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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
v  rukou držíte první číslo již desátého ročníku Bohdíkovského zpravodaje. Když jsme po volbách do zastupitelstva obce v roce 2002 

zpravodaj připravovali, chtěli jsme vytvořit periodikum, ve kterém bychom občany seznamovali s děním v naší obci. Na formě a řazení 
obsahu pracovala původní redakční rada - společně se mnou hlavně paní Jitka Hatoňová a starosta Ing. Luděk Hatoň. Logo vytvořil 
Ing. Arch. Zdeněk Reichl. Během minulých let vyšlo ve zpravodaji nespočet příspěvků. Všem autorům bych chtěla na tomto místě podě-
kovat za to, že měli odvahu nám své příspěvky poskytnout a navíc přispívat pravidelně až dodnes. Měli jste tak možnost sledovat dění 
na Obecním úřadu, Sboru pro občanské záležitosti, ve školách 
i školkách, ve fotbale, sokole i tenisu, ve všech spolcích hasičů, 
v obou kostelech, knihovnách i kulturním domě. Mohli jste se 
seznámit s historií naší obce i její současností, být u zrodu Bohdí-
kovských Amazonek, Mažoretek seniorek, Orientálních tanečnic 
i dnes už tradice koncertů v místních kostelích. Byli jste u toho, 
když naše obec obnovila partnerství s obcí Nitrianské Sučany 
i u zrodu MAS Horní Pomoraví, díky jejímž dotacím mohla být 
uskutečněna řada projektů v naší obci. 

 Od roku 2005 je možné číst zpravodaj i na internetu, na 
stránkách obce. Koncem roku 2006 získal svou modrou barvu. Pů-
vodních 6 stran textu se v roce 2007 ustálilo na osmi a přibyl i znak 
obce na titulní straně. Také se postupně zlepšila kvalita papíru, na 
kterém zpravodaj vychází. Poděkování tak patří panu Kotinskému 
i paní Kotinské z tiskárny Reprotisk v Šumperku, kteří měli trpěli-
vost s naší nezkušeností a ne právě jednoduchými začátky našeho 
zpravodaje. Články doplňují mnohdy fotografie, které pořizují orga-
nizátoři akcí (škola, obec, spolky) a omlouvám se všem, že ne vždy 
je na ně dostatek místa.

Nedělám si iluze, že všichni, kteří zpravodaj dostanou do ruky, 
jej také čtou, ale těší mě, že našel své čtenáře na internetu, kde 
oslovil bývalé rodáky nebo příznivce naší obce. Poděkovat bych 
také chtěla všem, kteří se na nás obrátili s příspěvky, se kterými jsme nepočítali. Mohli jste se tak seznámit se starými fotografiemi Raš-
kova (díky panu Böhmovi), se slovníkem „Bodikovské“ mluvy (díky paní Divišové), historií fotbalu a sokola (díky panu Jaklovi), bývalými 
občany naší obce a životem v dřívějších dobách (díky paní Frýdecké ze Šternberka, panu Rulíškovi z Jindřichova, panu Ondratschkovi 
z Berlína), opravami kostela v Bohdíkově (díky paní Krystkové) i kostela v Raškově (díky paní Svačinkové). 

Zda se nám podařilo vytvořit zajímavé periodikum, musíte posoudit Vy. Budu ráda, když se na nás budete obracet se svými nápady 
i připomínkami a každé dva měsíce si zpravodaj s chutí přečtete.

Jana Málková

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V BOHDÍKOVĚ

Ekonomicky 
aktivní obyva-

telstvo

Uchazeči
o zaměstnání

Míra 
nezaměstnanosti 

v %

31.1.2011 684 98 14,33
28.2.2011 684 94 13,74
31.3.2011 684 91 13,30
30.4.2011 684 91 13,30
31.5.2011 684 81 11,84
30.6.2011 684 78 11,40
31.7.2011 684 74 10,82
31.8.2011 684 76 11,11
30.9.2011 684 73 10,67
31.10.2011 684 70 10,23
30.11.2011 684 72 10,53
31.12.2011 684 82 11,99

BOHDÍKOV V ROCE 2011

Narodili se Zemřeli Přistěhovali se Odstěhovali se
Celkem obyvatel
k 31. 12. 2011

 
Z toho žen Z toho žen Z toho žen Z toho žen Z toho žen

Bohdíkov 5 3 8 2 14 8 19 11 802 409
Raškov 3 3 6 4 3 2 11 7 445 222
Komňátka 1 1 3 2 1 123 58
Celkem 9 6 15 6 20 12 31 19 1370 689
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zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2011 v BOHDÍKOVĚ

25. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva 

obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 6. zasedá-

ní zastupitelstva obce
c) Smlouvu č. 09048251 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí uzavře-
nou mezi Státním fondem životního 
prostředí České republiky se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11 
a Obcí Bohdíkov se sídlem Bohdíkov 
163, 789 64  Bohdíkov

d) Obecně závaznou vyhlášku č. 
01/2011, kterou se stanovují pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostran-
ství v obci Bohdíkov s doplněním 
prostranství Bohdíkov - kostel

e) Ústřední inventarizační komisi pro 
provedení inventarizace majetku a zá-
vazků obce k 31. 12. 2011 ve složení: 
předseda – Vokurka Petr, členové – 
Musilová Libuše, Štěpánková Jarmi-
la

f) Cenu pitné vody na rok 2012 ve výši 
12,- Kč za m3 + DPH (14 %)

g) Rozpočtové provizorium na I. čtvrt-
letí 2012 ve výši 1/12 neinvestičních 
výdajů schváleného rozpočtu obce na 
rok 2011 měsíčně. Limit pro čerpání 
investičních výdajů v rámci rozpočto-
vého provizoria na I. čtvrtletí 2012 ve 

výši 8 000 000,- Kč
h) Návrh úprav rozpočtu obce na rok 

2011 podle přílohy
i) Výkup pozemku p.č. 586/6, ostatní 

plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov o výmě-
ře 457 m2 do vlastnictví obce od Lesů 
ČR, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 
501 68  Hradec Králové za cenu 
17 200,- Kč včetně DPH stanovenou 
soudním znalcem Ing. Hoškem Pe-
trem podle znaleckého posudku č. 
1194/44/2011 ze dne 5. 10. 2011

j) Prodej pozemku p.č. 75/2, zahrada 
v k.ú. Komňátka, který vznikl na zá-
kladě geometrického plánu č. 129 – 
176/2010 vypracovaného zeměměřič-
ským inženýrem Ing. RybářemVladi-
mírem, z vlastnictví obce manželům 
J. a R. K., Hrabenov, Ruda nad Mo-
ravou za cenu 5 820,- Kč a poměrnou 
část nákladů na vypracování geomet-
rického plánu ve výši 2 730,- Kč

k) Prodej pozemku p.č. 75/3, zahrada 
v k.ú. Komňátka, který vznikl na zá-
kladě geometrického plánu č. 129 
– 176/2010 vypracovaného země-
měřičským inženýrem Ing. Rybářem 
Vladimírem, z vlastnictví obce panu 
D. P., Komňátka  za cenu 12 150,- Kč 
a poměrnou část nákladů na vypra-
cování geometrického plánu ve výši 
5 698,- Kč

l) Prodej pozemku p.č. 75/4, zahrada 

v k.ú. Komňátka, který vznikl na zá-
kladě geometrického plánu č. 129 
– 176/2010 vypracovaného země-
měřičským inženýrem Ing. Rybářem 
Vladimírem, z vlastnictví obce paní J. 
O., Pod Senovou, Šumperk za cenu 
5 850,- Kč a poměrnou část nákladů 
na vypracování geometrického plánu 
ve výši 2 744,- Kč

m) Vnitroorganizační směrnici pro ode-
pisování dlouhodobého majetku, od-
pisový plán obce Bohdíkov č. 2/2011

n) Úhradu nákladů na vybudování ná-
hradního zdroje pitné vody pro ne-
movitosti Bohdíkov č.p. 199 a Boh-
díkov č.p. 200 formou podzemního 
vrtu

26. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od po-

sledního zasedání zastupitelstva 
obce

b) Rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 
Praha 10 o poskytnutí dotace na akci 
„ČOV a kanalizace obce Bohdíkov“ 
č.j. 115D112000509

27. Zastupitelstvo obce jmenuje
a) Pana Petra Pavelka, bytem Bohdíkov 

a pana Petra Úlehlu, bytem Bohdíkov 
za členy školské rady při Základní 
škole Bohdíkov s účinností od 13. 12. 
2011 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.01/2011
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci  
Bohdíkov Zastupitelstvo obce Bohdíkov se na svém zasedání dne 12. prosince 
2011 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 
10 písm. c) a písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku:
Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) 
v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených názvy, příp. parc. čísly 
v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na 
vodítku
b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně 
závazné vyhlášce, se dále zakazuje výcvik psů. 
2. Případné znečistění veřejného prostranství výkaly psa je nutné neprodleně 
odstranit.
3. Splnění povinností stanovených v odst. 1 i odst. 2 zajišťuje fyzická osoba, 
která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).
Čl. 2 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
27. 2. 2012 
26. 3. 2012

NOVÁ ÚPRAVA PRACOVNÍ 
DOBY NA POŠTĚ 
V BOHDÍKOVĚ

Od 1. 3. 2012 bude z důvodu 
změny stavů zaměstnanců u pošty 
Bohdíkov upravena otevírací doba 
poštovní provozovny následovně:
– pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  
 9.00–11.00, 14.00–16.00 hod.
– středa 9.00–11.00,
 14.00–16.30 hod.
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PŘÍLOHA K OBECNĚ
ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE
č. 01/2011, 
kterou se stanovují pravidla pro po-
hyb psů na veřejném prostranství 
v obci Bohdíkov.
Vymezení veřejných prostranství 
v obci Bohdíkov, na nichž platí pra-
vidla pro pohyb psů 
podle OZV č. 01/2011:
- všechny místní komunikace v obci  
a níže uvedená  veřejná prostranství:
- plocha před areálem letního divadla 

a požární zbrojnice v Bohdíkově,
- okolí budovy ZŠ Bohdíkov č.p. 48 

a víceúčelové hřiště u ZŠ Bohdíkov
- okolí budovy MŠ Bohdíkov č.p. 114
- plocha před prodejnou Jednoty 

v Bohdíkově
- plocha před obecním úřadem 

v Bohdíkově
- plocha před sokolovnou a u kadeř-

nictví v Bohdíkově
- plocha „U lípy“před domem č.p. 

12 v Bohdíkově
- plocha před kostelem v Bohdíkově
- plocha před kulturním domem  

v Raškově a pohostinstvím 
„U Seppla“

- prostranství před kostelem a pro-
dejnou potravin v Raškově

- plocha před  MŠ Raškov č.p. 159
- plocha před prodejnou potravin 

v Raškově Dvoře
- plocha před kaštanem v Raškově 

Dvoře
- plocha u areálu SDH Raškov 

v „Podhradí“
- plocha před kaplí a prodejnou po-

travin v Komňátce
- plocha u budovy bývalé základní 

školy v Komňátce č.p. 53

KOSTEL sv. PETRA A PAVLA

	 TŘÍKRÁLOVÁ	SBÍRKA
Tříkrálová sbírka 2012 v děkanátu Šumperk skončila rekordním výsled-
kem. Celkem 179 tříkrálových skupinek vykoledovalo 602 767,- Kč. Výtě-
žek sbírky podpoří především projekty Charity Šumperk, včetně rozšíření 
sortimentu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a vybavení huma-
nitárního vozidla, Centrum pro rodinu v Šumperku, Poradnu pro ženy 
a dívky dále občany v hmotné nouzi a humanitární projekty. V Bohdíkově samém bylo do 9 
pokladniček vybráno 25.082,- Kč. Děkujeme všem koledníkům a štědrým dárcům 

DIAMANTOVÁ	SVATBA
Dne 23.11.2011 oslavili významné životní jubileum 
– 60. výročí uzavření manželství manželé Stanislav a Květuška Gro-
nychovi z Bohdíkova. Manželům Gronychovým k výročí diamanto-
vé svatby poblahopřáli v rodinném kruhu starosta obce ing. Luděk 

Hatoň a zástupci SPOZ, kteří jubilantům předali dárkový balíček a květiny.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Od 1. 1. 2012 se narodila:
Ema Landsfeldová, Bohdíkov

Navždy se s námi rozloučili:
5. 12. Štěrbová Milada, Raškov
6. 1. Daňková Blažena, Bohdíkov
8. 1. Straka Jaroslav, Bohdíkov

PANÍ	KROBOTOVÁ	OSLAVILA	100	LET	ŽIVOTA

ze života naší obce

V pondělí 23. ledna 2012 se v Domově důchodců v Šum-
perku konala oslava významného životního jubilea paní Filo-
mény Krobotové - 100. výročí narození. Paní Krobotová se na-
rodila v Raškově, kde prožila převážnou část svého dlouhého 
života. Od roku 2005 je v péči Domova důchodců v Šumper-
ku. Oslavy se na její přání zúčastnili vedle příbuzných a přátel 
ředitelka Domova důchodců v Šumperku ing. Podhrázská, zá-
stupci Městského úřadu Šumperk v čele s místostarostou obce 
ing. Zapletalem, vedoucí OSSZ Šumperk ing.Semerádová a za 
naši obec starosta obce ing. Luděk Hatoň, předseda SPOZ pan 
Leoš Hatoň a člen SPOZ pan Miloslav Podhorný. Všichni zú-
častnění byli velmi překvapeni jaká duševní svěžest, radost a pohoda z jubilantky vyzařuje. Napsala si 
sama celý svůj životní příběh, s kterým nás seznámila jedna z pracovnic Domova důchodců. V něm se 
mimo jiné vyznala z toho, jak silná pouta má  k Raškovu, kde se narodila a prožila většinu života.

Jubilantce poblahopřáli k tomuto vzácnému životnímu výročí vedle ředitelky DD Šumperk a zá-
stupců Města Šumperk, také starosta obce ing. Luděk Hatoň společně se zástupci SPOZ. Předali paní 
Krobotové pamětní list obce Bohdíkov, věcné dary a květiny. Při malém občerstvení potom měli mož-
nost podebatovat si s jubilantkou. Paní Krobotová se velmi zajímala o současné dění ve své rodné obci 
a s láskou vzpomínala na své přátele a známé v Raškově a Bohdíkově .

Ještě jednou upřímně blahopřejeme a do dalších let jí přejeme hodně zdraví, štěstí a zachování 
životního elánu. Ing. L. Hatoň

Vážení bohdíkovští občané
Když člověk prochází tou naší vesnicí a roz-
hlíží se kolem sebe, vidí opravené domky, 
školu a školku, vydlážděný hřbitov, opravený 
kostel. To všechno zahřeje rodáka u srdce 
a lahodí oku procházejícím turistům.

čem a houbou, poškozeny jsou konstrukční 
spoje. Celkové náklady jsou předběžně vyčís-
leny na částku 600.000,-Kč.
Při koncertech nebo pohřbech, když do lavic 
usedne více návštěvníků, je slyšet zlověstné 
praskání. Proto tato výměna je nanejvýš 
potřebná. Lavice budou zhotoveny v tomto 
roce a do konečné částky nám bude scházet 
ještě 100.000,-Kč. Obracím se proto na Vás, 
bohdíkovské občany, a prosím o podporu 
v této naší snaze. Uvítáme jakoukoli částku, 
kterou můžete na tento účel věnovat.
Odevzdat příspěvek můžete na Obecním úřa-
dě u paní Matysové.
Děkujeme všem, kteří pomáhají uchovat toto 
cenné dědictví našich předků v dobrém stavu.

Za farní radu Ludmila Krystková

Větší akce jsou uskutečnitelné díky dotacím 
z evropských fondů, které se daří našim zastu-
pitelům úspěšně získávat.
Také kostel – kulturní památka – se může vy-
lepšovat díky dotacím z Ministerstva kultury 
a příspěvkům obce Bohdíkov. Do konce roku 
2011 bylo vynaloženo:
- Na výmalbu kostela 452.207,-Kč
- Zabezpečení kostela 309.293,-Kč
- Obrazy Křížové cesty 1.280.000,-Kč
Minulý rok se nám podařilo, také díky obec-
ním zastupitelům, získat další dotaci ve výši
500.000,-Kč od organizace MAS Horní Po-
moraví z Programu rozvoje venkova. Tato 
částka je určena na výrobu a dodání nových 
lavic do kostela. Staré lavice jsou ve velmi 
špatném stavu. Dřevo je napadeno červoto-
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MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHDÍKOV A RAŠKOV
Všichni jsme se do nového roku 

vrátili ve zdraví, plní zážitků, příbě-
hů a také s očekáváním, co si pro nás 
a naše rodiče připravily paní učitelky. 
Celý měsíc leden se v naší mateřské 
škole nesl v příběhu  pohádky  O dva-
nácti měsíčkách. Opět jsme si pohád-
ku několikrát v různých variantách 
poslechli, převyprávěli, nakreslili, vy-
stříhali a poskládali na velký barevný 
plakát. Děj jsme doplnili verši, zpě-
vem písní  a dramatizací. Klasická ro-
mantika pohádky se všem moc líbila. 
A protože v lednu bylo krásné zimní 
počasí, věnovali jsme se kromě pohád-
ky i pohybu a sportování na čerstvém 
vzduchu. Společně s dětmi z Mateř-
ské školy Raškov jezdíme na plavec-
ký výcvik a moc se nám tam líbí. Už 
plaveme i ve velkém bazénu a někteří 
i bez záchranných pásků! Škoda, že už 
9. února jedeme naposledy. V tento 
slavný den tam s námi budou i naši ro-
diče, přijde i vodník. Od rodičů dosta-
neme sladkou odměnu a od vodníka 
Mokré vysvědčení!

Dne 18. 8. 2012 se uskutečnila 
v naší mateřské škole pěvecká soutěž 

Slavíček. Vyhráli samozřejmě všichni, 
dostali jsme odměnu, ale někteří byli 
opravdu o moc šikovnější.

24. 1. 2012 jsme si uspořádali Zim-
ní olympijské hry na školkové zahradě. 
Jezdili jsme na sněhových talířích – nej-
dříve na rychlost a pak jsme se trefovali 
do branky. Ještě jsme házeli sněhovou 
koulí do dálky i na cíl a poznávali jsme 
různé stopy a otisky ve sněhu. Počasí 
bylo krásné, nám se nic nestalo a celé 
sportovní dopoledne se nám povedlo. 
Diplom se sněhulákem dostali zase 
všichni. No jak my to děláme, to ani 
nevíme.

31. 1. 2012 jsme se společně s dět-
mi z Mateřské školy Raškov a se ško-
láky naučili několik zajímavých triků 
a kouzel při vystoupení  Školička kou-
zel v základní škole. Čarovali jsme, 
zpívali a opět se nám představení moc 
líbilo. Hned příští den 1. 2. 2012 se 
předškoláci byli podívat na své loňské 
kamarády do 1.třídy v základní škole. 
Ti ukázali svou třídu, lavice, sešity 
a knihy, psací potřeby a paní učitelku. 
Děti už umí číst, počítat a také se už 
naučily trošku déle sedět v lavici a ne-

vrtět se. To se budeme muset také na-
učit! A víte proč?

Protože už  9. 2. 2012 jdeme všich-
ni předškoláci na zápis do základní 
školy a tam to budeme určitě potřebo-
vat. Doma pilně trénujeme básničky, 
nebo písničky, které pak budeme mu-
set předvést našim novým učitelkám. 
Jen jsme dostali za úkol, že to nesmí 
být Mašinka, tuto písničku už nechce 
paní učitelka Matysová ani slyšet 
a také nám ji vůbec nepouští. Nevíte 
proč? Asi nerada jezdí vlakem.

Bohumila Matysová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV
20. 12. 2012 Vánoční koncert - Tradiční akce školy proběhla v zaplněném kultur-
ním domě. Děti pod vedením paní učitelek předvedly docela náročný program 
a zaplnily několik stolů svými výrobky, o které byl mezi návštěvníky velký zájem. 
Bez odezvy nezůstaly ani dvě dobročinné akce, a tak díky občanům Bohdíkova 
a blízkého okolí bylo vybráno a zasláno 625,- Kč organizaci CPK Chrpa na vý-
cvik koní pro hipoterapii a Sdružení Šance 4 000,- Kč na pomoc hematologicky 
a onkologicky nemocným dětem do FN Olomouc. (Sdružení Šance prostřednic-
tvím akce Vánoční hvězda získalo letos rekordní částku 1 373 330 Kč.) Děkuje-
me všem, kteří přišli a podpořili nás i sbírky.
22. 12. 2011 Vánoční besídkou jsme zakončili kalendářní rok 2011. Protože kon-
cert se nám povedl a zvládli jsme i spoustu další práce, bylo naše loučení radost-
né a veselé. Pod stromečkem se dokonce objevily dárky, které jsme hned museli 
vyzkoušet. 17. 1. Výtvarný program - Suché filcování absolvovali tentokrát třeťá-
ci. Zajímavou technikou si vyrobili hezký obrázek na stěnu.
25. 1. Schůzka rodičů a přednáška „Výchova dětí předškolního a mladšího školního 
věku“ předznamenala konec 1. pololetí. Rodiče mohli podebatovat o výchovných 
problémech a konzultovat je s odbornicí PaedDr. Bohdanou Hradilovou z SPC 
Šumperk a také se dověděli, jak si vedou jejich děti ve vyučování a při školní práci.
31. 1. Školička kouzel, vydání pololetního vysvědčení, projekt Zimní sporty. 
Definitivní konec 1. pololetí jsme prožili s našimi dobrými známými. Zábavný 
pořad se nám opět líbil a někteří se přiučili i další kouzla. Po absolvování projek-
tu paní vychovatelky Johnové na téma zimních sportů a rozdání vysvědčení jsme 
odcházeli domů plni dojmů. 
9. 2. Zápis do 1. Ročníku - K zápisu se dostavilo 17 dětí, z nichž 12 bylo zapsáno, 
u 5 dětí proběhne jednání o odkladu povinné školní docházky.
10. 2. Beseda pro 4. a 5. roč. NE-BEZpečná síť V rámci preventivních opatření 
děti absolvovaly besedu s pracovnicí Poradny zdraví v Šumperku Ing. Radkou 
Prokešovou o nebezpečích a nástrahách internetu a sociálních sítí.

Mgr. Alena Vokurková

Vyroste nám nový Ondra 
Bank?

Říká se, že dnešní děti už nemají 
ke sportu tak blízko jako předcho-
zí generace. Něco na tom jistě je, 
moderní počítačová doba k lenoše-
ní svádí. A právě proto se snažíme 
dětem nabídnout po celý rok co nej-
pestřejší pohybové vyžití.  Letošní 
zima nám v tomto ohledu opravdu 
přeje. Ve školní družině chodíme 
bobovat, brusle mají také už sko-
ro všechny děti (velké díky všem 
obětavcům za letošní skvělý led na 
školním hřišti!!), ale lyžování - to je 
teprve ta pravá zábava. 

Protože vloni jsme na sníh marně 
čekali, v letošním roce jsme nechtěli 
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vhodný termín propást, a tak jsme 
uspořádali lyžařský kurz již v polo-
vině ledna. Ukázalo se, že to byla 
dobrá volba!  Jako na objednávku 
nám napadlo plno prašanu, poča-
sí jak z reklamních plakátů, žádné 
velké mrazy,… co více si přát? A tak 
jsme po celý týden vyráželi po obě-
dě do Štědrákovy Lhoty. Mezi 23 
dětmi byli začátečníci i dobří lyžaři, 
dokonce i tři odvážní snowboarďá-
ci. Pět instruktorů malým lyžařům 
vštěpovalo základy lyžařských do-
vedností i zásady bezpečného cho-
vání na svahu.  Některé děti by dnes 
mohly sjíždět i náročnější alpské 
sjezdovky.

Závěrečnou zkouškou – lyžařský-
mi závody – prošly všechny děti 
skvěle. Tak si lze jen přát, že nadše-
ní dětem vydrží a možná „nakazí“ 
i své rodiče.  Tak tedy vzhůru do 
hor, přátelé!

Mgr. Eva Fleischerová

ZALOŽENÍ	KOMUNITNÍ	ŠKOLY	BOHDÍKOV
Dne 22. 11. 2011 bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno Občanské 
sdružení Komunitní škola Bohdíkov pod IČ 22765280. Završili jsme tak něko-
likaleté úsilí o vznik organizace, jejímž úkolem by byla starost  o volnočasové 
a vzdělávací aktivity pro obyvatele Bohdíkova i okolí bez rozdílu věku. Prav-
děpodobně jsme první obcí v Olomouckém kraji, kde komunitní škola ofici-
álně funguje. Zkušenosti se snažíme čerpat od déle pracujících komunitních 
škol napojených na Komunitní školu v Borech a spolupracujeme s Národní sítí 
venkovských komunitních škol. Zde také byla proškolena naše koordinátorka 
Michaela Šimková, úvodní školení absolvovala i její kolegyně Markéta Kunco-
vá. Obě budou zajišťovat kontakt přihlášených s KŠ, návrhy a přípravu dalších 
aktivit, vybírání poplatků. Dalšími členy zmíněného občanského sdružení, na 
které se můžete obracet, jsou: Mgr. Alena Vokurková, Mgr. Eva Fleischerová, 
Petr Úlehla, Libuše Musilová a Vendula Johnová.
Ke dni 1. 2. 2012 vykazuje Komunitní škola Bohdíkov  11 aktivit pro děti i dospělé:

1. Klub maminek a dětí Klubíčko I. – při MŠ Bohdíkov
2. Klub maminek a dětí Klubíčko II. – při MŠ Raškov

3. Orientální tance pro předškolní děti
4. Orientální tance pro školní děti

5. Orientální tance pro dospělé
6. Cvičení na trampolínách I.
7. Cvičení na trampolínách II.
8. Cvičení na trampolínách III.

9. Zdravotní tělocvik pro dospělé
10. Oddíl estetické skupinové gymnastiky

11. Kurz ZUMBY
V současnosti přijímáme přihlášky na 3 vzdělávací kurzy:

1. Angličtina pro děti (10 – 14 let)
2. Angličtina pro dospělé

3. Kurz práce na PC pro dospělé
Dále připravujeme jednodenní kurzy výtvarných aktivit pro dospělé i děti, spor-
tovní aktivity
 a další programy dle požadavků občanů. Velmi si ceníme ochoty místních oby-
vatel k vedení zájmových a vzdělávacích kurzů a velmi rádi přijmeme nabídky 
k lektorování aktivit dalších. 

Mgr. Alena Vokurková, předsedkyně OS Komunitní škola Bohdíkov
Luděk Brostík

SDH	KOMŇÁTKA  Výroční zpráva VH SDH v Komňátce za rok 2011, konaná dne 6. 1. 2012
K dnešnímu dni máme zaregistro-
váno 18 členů, z toho 7 žen. Schůze 
byly svolávány dle potřeby sboru bě-
hem celého roku.
 Rok 2011 jsme zahájili začátkem 
března uspořádáním zabíjačky. Dále 
následoval již tradiční dětský maškar-
ní karneval. Bohužel špatné počasí 
a velká nemocnost dětí zapříčinily ma-
lou účast návštěvníků na téhle akci.
 V květnu se nám podařilo získat 
dvě UNIMO buňky.  Za podpo-
ry obecního úřadu a společnosti 
DEKTRADE jsme je usadili na plo-
še za školou, kde po renovaci budou 
sloužit jako sklad venkovního mate-
riálu, nebo prodejní stánky.
 Poslední květnovou sobotu jsme 
strávili s Krakonošem, Trautenber-
kem a jeho línou čeládkou, kteří se 

postarali o pokácení májky. Sešlo se 
tam mnoho diváků, s nimiž jsme vy-
drželi až do ranních hodin, k čemuž 
také přispěl výborný hudební dopro-
vod skupiny Melodik Rock.
 Loni jsme se již po páté zúčastni-
li soutěží v netradičních disciplínách 
pod názvem „Hry bez hranic“ pořá-
daných v Rovensku. Minulé prvenství 
jsme sice neobhájili, ale krásné druhé 
místo nás opět postavilo na bednu ví-
tězů.
 Původně plánovaný táborák na ko-
nec prázdnin byl zrušen, protože se 
pracovalo na výměně obložení celého 
sálu. Při té příležitosti se také udělaly 
nové vnitřní parapety v oknech a po 
důkladném úklidu byla škola připra-
vena na naši poslední akci v minulém 
roce - Mikulášskou nadílku pro děti. 

Díky štědrým sponzorům jsme moh-
li připravit pěkné balíčky, kterými 
jsme obdarovali všechny děti, co 
k nám přišly za Mikulášem a jeho 
pekelnou sebrankou. Poté následo-
vala zábava, která se protáhla až do 
ranních hodin. Po celou dobu nám 
hudební produkci zajišťoval DJ. Mi-
zerák z Leštiny, který u nás vystupo-
val již zjara na dětském maškarním 
karnevale.
 Závěrem mi dovolte vyslovit podě-
kování všem, kteří se aktivně podílejí 
na práci celé naší organizace. Děkuji 
starostovi obecního úřadu i celému 
zastupitelstvu obce za dobrou spolu-
práci a podporu našeho sboru.
 Přeji Vám všem v novém roce hod-
ně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Miroslav Spáčil
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F o t b a l ov ý  k l u b  b o h d í kov
Bilanční suma sumárum bohdíkovského kopačkového roku 2011.
Toto únorové číslo zpravodaje v oblasti sportu není nikterak záživné, nic ne-

objevující, strohé a možná i nejméně čtené. Důvod je prostý. Rekapitulace 
uplynulého roku, našich fotbalových úspěchů i méně zdařilých akcí, našich 
výher i méně zdařilých zápasů, mých osvěžujících i méně zdařilých článků. 
To vše jsme již prožili, uhráli i přečetli, tak proč se k tomu vracet. Ale i přesto 
si dovolím připomenout a z valné hromady vytáhnout pár stěžejních vsuvek 
z našeho fotbalového roku 2011.

 Našich oddílových členů je 
143, což je pěkná sorta lidí stojící po 
předsedově pravici hájící naše barvy, 
náš klub. Ale i levá strana „obyčej-
ných“  příznivců, fanoušků, povzbu-
zovačů není málo a my jim děkujeme 
za to, že jsou. Máme tři manšafty 
velké kopané a jeden futsalový. O fot-
balovou zábavu máme tedy celý rok postaráno. Přesně 73 fotbalových utkání 
bylo odehráno vloni, z toho 64 mistrovských, 5 přátelských a 4 pohárové.  Dále 
28 mistrovských zápasů ve futsale. Utkání, že by to dva nespočítali, ale my to 
víme přesně. Pořádek musí být. Dále pak byl uspořádán turnaj bývalých hráčů 
a žáků a proběhl také již osmý ročník turnaje v malé kopané,  který má již svou 
zaběhlou tradici a jeho oblíbenost zejména u našich hráčů nezná mezí. Mezi-

hráčské i mezigenerační sportovní soupeření je to nejlepší oddechnutí si po náročné sezóně. 
Jako naše vedlejší, ale velice úzce propojená činnost je činnost kulturní, zábavná. Tradičním fotbalovým plesem a 

předjosefovskopu zábavou začínáme,  pozápasovými diskovečírky prokládáme a listopadovým vepřobraním končíme 
naši osvětu dobré zábavy a společného družení. Zaběhlé tradice není třeba měnit, zvláště když nejsou neobtíž a prostý 
lid si na ně tak nějak zvyk.

 Na sportovní činnost je třeba nohou, na tu kulturní trochu hlava a na tu poslední, pracovní, nám zbývají jenom 
holé ruce. Ale musí být pracovité ne ty lachtaní. Zase jsme si loni na hřišti mákli. Celkem padla téměř tisícovka odpra-
covaných hodin. Kdo je zaplatí?  Nikdo. Všem brigádníkům děkuji jménem oddílu za projevenou iniciativu k zajištění 
chodu oddílu a jeho rozkvětu. Kromě snad nikdy nekončícího sekání trávy, celkovému chystání areálu k mistrovským 
zápasům, jsme ještě stihli provést rekonstrukci podlahy v kabině č.1 (žáků) a následné doobložení kabiny palubkami a 
nátěr, opravila se konstrukce houpačky a prolízačky v našem dětském koutku, do udírny jsme přivedli vodu, osadili udír-
nu dvojdřezem a průtokovým ohřívačem na teplou vodu a udírnu jsme také částečně obložili palubkami. Co čert nechtěl, 
v červenci nás postihla menší povodeň, jakožto i celou obec a hřiště i jeho okolí bylo zaplaveno vodou. Po jejím opadnutí 
zůstal nános naplaveného bahna, větví, trávy a dalších věcí. To bylo nutné odstranit. Zase další, tentokráte neplánovaná, 
práce. Hlavní hrací plochu jsme zrevitalizovali, tedy nechali za těžký peníz provzdušnit a popískovat, abychom mohli 
na našem pažitu zase sbírat cenné skalpy našich Bé-třídních soků. O další běžných údržbo-opravárensko-provozních 
pracích se ani zmiňovat nebudu. Je jich další velký balík na další stránku. Jo, ještě Béčko zajistilo sběr železného šrotu 
v obci, dobrá věc pro oddíl i obec samotnou.

 A na všechno je třeba finance. Stará to pravda. Oháníme se, sháníme, žádáme. Obec, okres, kraj. Na všech fron-
tách rozhazujeme sítě a lovíme dotace, příspěvky, dary. Bez nich by bylo jen stěží možné utáhnout  tolik mužstev v sou-
těži. Ale snažíme se a jsme vděčni všem institucím a soukromým subjektům za jejich finanční přísun a náklonnost. 

 Poděkování je však na místě i také celému oddílovému výboru, všem z prodejního kolektivu, všem již zmíněným 
dobrovolným brigádníkům i těm nedobrovolným, organizátorům a pořadatelům, ….. . Všem, kteří v uplynulém roce 
v dobrém pomohli a alespoň malou měrou přispěli k udržení zdravého chodu našeho FK. Těšíme se na další společné i 
společenské setkávání se, fandění, brigádničení a zábavování v tomto roce 2012.  

bilanční analytik FK – nesmrtelný Peťa J.

Poznámka Redakce:
Gratulujeme Petrovi (předsedovi 
FK) ke vstupu do Klubu bohdíkov-
ských kanonýrů za 100 vstřelených 
gólů v barvách týmu Bohdíkova.

SDH	RAŠKOV
Dne 7.1.2012 se konala v prostorách 

hasičské zbrojnice v Raškově valná hro-
mada SDH. Valnou hromadu zahájil 
starosta sboru bratr Adolf Fleischer. 
Byli přivítáni zástupci obce Bohdíkov, 
pan starosta ing.Luděk Hatoň. Za OSH 
Šumperk člen výkonného výboru Anto-
nín Havlas, pan Hlásný a zástupci SDH 

Komňátka a SDH Bohdíkov. Poté byla 
přednesena, jednatelem SDH Raškov, 
zpráva o činnosti sboru za rok 2011, ve kte-
ré byla zhodnocena činnost zásahové jed-
notky a dále práce celého sboru. Na této 
valné hromadě byly také stanoveny úkoly 
sboru na rok 2012.

Z výroční zprávy SDH Raškov 2011 
K dnešnímu dni má naše členská základna 

zaregistrováno 23 členů činných a cca 18 čle-

nů přispívajících. Členové SDH se scházeli 
v průběhu roku na členských a výborových 
schůzích a to každý první pátek v měsíci.

V průběhu roku se členové SDH věno-
vali především běžné údržbě letního are-
álu Podhradí, Hasičské zbrojnice a hlav-
ně údržbě svěřené techniky a výstroje.  
SDH Raškov se,  jako každým rokem, 
účastnil okrskové soutěže v požárním 
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SDH	BOHDÍKOV	
Dne 3. 12. 2011 se konala Výroční 

valná hromada SDH Bohdíkov. Sbor 
se sešel, aby vyhodnotil práci a veš-
kerou činnost sboru  za rok 2011, ale 
i nastínil další plány činnosti našeho 
sboru v roce 2012. Této schůze se za 
OÚ zúčastnil pan Pavelka Petr, za 
OHS pan Havlas Antonín, za 6. okr-
sek starosta okrsku pan Hlásný Jiří, 
za SDH Raškov pan Fleischer Adolf. 
Zástupce SDH Komňátka se předem 
omluvil pro jejich akci pro děti, a to 
Mikulášskou nadílku. 

Hlavní náplní VVH bylo zhodno-
cení všech akcí, které jsme měli v plá-
nu práce na letošní rok. Největší akcí 
bylo uspořádání oslav 125. výročí 
založení bohdíkovského sboru. Za-

jištěný a předvedený program oslav 
zaujal i náročné návštěvníky těchto 
oslav. Dále jsme uspořádali Pálení ča-
rodějnic a Pohádkový les. Ten letošní 
měl již pořadové číslo jedenáct. Spo-
lupracovali jsme s OSH ČMS v Šum-
perku při setkání zasloužilých hasičů 
olomouckého kraje v Hanušovicích. 
Také jsme podpořili mažoretky – se-
niorky při jejich vystoupení v Praze 
na největší dechovkové show Zlaté 
trumpety.

Po pracovní stránce jsme v letoš-
ním roce vykonali práce, které jsme 
neplánovali, ale byly velmi nutné. 
Například úprava přerostlých stro-
mů, stavba přístřešku na grilování 
pokrmů, nebo úprava budky na pro-
dej vstupenek. Byla to ale i celoroční 
údržba a úprava celého areálu Let-

ního divadla a mnoho dalších drob-
ných úprav. 

V listopadu  jsme uspořádali již 
pátý ročník kuželkového turnaje. Ale 
na závěr nesníme zapomenout podě-
kovat všem příznivcům našeho sboru 
za jejich spolupráci při našich akcích. 
Dále chceme poděkovat a ocenit dob-
rou vzájemnou spolupráci s OÚ Boh-
díkov, SDH Raškov, SDH Komňátka 
a FK Bohdíkov s přáním, že i v roce 
2012 se bude vzájemná dobrá spolu-
práce i nadále udržovat.

Všem spoluobčanům bych chtěl 
jménem svým i celého výboru ha-
sičského sboru popřát  pevné zdra-
ví, štěstí a spokojenost po celý rok 
2012.

Za výbor SDH Bohdíkov
Miroslav Ondráček

sportu. V roce 2011 se kolo okrskové sou-
těže konalo v areálu SDH v Hosticích  
a účastnilo se 6 družstev. Naše družstvo 
se umístilo na 6. místě s časem požární-
ho útoku 30 vteřin. Za tento výkon patří 
všem zúčastněným pochvala a věřím, že 
v roce příštím se opět posuneme k lep-
ším časům. 

V červenci proběhly v areálu Podhradí 
oslavy 130. výročí založení SDH Raškov. 
Na těchto oslavách bylo předáno někte-
rým členům našeho sboru čestné uzná-
ní a vyznamenání za příkladnou práci 
a věrnost. Náš dlouholetý člen pan Stra-
ka František obdržel  ocenění  Svatého 
Floriana patrona hasičů. Dále zde bylo 
k vidění technické vybavení jak našeho 
sboru, tak profesionální jednotky ze sta-
nice Šumperk ,  JSDH Temenice a Ha-
nušovice. Jednotka z Hanušovic zde pro 
zpestření odpoledne předvedla vyproště-
ní zaklíněné osoby z havarovaného vozi-
dla.  Myslím si, že jsme se na tyto oslavy 
dobře připravili a celý průběh oslav jsme 
organizačně zvládli. Počasí se, snad díky 
Florianovi vydařilo, a proto můžeme 
oslavy hodnotit jako zdařilé.

V roce 2011 nezahálela ani zásahová 
jednotka našeho sboru. Byla dovybavena 
vozidlovou radiostanicí Motorola GM 
360 a dvěma kapesními radiostanicemi 
Motorola GP 340. Zakoupení těchto ra-
diostanic nám umožnilo lepší a rychlejší  
komunikaci jak s operačním střediskem 
HZS,  tak mezi námi  při samotném zá-
sahu. Automobil CAC 25 byl doplněn 
o automatický dobíječ autobaterie a vý-
stroj jednotky byla dovybavena pěti páry 
zásahových rukavic. Všichni její členové 
se museli podrobit pravidelné zdravotní 

prohlídce. Absolvovali jak teoretické, tak 
praktické školení mužstva , které se konalo 
i na stanici HZS Šumperk, kde se dozvěděli 
od našeho patrona Antonína Duse  několik 
základních pravidel chování ,ale taká zku-
šeností u zásahu .Mohli si také prakticky 
vyzkoušet práci s radiostanicí jak vozidlo-
vou, tak kapesní a navázat spojení s operač-
ním střediskem. Bylo také možné na vlastní 
kůži vyzkoušet sebezáchranu nad volnou 
hloubkou za pomocí lana a opasku nebo 
pomocí hadice.

Velitel družstva a velitel jednotky se 
zúčastnili povinného dvoudenního škole-
ní  velitelů,  rovněž na stanici Šumperk. 
Strojníci jednotky absolvovali dvoudenní 
kurz  strojníků v hasičské škole v Jánských 
Koupelích. Všichni zúčastnění tyto kurzy 
absolvovali na výtečnou a mohou své zís-
kané zkušenosti zúročit ve svých funkcích 
a předat také svým kolegům v jednotce.

Domnívám se, že jsme tímto všechny 
úkoly, které jsme si stanovili na minulé 
valné hromadě na rok 2011 společnými 
silami splnili a jsme připraveni plnit další 
úkoly ,které si stanovíme na valné hromadě 
dnes pro rok 2012. Mimo úkoly, které jsme 
si sami zadali jme také plnili při záchraně 
osob a majetku v katastru naší obce.

Jednotka sboru byla v roce 2011 povolá-
na celkem sedmkrát.
11.3.2011 k požáru stropního prostoru no-
vostavby v Bohdíkově.  /  29.3.2011 k po-
žáru hospodářské budovy v Bohdíkově  /  
7.4.2011 k technické pomoci na odstraně-
ní spadlých stromů na silnici Bohdíkov - 
Ruda.  /  7.7.2011 k technické pomoci k li-
kvidaci vosího hnízda na objektu pensionu 
Měšťan v Komňátce.  /  22.7.2011 jednot-
ka povolána krizovým štábem obce Boh-

díkov na pomoc při záchraně osob a ma-
jetku při povodni.  /  22.10.2011 k zatím 
v poslední době největšímu požáru k po-
žáru autodílny a stolárny v Aloisově dvo-
ře. Při likvidaci požáru se podílelo šest 
jednotek.  /  23.10.2011 k znovu vznícení 
prostoru autodílny v Aloisově dvoře 

Jednotka také během roku prováděla 
na žádost starosty obce čištění místních 
komunikací.

To,  že musíme být vždy připraveni 
svědčí i to, že za první uplynulý týden 
v tomto roce jsme vyjížděl již dvakrát 
a to k požáru nákladního automobilu 
a odstranění spadlých stromů na silnici 
Bohdíkov Ruda. 

Dovolte mi, abych závěrem této zprá-
vy poděkoval jménem velitele družstva 
a velitele jednotky všem, kdo se jakým-
koli způsobem podílel na likvidaci těchto 
událostí a na samotném chodu jednotky 
a popřál hodně elánu a sil do rok 2012. 
Jak se nám tyto mimořádné události  po-
dařilo zvládnout, to s námi musí zhodno-
tit jak náš zřizovatel Obec Bohdíkov, tak 
i samotní občané obce.

Jednatel SDH Raškov 
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firmy a organizace informují

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

POZVÁNKA
DO SPOLEČNOSTI

18. 2. Včelařský ples
25. 2. Hrabenovský masopust
3. 3. Josefovská zábava - FK
Dětský maškarní karneval
– SDH Komňátka
Dětský maškarní karneval
– ZŠ Bohdíkov

SPOTŘEBITELSKÁ	PORADNA
Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům

nabízí v rámci poradny bezplatně:

•	 Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodá-
ní zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování 
v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, 
úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je 
zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.  
Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod
•	 Publikace, např. tištěná informační brožura o marketingových prakti-
kách prodejců na předváděcích akcích určená převážně seniorům.
•	 Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových strán-
kách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání 
nových informací k vybrané kategorii výrobků.
•	 Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrét-
ní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz),
web: http://www.dtest.cz/

Výroba 

a prodej dřevěných 

briket, prodej palivového dřeva 

a třísek  na zátop 

Telefon 737 274 331

www.mrazek.estranky.cz

OPIS	PAMĚTNÍ	KNIHY	STANICE	BOHDÍKOV	ZA	ROK	1964
Personální věci: Rydel Alex přeložen do 
obvodu severozápadní dráhy, Vidlářová 
Eva přeložena k žst. Branná 

Stav k 31.12.1964: 
náčelník stanice: Hruška Tomáš; výprav-
čí: Fritcher Josef, Matura Vít, Klimek 
Metoděj; reklamant záloha: Vrbka Bohu-
mír; zácv. výpravčí: Valenta Jan, t.č. voj-
na; výhybkáři: Durchánek Antonín, Gro-
nych Jan, Hejl František, Hladil Josef, 
Pecháček František, Diopan Jan, Hradil 
Květoslav - záloha; stan. dělníci: Mátych 
František, Smékal Stanislav; Doprava 
zboží: naloženo v.j. 1069, tun 18452
vyloženo v.j. 894, tun 14098
Přivěšeno vozů k nákl. vlakům: 4672; Prů-
měrný počet vlaků za 24 hodin: 42; Přepra-

va osob: 261204; vydáno jízdenek: 76425; 
Hlavní přepravci: Armabeton n.p./řezací 
linka Bohdíkov (vlečka vápenky), Korek 
n.p. Bohdíkov a Hcv (vápenka), vlečka 
Komňátka.
Nehody: žádné; Úrazy: dne 21.2.1964 
vypadl z vlaku 1001 cestující Macek 
Jar., který byl v podnapilém stavu. Dne 
2.5.1964 byla usmrcena vlakem 1006 
cestující Wiednerová Antonie, která v ro-
zespalosti vystupovala z rozjíždějícího se 
vlaku v Bohdíkově místo v Branné.
Významné události: Kolektivu stanice byl 
v únoru udělen titul BSP. Ve volbách do 
MNV byli za poslance zvoleni: jako ná-
městek předsedy MNV Hruška Tomáš, 
jako předseda zem. komise Hladil Josef, 
a do školské komise byl zvolen Klimek 
Metoděj. Kolektiv zaměstnanců stanice 
začal soutěžit o titul „závod 20. výročí 
osvobození.“ 

Hruška Tomáš, náčelník stanice
(zpracoval M. Veselý)

Ukázky prací z básnických pokusů 4. a 5. r.

Vánoce
Autor: Vladimír Vinkler, 4. r.

Vánoce zas přichází po roce
a já se nad dárky zamýšlím hluboce.
Co jen komu dám?
Tatínkovi stromeček a mamince stoleček,
dědečkovi vdoleček a babičce zvoneček.
A pak zase po roce budou další Vánoce!

Bublinka
Autorka:  Karla  Janků

Kulatá  bublinka  letí,  letí  k nebi,
hlavně  ať  nám  nespadne!
Ať  nespadne   k zemi.
Byla  krásná, byla   kulatá , 
ale  hodně  baculatá!
Teď  nám  spadla,
teď  nám  praskla,
už  z ní  není  nic.
Nevadí, nevadí, 
vždyť bublin  máme  víc!

M. R. Štefánika 318/1 • Šumperk 787 01 • telefon: 583 211 288 • fax: 583 280 670 • e-mail: info@reprotisk.cz

www. reprotisk. cz
Rychlý a kvalitní tisk
• vizitek
• letáků
• vstupenek
• stravenek

• katalogů
• brožur
• kalendářů
• knih

Grafi cké návrhy
• logotypy
• fi remní design
• letáky, knihy
• fi remní časopisy

• potisk obálek
• složky
• nástěnné kalendáře
• časopisy


