! Padla rána. Rychle otevřete. 

Na sněhem zavátý asfalt naštěstí 
vypadlo z dodávky prase, života nemaje. 
A už to jelo. Odkrvit, opařit, oškrábat, 
pověsit na háky. Moment, ještě 
nezbytné foto a můžeme pokračovat. 
Nože řezníků i jejich pomocníků 
dokonale zpracovávaly svěřené dílo. 
Ani byste nevěřili, co tito Krkovičkovi 
učni dokáží. Je to nádhera je sledovat, 
jak umí i půlkilový zbytek šlachovitého 
masa přeměnit a naaranžovat na 
prodejní stůl v nádhernou tříkilovou 
krkovici. Jsem rád, že máme u nás 
takové umělce. Hlavně spokojený 
zákazník je naším prvořadým cílem. 
Také kuchyňka, sousedící pracoviště 
těch méně zručných, fungovala přesně 
dle instrukcí velitele. Oloupat česnek, 
pokrájet cibuli, zamíchat škvarky na 
plotně, doplnit prázdné štamprle, svařit 
víno, umýt nádobí. Vše bez odmlouvání 
a zbytečného remcání. Pořádek  
a kázeň musí být. Souhra týmu tu byla 
vidět. Kolem desáté hodiny dopolední 
se začali trousit první hladovci, aby 
ochutnali nádherně vonící ovárek, 
tláču, jitrnice a chleba. Hlavní nápor 
se čekal kolem oběda. A ten taky 
přišel. Postavičky s konvičkami na 
polívku a igelitkami chodili v zástupech  
a prodejní okénko bylo plné. Mimo 
jídla měly největší úspěch slivovice, rum  
a svařák. Kdo by to byl řekl. Předseda 
vše kontroloval a monitoroval, aby věděl, 
koho bude posléze chválit a komu dá 
černý puntík za zašívání a projevenou 

malou iniciativu. 
„ Jak ty kluky 
pozoruju, já je 
budu muset letos 
snad pochválit 
v š e c h n y “ , 
mumlal si pod 
fousem uždibujíc 
z talíře s výpečky  
a kroupami. 
„Dobře jsem 
to vymyslel  
a zorganizoval“, 
pochválil se 
sám a šel si 
připít s místními 
fanoušky. Sedělo 
se, jedlo, pilo 

a nálada toho dne byla příjemná, 
přátelská, přesně taková, jaká má na 
těchto kulturních akcích být. „Tak zase 
za rok, kamarádi, byla to příjemná 
dřina“.

-----
Polovina sezóny je u konce. Areál 

ztichl a uložil se alespoň na chvíli 
k zimnímu spánku. Za celý rok toho 
zažil, že by mohl vyprávět a musel by 
určitě místo věty prosté použít věty 
rozvité se spoustou přívlastků. Opravdu 
toho není málo, co kluci dělají, i když 
to možná mnohdy není na první 
pohled vidět. „Kde berou tu vitalitu 
pořád něco dělat, vymýšlet. Nebylo by 
jednodušší přijít na fotbal, odehrát zápas 
a jít domů?“, řeknou si někteří. Bylo, ale 
proč dělat věci jednoduše, když to jde 
složitě. Proč si přidělávat zbytečně práci, 
když doma jí má každý vrchovatě? Je to  
o chtění, zodpovědnosti za svěřené dílo 
a taky trochu o vlastní blbosti, ale v tom 
dobrém slova smyslu. Jen za poděkování 
od velitele mužstva, které je jejich 
odměnou a za oddanost k němu a oddílu 
a taky za kamarádství udržující oddílový 
oheň plát. Pomník ze samých kopačáků 
bych jim vystavil a jména dratví do nich 
vyšitá by si zasloužili. Ale oni nepotřebují 
slova chvály a plácání po ramenou. 
Oni jsou skromní  a sám pocit z dobře 
vykonané práce ku prospěchu věci  
a k libosti fanoušků je jim dostatečnou 
odměnou a satisfakcí. Jen občasná slova 
pomluv snad závistivců, škarohlídů nebo 
jak je nazvat, které na jejich účet tu  
a tam slýchávají jim nepřísluší. Zamrzí 
to, ale buďme nad věcí. Kritiku ano, ale 
věcnou, poučnou, podloženou. Pokaždé 
se vše nepovede, nikdo není stoprocentní. 
Kluci ale nedělají nic, co by náš fotbal 
poškozovalo, ba naopak. Každý by měl 
nejdříve začít u sebe, co pro oddíl udělal, 
s čím pomohl, co zajistil. Ale jak už 
kdysi dávno napsal Seneca: „s lidskou 
hloupostí ani bohové nic nesvedou“.  Já 
kluky a tím nemíním jenom hráče, kteří 
jsou páteří oddílu a zapojují se do života 
oddílu, musím jenom pochválit a díky 
jim za to, co celý ten rok dělali, dělají  
a věřím, že dělat dál budou. Oni ví, koho 
se toto Děkuji týká. 

Takové to bilancování, statistiky, 
tabulky a umístění si nechám do příště 
a taky na valnou hromadu, která bude 
24.ledna v novém roce. Odpočívejte  
a nabírejte sílu na další rok. Na rok, kde 
se znovu budeme potkávat, ať už na 
plese, fotbale, při posezení s hudbou nebo 
znovu na zabíjačce u skleničky dobré 
výčepní lihoviny ve stánku fotbalovém, 
bohdíkovském, téměř prvoligovém.  

Peťa Janků – Váš oddílový předseda
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OPIS PAMĚTNÍ KNIHy STANICE ČESKéHO BOHDÍKOVA ZA ROK 1953
část první: Stručný životopis kronikářův: 

Narodil jsem se dne 24. ledna 1907 v Rudě n. Mor., moji rodiče byli chudobni. 
Otec pracoval jako tovární dělník v Olšanských papírnách a pocházel ze Slatiny 
v Čechách, okres Žamberk. Matka byla z Rudy n. Mor. Matka zemřela v roku 
1917, otec zemřel v roku 1930.

Bylo nás celkem 7 dětí, z nichž já jsem byl nejmladší. Vychodil jsem  
4 třídní českou obecnou školu v Rudě n. Mor. Řemeslu vyučen nejsem, pracoval 
jsem ponejvíce v krátkodobých zaměstnáních, buď u lesní správy v Rudě, nebo  
u zahradnického mistra Eduarda Rulíška v Rudě n. Mor.

Dne 1. října 1927 jsem nastoupil vojenskou službu u pěš. pluku čís.  
27 v Olomouci. Po 18ti měsíční voj. službě jsem byl propuštěn jako desátník 
v záloze. Dne 26. dubna 1929 byl jsem přijat do služeb ČSD jako smluvní 
dělník vrchní stavby u traťmistra v Hanušovicích. V roku 1931 jsem se 
oženil s Růženou Filipíkovou z Holešova, která byla toho času zaměstnána 
u holičského mistra Frant. Melznera v Rudě jako kadeřnice. Vychovali jsme 
spolu jednu dceru, která je dnes již provdána. 

Ve službách ČSD pamatuji a osobně jsem prožil různé politické a sociální 
změny, které jsme obzvlášť my, smluvní zaměstnanci vrchní stavby, nejvíce 
pociťovali. Nejvíce nás postihla hospodářská krize v letech 1932-1937. 
V zimních měsících bývali jsme vysazováni z práce, takže jsme mnohdy 
pracovali pouze jeden nebo dva týdny v měsíci. 

U vrchní stavby jsem pracoval skoro 8 let jako smluvní dělník. V době těchto 
osmi let jsem konal různé práce jako výpomoc ve skladišti v Hanušovicích, vždy 
po dobu podzimní kampaně, dále jako výpomocný písař u traťm. v Hanušovicích, 
a konečně jako náhradník strážníka trati. Konal jsem strážnickou službu 
v zastávce Bohutín, Komňátka a na stráž. stanovištích v Bartoňově a dnes 
zrušeném stanovišti čís. 51 v Aloisově. V lednu osudného roku 1938 byl jsem 
přeložen do stanice Javorník ve Slezsku pro službu staniční. V září téhož roku, 
po zabrání tohoto pohraničního území, jsem byl přeložen do stanice Olomouc, 
Nová Ulice. Tam jsem konal službu výhybkářskou až do osvobození našeho 
území v květnu roku 1945. 

Od září 1945 konám službu výhybkářskou ve stanici Dolní Bohdíkov a zde 
též bydlím v naturálním staničním strážním domku. Právě letos v dubnu budu 
ve službě ČSD 25 let nepřetržitě zaměstnán.

Zde ve stanici Dolní Bohdíkov se náš pracovní kolektiv zaměstnanců 
snáší s uspokojením svorně, což jest jen k prospěchu podniku i zaměstnanců 
samotných. Náčelník stanice je zde ušetřen nepříjemného řešení osobních  
a služebních sporů, které se v mnohých stanicích vyskytují. Já jsem zde 
v Dolním Bohdíkově spokojen a žiji zde se svojí ženou a tříletou vnučkou 
celkem klidně a vyrovnaně. 

Mimo svého zaměstnání mám zálibu v kreslení, a pokud k tomu čas dovolí, 
toulám se rád okolní přírodou, která jest zde v našem kraji na své krásy bohata 
– obzvlášť pro toho, kdo má pro ni smysl a otevřené oči.

Durchánek Antonín
Jména spolupracovníků: Hinkelman Alois, náčelník stanice   

         (zpracoval M. Veselý ml.)

P
páč – poněvadž
pajda – člověk, který „pajdá“, může 
být chromý
pajdat – kulhat
pajdoň – kulhající člověk
pajdulák – panák
pakátl – „ti si malé pakátl, malé 
človjek, ďecko;“
pančucháče* – punčochové kalhoty
pantok – sekera; také: … je blbé jak 
pantok – je hloupý

Vážení čtenáři, už je to zase tady. 
Zima, sníh, dlouhé večery a netrpě-
livé očekávání jednoho z nejkrásněj-
ších svátků v roce – Vánoc. Už při 
vyslovení tohoto magického slova 
naskakuje dětem husí kůže z těšení 
se na dárky, na stromeček, cukroví, 
pohádky a hlavně na dlouhou dobu 
volna se zimními sporty a rado-
vánkami. Rodičům, ale hlavně ma-
minkám, také naskakuje husí kůže 
z toho, co všechno budou muset 
uklidit, nakoupit, nazdobit, napéct 
a připravit. A potom, v ten tak dlou-
ho očekávaný den mají být všichni 
příjemní, laskaví a trpěliví?

Máme pro Vás radu, jako každý 
rok zbytečnou: To chce klid! Hoďte 
za hlavu všechen ten shon, nákupní 
horečky, nervozitu, pološílený lesk 
v očích všech nakupujících, tisí-
ce zbytečností, které musíte doma 
mít, jak hlásají nabídky reklamních 
agentur a supermarketů. Zkuste 
si prožít sváteční chvíle v sobě, ve 
svém srdci a darujte tento malý, hře-
jivý plamínek svému okolí. Nic nám 
o Vánocích neuteče, na množství  
a peněžní hodnotě dárků vůbec ne-
záleží, obchody jsou zavřené pouze 
tři dny, přeplněné krabice cukroví se 
brzy přejí a pak se mají velmi dob-
ře i slepice. A ten obávaný vánoč-
ní úklid by byl potřeba spíš až po 
Vánocích. Po všech těch návštěvách 
kamarádů, sousedů, příbuzných  
a známých. 

Každý si prožívá ty své Vánoce 
po svém, každý dodržuje jiné zvyky 
a tradice. Někdo má rád kolem sebe 
rušno, shon a nespoutané vánoční 
veselí. Jiný člověk se v tuto vánoč-
ní dobu raději schová před okolním 
světem se vzpomínkami na své nej-
bližší, na chvíle s nimi prožité a sta-
čí mu vlastní přítomnost nebo pří-
tomnost těch opravdu nejbližších. 
Ať už si zvolíte jakoukoliv podobu 
prožívání Vánoc, užijte si je v klidu, 
pohodě a hlavně ve zdraví. A ješ-
tě na něco nezapomeňte, přisypte 
ptáčkům něco dobrého do krmítek, 
pohlaďte víc své domácí mazlíky  
a napište všem přátelům, příbuz-
ným a známým nějakou povzbuzu-
jící, milou a přející zprávu. Uvidíte, 
jakou budou mít radost, všichni.

Takže krásné, příjemné, klidné  
a pro děti bílé Vánoce, přátelé!

Bohumila Matýsová  
a celá redakce

     - „prásknu ťe pantokem,… jako 
sekeró…“ 
pavók – pavouk
pavús* – zajišťovací kláda na fúře 
svázaná provazem 
      - (stř. a st. generace)
pazóri – nehty, prsty
pec – kamna, sporák 
péš do hospodi? Pú. – Půjdeš do 
„hospody“? Půjdu.
pidlat – „šel do lesa upidlat vánoční 
stromek“

SLOVNÍK „BODIKOVSKé“ MLUVy

Mgr. L. Divišová
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firmy a organizace informují

Mobil
603 973 581

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

 Svatby, výročí , oslavy,
smuteční hostiny, firemní a podniko-
vé akce, různé společenské události

Zajistím občerstvení dle Vašeho přání
(teplá kuchyně, studená kuchyně, rauty)

v Kulturním domě Bohdíkov

Volejte,  
určitě se 

dohodneme!!!

JAROSLAV KAŇÁK – 
HOSTINSKÁ ČINNOST

Raškov 128, 789 64 Bohdíkov
Tel: +420 604 566 760

POZVÁNKA  
DO SPOLEČNOSTI

15. 12. Veřejné zasedání zastupi-
telstva obce

16. 12. Vánoční koncert ZŠ  
Bohdíkov a HŠ YAMAHA

2009

10. 1.   Tříkrálový koncert

17. 1. Myslivecký ples

6. 2. Sportovní ples

14. 2. Včelařský ples

21. 2. Rybářský ples

Redukce váhy, bez 
diet a navždy. 

Poradenství ZDARMA.
www.hubnete.org

Přejeme čtenářům  
Bohdíkovského zpravodaje krásné 
Vánoce a do nového roku 2009 

hodně zdraví, štěstí  
a osobní pohody.

Pracovníci firmy  
Reprotisk s.r.o.


