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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
již sedmý rok se setkáváme na těchto stránkách s událostmi a lidmi naší obce. 

Za dobu od založení Zpravodaje počet obyvatel v obci vzrostl z 1393 na 1415. Jmé-
na některých vídáme na těchto stránkách častěji, některá vůbec ne. Možná, že jste 
zklamaní, že nepíšeme o dění či událostech, které zajímají právě Vás. Ale nikdo  
z nás nemá jasnovidecké schopnosti, takže píšeme o tom, co se dozvíme a zveřejní-
me informace, které nám byly ke zveřejnění dodány. Záleží jen na Vás, zda s námi 
budete chtít komunikovat. Není nic jednoduššího, než se obrátit na Obecní úřad 
nebo použít internet. Osobní kontakt je také řešením. Chtěla bych poděkovat všem, 
kterým není naše obec lhostejná a kteří se na nás obracejí se svými příspěvky, 
nápady a připomínkami. Vím, že není snadné  zformulovat myšlenky a dát je na 
papír, navíc s vědomím, že pod tímto výtvorem bude i Vaše jméno. O to víc si vážím 
Vás, kteří nám se Zpravodajem pomáháte a pravidelně nebo nepravidelně na naše 
stránky přispíváte. Kritikům bych jen vzkázala: „Nikdo Vám nebrání v seberealiza-
ci. Buďte aktivní a brzy budeme psát i o Vás.“.

Začíná jaro, vzduch voní, vibruje zpěvem ptactva a vše kolem nás raší, kve-
te a ožívá. Obklopuje nás obrovské množství energie a já přeji Vám, čtenářům 
Bohdíkovského zpravodaje, abyste ji dokázali využít pro sebe a své blízké. Zvlášť  
v tomto  roce plném problémů a překážek, a přesto doufám i v roce nových výzev  
a radostných událostí v naší obci.

J. Málková

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ
Připadnutí Bohdíkova k říši  bylo i brz-
dou všeho českého kulturního života. 
Byla zastavena činnost Sokola a Ná-
rodní Jednoty ihned ochromena čin-
nost Dobrovolného hasičského sboru 
a ostatních. Tím samozřejmě utrpěla 
i veřejná činnost, která se projevila 
ještě v několika zábavách na Krčmě  
a po vypuknutí války byla i tato činnost 
úplně zastavena. Dechová hudba byla 
potom provozována jen na pohřbech. 
Smyčcová (původní obsazení) přestala 
v té době úplně a při zábavách hráva-
la malá obsazení ve složení: kompletní 
bubny (velký buben se šlapací paličkou, 
bubínek, činel, činely se šlapacím ovlá-
dáním tzv. charlestony), harmonika, 
klarinety, saxofony, trubka, trombon, 
housle, basa. Tomuto nebo podobnému 
obsazení se začalo říkat džezové, v poz-
dější době potom podle způsobu pojetí 
hry buď lidové nebo džezové.
Protože všechna veřejná činnost čes-
kých spolků byla zastavena, soustředil 
se veřejný život do neoficiálních schů-
zek mládeže i starších na Pelegrad. Zde 
někdy při hře na pouhou harmoniku se 
tancovalo a hledala tak náhrada za jiné 
kulturní vyžití. Malé skupiny bohdíkov-
ských muzikantů potom účinkovaly při 
rodinných neveřejných oslavách, na 
které sice mají jednotlivci někdy velmi 
pěkné vzpomínky, pro společnou čin-
nost však nemají zvláštní význam.
Po vypuknutí války byli někteří z hu-
debníků nasazeni do výtopny na drá-
hu do Hanušovic, a poněvadž se ještě  
z dob první republiky znali s muzikan-
ty z německé oblasti kolem Hanušovic, 
byli zváni a vypomáhali v té době v je-
jich hudbách za hudebníky poslané na 
vojnu. Byl to hlavně Emanuel Mikuláš, 
Alois Navrátil, Richard Šimek. Někdy 
hráli až v Hlucholazích a Mezilesí, v or-
chestru jak asi dnes bývá při závodních 
klubech. 

 Jan Turek (Kronika bohdíkovské hudby)

BOHDÍKOV
K 31. 12. roku 2008 v obci Bohdíkov žilo 1 415 obyvatel (z toho 718 žen).  

V Bohdíkově samém žilo 836 obyvatel, v Raškově 454 a v Komňátce 125 obyva-
tel. Během roku se narodilo v Bohdíkově 12, v Komňátce 1 a v  Raškově 9 dětí. 
Zemřelo 6 občanů z Bohdíkova, 4 z Raškova a 4 z Komňátky. Do naší obce se 
během roku přihlásilo 34 občanů a odhlásilo se odsud 43 občanů. Nejvíc ob-
čanů odešlo z Raškova 20 a z Komňátky 12 (z Bohdíkova 11). Pro zajímavost  
246 obyvatel tvoří mládež ve věku do 15 let, 836 občanů obce je v produktivním 
věku a 333 v důchodovém.                                       Dle údajů Obecního úřadu
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zprávy obecního úřadu
VÝPIS Z USNESENÍ č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 2. 3. 2009 V 
BOHDÍKOVĚ
47.  Zastupitelstvo obce schvaluje        
a)   Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce           
b)   Kontrolu plnění usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce
c)   Výsledek hospodaření a závěrečný účet za rok 2008 a Zprávu o přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2008 provedenou Krajským úřadem Olomouckého 
kraje bez výhrady

d)   Zprávu o výsledku inventarizace majetku obce za rok 2008 včetně návrhů 
hlavní inventarizační komise

e)  Rozpočet obce na rok 2009 jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši 
22 955 000,- Kč a rozpočtový výhled na léta 2010–2011 podle přílohy

f)  Plán preventivně výchovných akcí na úseku požární ochrany na rok 2009 
g)  Zadání 1. změny územního plánu obce Bohdíkov
h)  Pořízení změny č. 2 územního plánu obce Bohdíkov - předmětem změny č. 2 

bude prověřit záměr MVE Dolní Bohdíkov v k.ú. Raškov Ves, řeka Morava 
ř.km. 320,590 

ch)  Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Bohdíkov a firmou SAN-JV s.r.o., Li-
dická 56, 787 01 Šumperk na dodávku stavebních prací „Přístavba schodiště 
a stavební úpravy v budově MŠ Bohdíkov č.p. 114“ za cenu  2 185 126,- Kč 
včetně DPH

 i)   Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operač-
ního programu pro prioritní osu 6.2., oblast podpory 6.2.1., Výzva č. 02 „ 
eGoverment v obcích – Czech POINT -  kontaktní místa“, Typový projekt – 
Czech POINT- Kontaktní místo (Plná verze)

j)   Zrušení Svazku obcí Luže a jeho vstup do likvidace
k)   Jmenování Mgr. Petry Hatoňové, bytem Komňátka, likvidátorem Svazku obcí  

Luže
l)   Nákup hasičského vozu Š–706 RTO od Města Suchdol nad Odrou za dohod-

nutou cenu 100 tisíc Kč
48.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a)   Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
b)   Vyhodnocení preventivně výchovných akcí obce Bohdíkov na úseku požární 

ochrany za rok 2008
49.  Zastupitelstvo obce souhlasí
a)   S přijetím finanční podpory v rámci integrovaného operačního programu pro 

prioritní osu 6.2., oblast podpory 6.2.1., Výzva 02 „eGoverment v obcích 
–Czech POINT- kontaktní místa“, Typový projekt –Czech POINT- Kontaktní 
místo (Plná verze)

b)   S výměnou stropu v budově současné základní školy  č.p. 114
c)   S tím, že budova současné Základní školy Raškov bude i nadále využívána 

jako školské zařízení a nebude prodána k soukromým či komerčním účelům
50.  Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce
a)   Provádět v průběhu roku 2009 rozpočtová opatření v příjmech i ve výdajích 

rozpočtu obce na rok 2009 ve výši do 200 tisíc Kč

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
27. 4. 2009
25. 5. 2009

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BOHDÍKOV 
NA ROK 2009 - INVESTIČNÍ VÝDAJE
název Kč

PROJEKTy
Přechod pro pěší „U Seppla“ 30 000
Víceúčelové hřiště Raškov 30 000
Energetický audit kulturního domu 59 000
Zateplení fasády kulturního domu 30 000
Inženýrské sítě pro výstavbu RD 50 000
I. změna územního plánu obce 68 000
C e l k e m 267 000

INVESTIČNÍ AKCE
ZŠ Bohdíkov - v dětech je naše bud. 7 046 000
ZŠ Bohdíkov- zateplení fasády  2 500 000
Stavební úpravy MŠ Bohdíkov 2 200 000
Bezdrátový rozhlas 340 000
Inženýrské sítě pro výstavbu  RD 500 000
C e l k e m 12 586 000

Letošní červen se nese ve znamení voleb do Evropského parlamentu. 
Ty proběhnou v pátek 5. června od 14 do 22 hodin  

a v sobotu 6. června od 8 do 14 hodin.  
K volebním urnám v českých městech a obcích mohou přijít nejen  

občané České republiky, ale také občané dalších států, jež jsou  
členy Evropské unie.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ 
OBNOVY KATASTRÁLNÍHO 

OPERÁTU 
přepracováním souboru geodetic-

kých informací do digitální podoby
Katastrální úřad pro Olomoucký 

kraj, katastrální pracoviště Šumperk 
oznamuje, že v katastrálním území 
Dolní Bohdíkov bude obnoven kata-
strální operát přepracováním na di-
gitalizovanou mapu. Předpokládaný 
termín dokončení je v březnu 2012.

Dále Katastrální úřad pro Olo-
moucký kraj, katastrální pracoviště 
Šumperk oznamuje, že v katastrálním 
území Komňátka bude obnoven kata-
strální operát přepracováním na di-
gitalizovanou mapu. Předpokládaný 
termín dokončení je v únoru 2011.

Obnova katastrálního operátu se 
provádí postupně na celém území 
České republiky a je vyvolána potře-
bou vést katastrální mapu i písemné 
údaje katastru nemovitostí v digitální 
(počítačové) podobě. Obnovou ka-
tastrálního operátu nejsou dotčena 
vlastnická ani jiná práva k nemovitos-
tem.

Součástí obnovy katastrálního 
operátu není zjišťování průběhu hra-
nic pozemků v terénu.

(§ 14 katastrálního zákona)
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE  
BOHDÍKOV NA ROK 2009 – PŘÍJMy
název                                                   Kč

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé 
činnosti 2 200 000
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 400 000
Daň z příjmu fyz. osob 
z kapitálových výnosů 100 000
Daň z příjmů právnických osob 3 200 000
DPH 4 600 000
Správní poplatky 10 000
Poplatek za komunální odpad 600 000
Poplatek ze psů 25 000
Poplatek za užívání veřejného 
prostranství 3 000
Poplatky ze vstupného 4 000
Poplatek z ubytovací kapacity 2 000
Daň z nemovitostí 480 000
Splátky úvěrů nové bytové jednotky 180 000
Neinvestiční dotace od Krajského 
úřadu 170 400
Neinvestiční transfery od 
regionálních rad 402 311
Inv. transfer  od Svazku obcí 
regionu Ruda 718 000
Investiční transfery od 
regionálních rad 6 372 043
Příjmy z pronájmu pozemků 2 000
Příjmy za vodné 1 000 000
Příjmy z kulturního domu 55 000
Příjmy z pronájmu bytů 55 000
Příjmy z pronájmu hrobů 8 000
Příjmy za TKO od podnik. 
a organizací 15 000
Příjmy z vydobývacího prostoru 1 000
Příjmy za hlášen 3 000
Příjmy z dividend 20 000
Ostatní nedaňové příjmy 10 000
Příjmy z prodeje pozemků 8 000
Příjmy z úroků 250 000
Přebytek hospodaření z min. roku 2 061 246

Celkem 22 955 000

NÁVRH ROZPOČTU OBCE  
BOHDÍKOV NA ROK 2009 – VÝDAJE
název Kč
Místní komunikace 350 000
Vodovod 1 250 000
Kanalizace a ČOV - příprava 150 000
ZŠ Bohdíkov - příspěvek na provoz 750 000
ZŠ Bohdíkov - vybavení učeben 
a související výdaje 745 000
ZŠ Bohdíkov - doprava žáků 75 000
Prostředky za žáky do cizích škol 260 000
Knihovny 100 000
SPOZ 100 000
Vedení obecní kroniky 80 000
Oprava střechy márnice v Raškově 50 000
Kabelová televize 15 000
Bohdíkovský zpravodaj 40 000
Kulturní dům 250 000
Tělovýchova 130 000
Nákupy a převody nemovitostí 30 000
Bytové hospodářství 50 000
Veřejné osvětlení 300 000
Pohřebnictví 50 000
Příspěvek do DSO Ruda 30 000
Příspěvek do MAS Hor. Pomoraví 15 000
Sběr a svoz TKO 900 00
Péče o vzhled obce 180 000
Příspěvek do DSO Luže 37 000
Krizový štáb  obce 30 000
Požární ochrana 90 000
Areál letního divadla a kuželna 30 000
Odměny členům zastupitelstva 725 000
Mzdy pracovníků OÚ 1 115 000
Odvody pojistného 600 000
Provoz OÚ 670 000
Výdaje za vedení účtu v pen. ústavu 15 000
Ostatní činnost 350 000
Příspěvky a dary 40 000
Rezerva 500 000
Projekty 267 000
Investiční akce 12 586 000

Celkem 22 955 000

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ČÁSTEČNÉ REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Obec Bohdíkov podle ustanovení § 11 odst..1  písm. a) zákona č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České re-

publiky (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě přípisu Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk, oznamuje, že v katastrálním území  Dolní Bohdíkov bude v květnu 2009 
zahájena částečná revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do prosince 2011.

Dále Obec Bohdíkov s odvoláním na výše uvedená ustanovení katastrálního zákona a na základě přípisu Katastrální-
ho úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk, oznamuje, že v katastrálním území Komňátka bude  
v květnu 2009 zahájena částečná revize katastru nemovitostí  a potrvá přibližně do října 2010.

Vlastníci nemovitostí v těchto katastrálních územích a jiní oprávnění se upozorňují  na jejich povinnosti, vyplý-
vající z ustanovení § 10 odst. 1 katastrálního zákona, zejména

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého  zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne je-

jich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní 
orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,

c)   na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
                                                                                                                                             Ing. L. Hatoň

OPIS PAMĚTNÍ KNIHy STANICE 
ČESKÉHO BOHDÍKOVA ZA ROK 
1953
část třetí: Kraj a okolí naší stanice
Naše stanice leží na levém břehu 
řeky Moravy, okolí a kraj jest pře-
vážně kopcovitý a lesnatý. Větší část 
zemědělské půdy jest na stráních, 
místy dosti vysoko položených.  
V nížině podél toku řeky Moravy jsou 
louky a v menší výměře též pole na-
šich zemědělců. Nejbližšími podniky  
v okolí stanice jsou: Moravskoslezské 
vápenice se svým kvalitním vápnem, 
které jest známo téměř po všech kra-
jích naší vlasti. Dále je zde národ. 
podnik „Papcel“ opravny a výroba 
knihařských strojů, které se též hod-
ně vyváží do zahraničí. V tomto závo-
dě je též slévárna, kde se vyrábí různé 
litinové odlitky pro naše domácí zá-
vody. Před znárodněním patřil tento 
podnik ing. Rudolfu Kusákovi. V blíz-
kém okolí stanice, na pozemku obce 
Raškova, jest továrna na výrobu kor-
kových zátek. Tato továrna dříve byla 
majetkem německého soukromníka 
A. Schenka, který byl po převratu  
v r. 1945 se svojí rodinou odsunut do 
Německa. Na pozemku obce Bohdí-
kova je též známa Aloisovská papírna 
n. p., kde se vyrábí lepenka a balicí 
papír. Rekreační, lázeňské nebo výlet-
ní středisko v našem přímém okolí se 
nenachází, vyjma menšího výletního 
místa „Severomoravské chaty,“ ležící 
severozápadně od obce Štědr. Lhoty 
v krásném lesnatém okolí. Na levém 
břehu řeky Moravy na zalesněném 
kopci, proti osadě Raškov Horní 
Dvůr, jest zřícenina hradu zvaného 
Nový Hrad, pocházející ze 14. století. 
Pod touto zříceninou u paty hory jest 
u trati strážní stanoviště čís. 54.

 (zpracoval M. Veselý ml.)
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ze života naší obce
INFORMACE KE SBĚRU A SVOZU ODPADŮ

Obecní úřad informuje občany, že v sobotu 25. dubna 2009 proběhne v celé 
obci sběr a svoz nebezpečného odpadu. Mezi sbírané nebezpečné složky ko-
munálního odpadu patří zejména:barvy, lepidla, pryskyřice, oleje, olejové fil-
try, brzdové kapaliny, vyřazené léky, olověné akumulátory, galvanické články, 
zářivky a výbojky, televizory, ledničky, obaly od sprejů,vyřazené chemikálie a 
další nebezpečné látky. Kromě toho bude společnost SITA CZ a.s.sbírat rovněž 
opotřebené pneumatiky. 

Mezi nebezpečný odpad nepatří: ledničky bez chladících zařízení, televizory 
bez obrazovek, komunální a stavební odpad.

HARMONOGRAM SVOZU:
      Čas   Místo

  9.00–9.30  Dvůr Raškov  - u lípy
  9.35–10.05  Raškov – u Ottů
10.10–10.40  Raškov – u kostela
10.45–11.15  Bohdíkov – u nádraží 
11.20–11.50   Bohdíkov – u lípy

V termínu od 4. května do 7. května 2009 obecní úřad ve spolupráci s firmou 
SITA CZ a.s. provozovna Rapotín zajistí svoz velkoobjemového odpadu. 

Velkoobjemový odpad tvoří zejména opotřebovaný nábytek, matrace, vany, 
koberce a podobný odpad. Do tohoto odpadu nepatří  veškeré druhy nebezpeč-
ných odpadů,pneumatiky a stavební odpad.

Umístění kontejnerů:
•  od 4. 5. do 5. 5.                              •  od 6. 5. do 7. 5.
Počet ks místo    Počet ks místo
1 Bohdíkov – most (u Vítů)  1     Dvůr Raškov – u lípy
1 Bohdíkov – u samoobsluhy  1     Raškov – kostel
1 Bohdíkov – u lípy   1     Komňátka – obchod

 
SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

Od 1. 2. 2009 do 31. 3. 2009
se narodili:
27. 1. 2009 Marková Adéla, Raškov 
18. 2. 2009 Všetíček Lukáš, Bohdíkov
26. 2. 2009 Valouchová Viktorie, Boh-
díkov
navždy se s námi rozloučili:
9. 2. 2009 Doležel Vlastimil, Raškov

Dne 22. 3. oslavila  
své 85. narozeniny  

paní Zdena Gronychová z Raškova-
Dvora. Popřát oslavenkyni přišly  

za SPOZ paní Olga Vágnerová  
a paní Jana Fabiánová.

 

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V RAŠKOVĚ
V listopadových Hanušovických novinách vyšel článek Toulky po okolí, ve kterém autor popisuje Raškov, jeho his-

torii a osudy kostela. Cituji: „Již ve 14. století byl v Raškově farní kostelík. Na jeho místě vybudovali zdejší evangelíci 
ve druhé polovině 16. století dřevěnou modlitebnu. V r. 1711 byla na popud a za finančního přispění Jana Adama  
z Lichtenštejna zahájena stavba dnešního památkově chráněného kostela sv. Jana Křtitele. Kamenný rodový erb těchto 
pánů se dodnes nachází osazený na věži mezi prvním a druhým patrem. Stavba probíhala až do roku 1733, ale již v roce 
1725 byl kostel slavnostně vysvěcen. Kdy byly pro kostel pořízeny zvony, není přesně známo, ale v roce 1771 tu již dva 
zvony údajně svolávaly věřící k bohoslužbě. Od roku 1804 měl však kostel již tři zvony, z nichž nejmenší nesl letopočet 
1756. Zajímavé ovšem také je, že na jeho nápisu stojí, že byl určen pro hranický kostel. Druhé dva zvony, již jednoznačně 
určené pro Raškov, pocházejí až z let 1781 a 1782 a oba ulil ve své dílně olomoucký zvonař Wolfgang Strub. Sami histori-
kové si nad tím lámou hlavy a asi se už nikdy nedozvíme, jak a proč se zvon z Hranic na Moravě ocitl na věži v Raškově  
a kolik zvonů se ve věži vlastně vystřídalo. V roce 1784 byla při novém kostele obnovena duchovní správa. Ta též ihned 
prosadila zahájení pravidelného vyučování v raškovské škole. Až v roce 1802 byla ke kostelu přistavěna sakristie a o tři 
roky později byl znovu vysvěcen, již jako farní kostel. Teprve z této 
doby známe některá jména stavitelů a umělců, kteří se na stavbě 
a obnově podíleli. Byl to knížecí stavitel Egidius Zbítek z Úsova a 
malíř Josef Kail ze Šumperka, který opravil starší poškozené obrazy 
a také namaloval nově.“ Tolik Hanušovické noviny. 

Zvony, o kterých autor článku píše, však již v tomto kostele nejsou. 
Tak jako jinde, byly i ony během druhé světové války odvezeny. Byly na-
hrazeny v 50. letech zvony provizorními o jejichž původu se můžeme 
jen dohadovat. Zvon, který občas v Raškově slýcháte, nese na sobě jako 
jediný tento nápis: PATRONE MORIENTIUM, ORA PRO NOBIS.

V kostele se navíc nacházejí vzácné varhany z  roku 1875, kte-
ré jako své první varhany postavila varhanářská dílna rodu Kolbů  
z Pekařova.              J. Málková

11.55–12.25  Bohdíkov – u samoobsluhy
12.30–13.00  Komňátka – u obchodu 
13.05–13.30  Bohdíkov – u mostu (u Vítů)
14.05–14.35  Aloisov – u Dvora
14.40–15.10  Bohdíkov – u kravína

     Čas   Místo
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ZŠ bohdíkov A MŠ rAŠkov
Loučení se starou školou Pátek 6.února byl v bohdíkovské škole jiný než 

mnoho ostatních. Byl totiž úplně posledním vyučovacím dnem v této stařičké 
budově. Trošku jsme posmutněli při vzpomínce na všechny zážitky, příhody  
i zde prožité roky a připomněli jsme si, kolik generací našich rodičů, babiček  
a dědečků tu  v lavicích prožilo své dětství. Jenomže život jde dál, škola je nám 
už  těsná, a tak se moc těšíme na příští rok, na novou moderní budovu se vším, 
co ke škole začátku 21. století patří. Tak tedy: sbohem školo - ať žije škola!!

Stěhování do ZŠ Raškov a zahájení společného vyučování 16. 2. Velké stěho-
vání k dočasnému společnému vyučování všech dětí na ZŠ Raškov jsme zvládli 
a novým podmínkám rychle přivykli. V  hodnocení těchto změn samotnými 
žáky po 14 dnech společné práce převažovala pozitiva, a tak si přejeme, aby to 
tak zůstalo.

Keramika 2. + 3. 3. na Komíně v Šumperku byla příjemnou změnou hodin 
výtvarné výchovy. Ještě se stále těšíme na naše vypálené výrobky.

Matematický klokan Matematika bývá mnohdy postrachem žáků. Že tomu 
tak vždy být nemusí, dokazuje tradiční soutěž Matematický klokan. Letos pro-
běhla 19.3. současně v mnoha státech Evropy, kdy žáci a studenti v 5 věkových 
kategoriích řešili vždy 24 zajímavých úloh. A jak dopadli naši žáci? Určitě se v 
konkurenci dětí z jiných škol neztratí : 
Kat.  Cvrček ( 2.-3. ročník, max. 60 bodů )  Kat. Klokánek ( 4.-5.roč., max 120 b.)
 1. Roman Šimek -  54 b.    1. Lukáš Horáček - 64 b.
 2. Terezka Kvapilíková - 44 b.   2. Václav Babka - 56 b
 3. Tereza Vémolová - 42 b.   3. Anna Osladilová - 53 b

Projektové vyučování „Hmyzí rodinka“ 31. 3. navštívili mladší žáci ve Vile 
Doris v rámci prvouky.

yAMAHA POPSHOW 2009
Ve středu 25. dubna vyvrcholilo v sále šumperského H-Clubu regionální fi-

nále soutěže YAMAHA POPSHOW 2009. Bohdíkov reprezentovali 4 soutěží-
cí, a to: Lukáš Horáček 

(4. roč.), Aneta Žáková (5. roč.), Aneta Diopanová (5. roč.), Alena Mátycho-
vá (7. roč.) .

A jak celé klání dopadlo? Třetí místo v kategorii žáků 4.–5. tříd obsadila 
Aneta Žáková a vítězství v kategorii žáků 7.–9. tříd si již podruhé odnáší Alena 
Mátychová, která tak opět postupuje do celostátního finále v Českých Budějovi-
cích. Všem zúčastněným blahopřejeme k úspěchu a Alence Mátychové držíme 
palce 26. dubna 2009!

Ze zahájení činnosti kroužku břišních tanců máme velkou radost. Bývalá 
žákyně Veronika Wolfová se dokonce se svými svěřenkyněmi již předvedla na 
Dětském karnevalu, a to za sebou měly jen 2 setkání!

Dětský karneval 28. 3. 2009
Akce s dlouholetou tradicí se konala poprvé ve společné režii sloučených 

mateřských a základních škol. Všichni jsme se snažili, aby se karneval povedl. 
Velmi děkujeme za podporu rodičům a sponzorům, kteří se postarali o krásnou 
„maxitombolu“, i těm, kteří obětavě pomáhali u stolečků, v šatně a za pulty. 
Všem dětem udělil velkou pochvalu šašek Viky, který jen velmi nerad končil 
své vystoupení a v zákulisí se podivoval nad tím, jak zde máme úžasné kluky  
a holky. Za rok na shledanou?

Divadelní loutkové představení v Kině OKO v Šumperku  navštívily děti obou 
mateřských škol 30. 3. „Látané příběhy krejčíka Honzy“ se dětem líbily, ale  
i zážitek z velkého kina s krásnými modrými sedačkami prý stál za to.

Malování na hedvábí Bylo další výtvarnou technikou, kterou jsme se naučili 
2. + 7. 3. na Komíně v Šumperku. Nádherně jemné a krásně barevné dárečky 
určitě potěší ty, kterým je děti věnují.

Za MŠ a ZŠ Bohdíkov a Raškov
 Mgr. Alena Vokurková a Mgr. Eva Fleischerová
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SDH RAŠKOV
Dne 20. 12. 2008 v 17 hodin se 

konala valná hromada SDH Raškov 
v restauraci Obora. Schůzi zahájil sta-
rosta sboru Adolf Fleischer, který při-
vítal členy a hosty. Hosty byli Ing Ha-
toň – starosta obce, Antonín Havlas 
za okres, Jiří Hlásný  za okrsek, Jan 
Gronych za SDH Bohdíkov a Miro-
slav Spáčil za SDH Komňátka. Po při-
vítání požádal starosta o minutu ticha 
za zemřelé členy. Zprávu o činnosti 
SDH za rok 2008 přednesl jednatel 
Jiří Vágner. Naše základna se skládá 
z 18 činných a 42 přispívajících čle-
nů. Celkem bylo 7 schůzí členských  
a 2 výborové. Účast byla celkem dob-
rá. Z našich řad odešli 3 členové.

4. 5. 2008 jsme se zúčastnili ško-
lení o živelných pohromách v Bohdí-
kově. Odpracovali jsme 892 hodin na 
úpravu výstroje, výzbroje ap. Poslední 
brigáda byla 7. 12., kdy jsme skáceli 
topol proti Dokoupilovým. V letošním 
roce upravíme strop v požární zbroj-
nici, kde nás čeká ještě hodně práce.  
O hasičské auto se starají pánové Fleis-
cher, Vrubel a Kubíček. Takže auto je 
kdykoli připraveno k zásahu. V letoš-
ním roce jsme se zúčastnili okrskové 
soutěže v hasičském sportu, kde jsme 
se umístili na pátém místě.

V žádném případě nemůžeme 
být spokojeni s kulturními akcemi. 
Závazek v usnesení, že uspořádáme 
2–3 táboráky se rovná 0. Co je nám 
platné vybavení a zařízení v Podhradí, 
když jej neumíme využít. Se stavem 
pokladny nás seznámil bratr František 
Straka. Revizní zprávu předložil pan 
Kunc.

V diskusi vystoupil zástupce obce 
pan Ing. Luděk Hatoň, který nám 
poděkoval za naši práci v roce 2008. 
Zvláště byl spokojen s činností zása-
hové jednotky.  Vystoupili i další zú-
častnění hosté, kteří nám poděkovali 

V průběhu schůze bylo uděleno 
ocenění za 50 let u hasičského sboru 
bratru A. Fleischerovi a Fr. Strakovi. 
Ocenění předal za okresní výbor pan 
Antonín Havlas. V posledním bodě 
byl pan A. Fleischer navržen a schvá-
len jako delegát na shromáždění sta-
rostů.

Usnesení bylo přijato a schváleno. 
Starosta sboru A. Fleischer poděkoval 
starostovi Obecního úřadu i celému 
zastupitelstvu obce za dobrou spolu-
práci a podporu našeho sboru. Všem 
popřál hodně zdraví a štěstí do roku 
2009. Na občerstvení byl výborný gu-
láš.

S heslem „Ohni zmar, sboru zdar“ 
Jiří Vágner

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA
Na svém zářijovém zasedání v loňském roce zastupitelstvo obce schvá-

lilo zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bohdíkov. 
Jednotka plní prioritně úkoly na úseku požární ochrany a ochrany obyva-
telstva a úkoly v souladu s předurčeností pro záchranné a likvidační práce 
a zařazením do požárního poplachového plánu kraje. Úkoly plní především  
v katastrálním území zřizující obce. Zásahová jednotka čítá 10 členů, velite-
lem je Pavel Vrubel. Sídlem organizace je Raškov – požární zbrojnice. 

V loňském roce tato zásahová jednotka SDH Raškov vyjížděla pouze je-
denkrát. Výjezd se uskutečnil 25. 6 .2008 ve 23.00 na výzvu HZS Olomouc-
kého kraje k technickému zásahu - odstranění spadlého stromu na hlavní 
silnici v katastru obce Bohdíkov. Naše jednotka byla na místě nápomocná  
k rozřezání a odklízení spadlého stromu. Dále bylo využito elektrocentrály  
a dvou kusů halogenů k osvětlení místa zásahu a přilehlého svahu. Této tech-
niky bylo využito k následné kontrole terénu (svahu) a vyloučení možnosti 
pádu dalších stromů na komunikaci.

7. 12. 2008 byla jednotka přítomna u kácení topolu u pohostinství Seppl, 
kde pomáhala při likvidaci pokáceného stromu a bylo zde využito motorové 
pily, která je součástí vybavení SDH Raškov. Tato likvidace za účasti SDH se 
uskutečnila na požádání starosty obce Bohdíkov.

                  Luděk Brostík

JARO JE TADY. HURÁ NA VODU!
Jaro je tady a s ním přijde i otvírání našich řek. Pokud máte zájem vyrazit 

sami či s námi na vodu, naše lodě jsou již připravené.
V letošním roce budeme organizovat i ve všední dny sjezdy Moravy na na-

fukovacích i plastových lodích, pro zájemce včetně zajištění přepravy materiálu 
a osobních věcí. Stačí si rezervovat termín, dopravit se na místo startu, pře-
vzít připravené lodě a další materiál, uložit své věci do doprovodného vozidla  
a v místě cíle si své věci převzít a lodě a materiál vrátit. 

Vybrat si můžete z velké nabídky lodí: nafukovací i plastové kánoe, nafu-
kovací raft, nafukovací kajak, laminátové kajaky. Zajistíme také vesty, helmy, 
pádla a další materiál. Pro zájemce zajistíme také doprovod instruktora vodní 
turistiky.

Pokud máte zájem o zajištění Vašeho sjezdu či se chcete zúčastnit našich 
akcí a nebo si jen chcete vypůjčit lodě, kontaktujte nás na e-mailové adrese 
vodacihanusovice@seznam.cz nebo na tel. 732 264 952.

                              Pavel Podvolecký

KULIČKOVÝ TURNAJ DOSPĚLÝCH
Kuličky patří mezi nejstarší sporty v historii lidstva. Nejstarší nalezená ku-

lička pochází z Egypta a datuje se do roku 3000 let před n. l. Ve starověku se 
kuličky hojně hrávaly na území Římské říše. Oblíbili si je např. Caesar či Ro-
mulus Augustus. Novodobá historie kuliček se začíná psát v roce 1998. Tehdy 
byla uspořádána série 4 turnajů, které se hrály podle pravidel, jak je známe 
dnes. O rok později, v srpnu 1999, byl založen Český kuličkový svaz.

Mnoho dospělých i dospívajících lidí tráví stále více času sportovními tur-
naji v kuličkách. Soutěží na nejrůznějších úrovních - od amatérské po vrcholo-
vou. Ti nejlepší se účastní turnajů jako mistrovství republiky, mistrovství světa, 
turnaje mistrů a dalších soutěží organizovaných kluby sdruženými v Českém 
kuličkovém svazu.

Hráči stále častěji zakládají kuličkové kluby. To jim umožňuje účastnit se 
kromě turnajů jednotlivců i národní teamové soutěže a bojovat o titul nejlepší-
ho klubu v České republice.

Možná, že i ve Vaší obci se občas konají kuličkové turnaje. Možná, že ne. 
Pak máte skvělou šanci být právě Vy klíčovou osobou, která přinese turnaje  
v kuličkách do své obce. Kuličky činí výjimečným sportem také fakt, že turnaj 
může snadno zorganizovat i jediný pořadatel.

Ať již se rozhodnete pro vlastní turnaj nebo máte chuť zúčastnit se ně-
kterého, potřebné informace naleznete na internetových stránkách Českého 
kuličkového svazu - http://www.kulicky.com

                                             Petr Šejba (Český kuličkový svaz)
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F o t b a l ov ý  k l u b  b o h d í kov
Zelená je tráva, fotbal to je hra!
Je to jen pouhá chvíle, jak jarní 

voda, která odteče, aniž se naděje-
te, kdy se rozplynula lahodná vůně 
čerstvě uvařeného ovaru a „prde-
lačky“, polívky to výborné zabí-
jačkové, a my můžeme opět nasát 
libý šmak bůčku a klobás. Pašíkovy 
laskominy budiž nám klíčem k  uza-
mčení a po zimním spánku znovu  
k otevření brány našeho fotbalové-
ho stánku. Nevím, zda jste se více 
těšili na bůček nebo na fotbal, ale 
ve skrytu duše doufám, že v první 
řadě na fotbal a potom na bůček za-
pivší pivem. 

Je pravda, že při prvním měření 
sil vás nadchlo spíše jídlo než před-
vedený fotbalový výkon, myslím tím 
tedy výkon mužů, dorosti podali 
standartně dobrý výkon a s přehle-
dem vyhráli,  ale buďme k mužům 

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Krajská soutěž I.B třída sk.C - muži 
 jaro 2009 

 
Den Datum Hodina Mužstvo                     Mužstvo                         Odjezd

Sobota 04.04.2009 16.00 FK Bohdíkov Sokol Lesnice  
Sobota 11.04.2009 16.00 TJ Bělá pod Pradědem  FK Bohdíkov  14.00 
Sobota 18.04.2009 16.30 FK Bohdíkov TJ Libina  
Sobota 25.04.2009 16.30 FK Bohdíkov TJ Velamos Sobotín  
Sobota 02.05.2009 16.30 FC Tatran WAREX 

Supíkovice 
FK Bohdíkov 14.30 

Sobota 09.05.2009 16.30 FK Bohdíkov Sokol Hrabišín  
Sobota 16.05.2009 16.30 TJ Sokol Bludov FK Bohdíkov 15.15 
Sobota 23.05.2009 16.30 FK Bohdíkov TJ OLPA Jindřichov  
Sobota 30.05.2009 16.30 TJ Sokol St. Červ.Voda FK Bohdíkov 14.30 
Sobota 06.06.2009 16.30 FK Bohdíkov TJ Písečná  
Sobota 13.06.2009 16.30 TJ Tatran Ruda n. Mor. FK Bohdíkov  

 
 

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Okresní přebor -dorost „sk. A“- 
jaro 2009 

 
Den Datum Hodina Mužstvo                     Mužstvo                         

Sobota 04.04.2009 13.30 FK Bohdíkov Sokol Bratrušov  
Sobota 11.04.2009 13.30 Sokol Nový Malín  FK Bohdíkov 
Sobota 18.04.2009 14.00 FK Bohdíkov Velamos Sobotín 
Sobota 25.04.2009 14.00 FK Bohdíkov FC Rovensko 
Sobota 02.05.2009 13.30 Sokol Sudkov FK Bohdíkov 
Neděle 10.05.2009 10.00 FK Bohdíkov OLPA Jindřichov  
Neděle 17.05.2009 14.00 Sokol Bludov  FK Bohdíkov 
Sobota 23.05.2009 14.00 FK Bohdíkov TJ Postřelmov  
Neděle 31.05.2009 10.00 FK Hanušovice FK Bohdíkov 

 
Rozlosování mistrovských utkání v kopané – OP mladší žáci  -  jaro 2009 

 
Den Datum Hodina Mužstvo                     Mužstvo                         

Sobota 04.04.2009 13.00 TJ Libina FK Bohdíkov 
Sobota 11.04.2009 10.00 FK Bohdíkov SK Zvole 
Neděle 19.04.2009 14.30 FK Úsov FK Bohdíkov
Neděle 26.04.2009 11.00 Sokol Štíty FK Bohdíkov
Neděle 03.05.2009 14.00 FK Mohelnice B FK Bohdíkov
Sobota 09.05.2009 10.00 FK Bohdíkov TJ Libina 
Sobota 16.05.2009 15.00 SK Zvole FK Bohdíkov 
Sobota 23.05.2009 10.00 FK Bohdíkov FK Úsov 
Sobota 30.05.2009 10.00 FK Bohdíkov Sokol Štíty 
Sobota 06.06.2009 10.00 FK Bohdíkov FK Mohelnice B 
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Den Datum Hodina Mužstvo                     Mužstvo                         

Sobota 04.04.2009 13.00 TJ Libina FK Bohdíkov 
Sobota 11.04.2009 10.00 FK Bohdíkov SK Zvole 
Neděle 19.04.2009 14.30 FK Úsov FK Bohdíkov
Neděle 26.04.2009 11.00 Sokol Štíty FK Bohdíkov
Neděle 03.05.2009 14.00 FK Mohelnice B FK Bohdíkov
Sobota 09.05.2009 10.00 FK Bohdíkov TJ Libina 
Sobota 16.05.2009 15.00 SK Zvole FK Bohdíkov 
Sobota 23.05.2009 10.00 FK Bohdíkov FK Úsov 
Sobota 30.05.2009 10.00 FK Bohdíkov Sokol Štíty 
Sobota 06.06.2009 10.00 FK Bohdíkov FK Mohelnice B 

 

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Krajská soutěž I.B třída sk.C - muži 
 jaro 2009 

 
Den Datum Hodina Mužstvo                     Mužstvo                         Odjezd

Sobota 04.04.2009 16.00 FK Bohdíkov Sokol Lesnice  
Sobota 11.04.2009 16.00 TJ Bělá pod Pradědem  FK Bohdíkov  14.00 
Sobota 18.04.2009 16.30 FK Bohdíkov TJ Libina  
Sobota 25.04.2009 16.30 FK Bohdíkov TJ Velamos Sobotín  
Sobota 02.05.2009 16.30 FC Tatran WAREX 

Supíkovice 
FK Bohdíkov 14.30 

Sobota 09.05.2009 16.30 FK Bohdíkov Sokol Hrabišín  
Sobota 16.05.2009 16.30 TJ Sokol Bludov FK Bohdíkov 15.15 
Sobota 23.05.2009 16.30 FK Bohdíkov TJ OLPA Jindřichov  
Sobota 30.05.2009 16.30 TJ Sokol St. Červ.Voda FK Bohdíkov 14.30 
Sobota 06.06.2009 16.30 FK Bohdíkov TJ Písečná  
Sobota 13.06.2009 16.30 TJ Tatran Ruda n. Mor. FK Bohdíkov  

 
 

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Okresní přebor -dorost „sk. A“- 
jaro 2009 

 
Den Datum Hodina Mužstvo                     Mužstvo                         

Sobota 04.04.2009 13.30 FK Bohdíkov Sokol Bratrušov  
Sobota 11.04.2009 13.30 Sokol Nový Malín  FK Bohdíkov 
Sobota 18.04.2009 14.00 FK Bohdíkov Velamos Sobotín 
Sobota 25.04.2009 14.00 FK Bohdíkov FC Rovensko 
Sobota 02.05.2009 13.30 Sokol Sudkov FK Bohdíkov 
Neděle 10.05.2009 10.00 FK Bohdíkov OLPA Jindřichov  
Neděle 17.05.2009 14.00 Sokol Bludov  FK Bohdíkov 
Sobota 23.05.2009 14.00 FK Bohdíkov TJ Postřelmov  
Neděle 31.05.2009 10.00 FK Hanušovice FK Bohdíkov 

 
Rozlosování mistrovských utkání v kopané – OP mladší žáci  -  jaro 2009 

 
Den Datum Hodina Mužstvo                     Mužstvo                         

Sobota 04.04.2009 13.00 TJ Libina FK Bohdíkov 
Sobota 11.04.2009 10.00 FK Bohdíkov SK Zvole 
Neděle 19.04.2009 14.30 FK Úsov FK Bohdíkov
Neděle 26.04.2009 11.00 Sokol Štíty FK Bohdíkov
Neděle 03.05.2009 14.00 FK Mohelnice B FK Bohdíkov
Sobota 09.05.2009 10.00 FK Bohdíkov TJ Libina 
Sobota 16.05.2009 15.00 SK Zvole FK Bohdíkov 
Sobota 23.05.2009 10.00 FK Bohdíkov FK Úsov 
Sobota 30.05.2009 10.00 FK Bohdíkov Sokol Štíty 
Sobota 06.06.2009 10.00 FK Bohdíkov FK Mohelnice B 

 

shovívaví, oni se do toho dostanou, 
oni zaberou, přitáhnou uzdičku, aby 
v klidu a se ctí mohli brázdit vody 
B.třídy. Vždyť jejich zimní příprava 
byla poctivá. 2–3 krát týdně se schá-
zeli a dávali svým, po vánočních 
svátcích zdevastovaným, tělům co 
proto. Žádná flákačka. Fofrovačky  
i vytrvalostní běhy, hra s míčem  
i bez něj, překážkové běhy, cvičení 
na nářadí a za odměnu fotbálek. 
Tréňa Jirka vše dokonale nastudo-
val, připravil a byl neoblomný při 
plnění zadaných tréninkových úko-
lů. Také sehráli čtyři vcelku slušná 
utkání, kde si kluci vyzkoušeli růz-
né herní varianty a upřesnili si zařa-
zení jednotlivých kluků v manšaftu. 
Jako kdo bude nosit dresy, kdo bude 
dělat pití, kdo bude foukat míče  
a v neposlední řadě, který herní 
post mu vyhovuje a kde bude kdo 

hrát. Také jejich již tradiční předse-
zónní soustředění poblíž Františko-
va mělo svůj náboj, poctivost, neod-
fláknutost a dobrého kolektivního 
ducha, který je potřeba do týmu do-
stat a udržet ho tam. Kromě neko-
nečného běhání tam a zase zpátky, 
pro to či ono, letos také dostatečně 
využili běžek, a i když jsou v týmu 
jedinci, kteří vidí trénink na běž-
kách spíše jako trest než zábavnou 
formou zvýšení si kondice, bez hla-
sitého remcání nazuli dřeva na nohy  
a vyrazili několikráte vstříc vánicím 
a lavinám jesenických kopců. Stateč-
ní a oceloví chlapi. Mají můj obdiv. 
Soustředění se vydařilo a tak to má 
být. Hráči si jen trochu povzdechli, 
že jídla mohlo být víc. Náš oddílový 
kuchař Milan Dančes Daněk pojal 
jídelníček trochu střídmě, jak říká 
„lait“. Marně jsme pod pokličkami 
hledali maso odložené ze zabíjač-
ky. Na snídani dietní párečky nebo 
ovesné vločky s nízkotučným mlé-
kem, na oběd pak sojové plátečky 
s hrstkou rýže nebo krupičná kaše 
výjimečně posypaná nastrouhaným 
perníkem z loňských Velikonoc. 
Na večeři fazole stokrát jinak. Ne-
chtěl pochopit, že tělo sportovce 
při velké fyzické zátěži potřebuje 
znovu doplnit vyčerpanou energii 
a cesta klíčků a luštěnin k ní podle 
nás nevede. Ale nechtěli jsme toho-
to ve skrytu duše dobráka nikterak 
dráždit. Ještě, že jsme měli z domu 
nabaleny oplatky a bonbóny, který-
mi jsme se potají, aby to kuchař ne-
viděl, dokrmovali. Ale přežili jsme 
a všichni jsme se těšili, až si dáme 
doma konečně pořádný kus masa. 
Takže sami vidíte, že příprava byla 
na úrovni, kluci to mají v sobě, jen 
to dostat ven. A vono to pude. To 
by bylo, aby to nebylo.

Co říci závěrem. Vše je připra-
veno na fotbalový rok 2009. Hřiště, 
areál, výbor a snad i hráči. Zranění, 
ať se nám vyhýbají, zato body, ty ať 
přibývají, Hráči makejte, mějte ra-
dost z fotbalu, dělejte radost svým 
fanouškům, známým, manželkám, 
milenkám a přítelkyním, svým ro-
dičům a prarodičům, svému před-
sedovi, kterého máte všichni rádi 
a fanoušci nám fanděte, i když to 
občas nejde. Vždyť jak říkáme my 
fotbalisté „nemusí pršet, jen když 
kape“.

Sepsal: předseda oddílový – 
Peťa Janků



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, Petr Janků, 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.

www.reprotisk.cz

vaše tiskárna
telefon: 583 211 288

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

HROMADNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ  
A OSTATNÍM NÁKAZÁM

Hromadná vakcinace psů proti vzteklině a dalším infekčním onemocně-
ním proběhne v pátek 8.  května 2009 dle následujícího rozpisu:
Bohdíkov u Hatoňů 8.30–9.00
Bohdíkov u OU 9.00–9.30
Bohdíkov u lípy 9.30–10.00
Raškov u kostela 10,00–10.30
Raškov Horní Dvůr 10.30–1,00
Komňátka 11.00–11.30
Majitelé psů, kteří se nemohou dostavit mají možnost nechat svoje zvířa-
ta naočkovat denně pondělí až pátek ve veterinární ambulanci Ruda nad 
Moravou od 15 do 18 hod.
Vakcinace proti vzteklině je povinná u všech psů od stáří 3 měsíců cena 
očkování  je 150,- Kč.
Vhodnější je kombinovaná vakcina proti všem infekčním onemocněním 
psa, jejíž cena je 300,- Kč.                                                                                               

                   MVDr. Miroslav Vitásek
      MVDr. Petr Vitásek     

18. 4.
Ples v operetě  

– hudebně zábavný pořad

30. 5.
Kácení máje – SDH Komňátka

POZVÁNKA NA 
hudebně zábavný pořad
„PLES V OPERETĚ“, 

který se uskuteční 18. dubna 2009
v 19 hodin v Rudě na Záložně 


