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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
uběhlo již 10 let od chvíle, kdy byla starosty obcí Ing. Luď-

kem Hatoněm a Antonem Paul´durem podepsána DOHODA 
o přátelství, spolupráci, výměně zkušeností a vzájemné pomoci, 
kterou uzavřely obce BOHDÍKOV a NITRIANSKE SUČANY se 
souhlasem jejich obecních zastupitelstev (1. 10. 2005). Vychá-
zejíc nejen z dlouhodobých tradic vzájemného soužití Čechů  
a Slováků, ale především z družebních styků, které probíhaly 
mezi oběma obcemi v letech 1962–1969.

Od té doby se zástupci obou obcí střídají ve vzájemných 
návštěvách. Právě ve dnech 17. a 18. září navštívila naši obec 
delegace z obce Nitrianské Sučany. Naši hosté v sobotu odpo-
ledne navštívili zámek a ruční papírnu ve Velkých Losinách. 
Příjemné posezení se všemi více i méně známými proběhlo 
ve večerních hodinách v kulturním domě. Večer obohatilo 
vystoupení orientálních tanečnic Beduinek, Bohdíkovských 
mažoretek seniorek i zpěv Sáry Málkové a Aleny Mátychové 
s Mgr. Petrou Strakovou. Nedělní dopoledne bylo vyplněno 
návštěvami známých rodin a přátel. Po společném obědě 
v kulturním domě hosté odjeli s mnoha srdečnými pozdravy 
i malými dárky domů.

J. Málková
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SBĚR a SVOZ PLASTŮ

31. 10. 2016

28. 11. 2016

zprávy obecního úřadu
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Krajských voleb ve dnech 7. a 8. října se zúčastnilo 298 občanů Bohdí-
kova, což je 27,26% oprávněných voličů. Nejvíce hlasů v naší obci získali 
Starostové ProOlomoucký kraj -113 (37,91%), ANO 2011 – 53 (17,78%), 
KSČM – 45 (15,10%), Koalice SPD a SPO – 26 (8,72%), ČSSD – 24 (8,05%)  
a ODS – 15 (5,03%).

Celkově v Olomouckém kraji zvítězilo hnutí ANO 2011 – 23,77%, ná-
sledované ČSSD – 13,88%, KSČM – 11,56%, Koalice Pro Olomoucký kraj 
– 11,39% hlasů a Starostové ProOlomoucký kraj – 9,68% hlasů. Ve vedení 
kraje vytvořilo koalici hnutí ANO 2011, ČSSD a ODS.

SBĚR A SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
Dne 24. 10. – 27. 10. 2016

Sběr a svoz bude probíhat následovně:
Na níže uvedená místa, určená obcí, budou přistaveny velkoobjemové kon-

tejnery. Občané uloží odpad do kontejnerů a po ukončení sběru bude odpad 
převezen a odstraněn na skládce v Rapotíně.

Umístění kontejnerů:
• od 24. – 26.10.2016 • od 26. – 27.10.2016

Počet ks Místo Počet ks Místo
1 Bohdíkov - most (u Vitů) 1 Dvůr Raškov - u lípy
1 Bohdíkov - u samoobsluhy 1 Raškov - kostel
1 Bohdíkov - u lípy 1 Komňátka - obchod

Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ 
např.:
•	nepoužitelný	(vyřazený)	nábytek,
•	matrace,
•	vany,
•	koberce	 a	 podobný	 objemný	 od-

pad.

Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ 
např.:
•	veškeré	druhy	nebezpečných	odpa-

dů (např. ledničky, barvy, akumu-
látory apod.),

•	pneumatiky,
•	stavební	odpad	(např.	stavební	suť	

apod.).

USNESENÍ č. 11 ze zasedání zastupitelstva 
obce dne 29. 8. 2016 v Bohdíkově
35. Zastupitelstvo obce schvaluje 
 a) Kontrolu plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce
 b) Rozhodnutí o námitkách k návrhu územního plánu Bohdíkov z veřejného 

projednání (viz příloha)
 c) Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2016 podle přílohy
 d)  Převod zůstatku sdruženého sociálního fondu z obce Ruda nad Mora-

vou v částce 16 118,50 Kč do sociálního fondu obce. Používání bankov-
ního účtu FRB č.ú. 5859090267/0100 pro účely sociálního fondu.

36. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
 a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
37. Zastupitelstvo obce ruší
  Územní plán obce Bohdíkov schválený usnesením zastupitelstva obce Boh-

díkov dne 11. 9. 2006, jehož závazná část byla vydána úplným zněním obec-
ně závazné vyhlášky obce č. 01/2006, o vyhlášení závazných částí územního 
plánu obce. Změnu č. 1 a změnu č. 2 územního plánu obce Bohdíkov.

38. Zastupitelstvo obce vydává
  Územní plán Bohdíkov, formou opatření obecné povahy, které je přílohou 

návrhu na usnesení, dle § 43, odst. 4 a § 54, odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánova-
cí dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a dále dle  
§ 171–174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 Termín: 29. 8. 2016
39. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
  Oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy č. 01/2016 „Územní 

plán Bohdíkov“.
 Termín: 30. 8. 2016

SBĚR A SVOZ BIOLOGICKÝCH 
ODPADŮ

1. termín: 21.10. – 24.10.
Bohdíkov, parkoviště u Jednoty  

a „náměstíčko“ u lípy

2. termín: 4.11. – 7.11.
Komňátka – „náměstíčko“ pod kos-

telem, Raškov Ves – náměstíčko  
u kostela
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ze života naší obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se nikdo 
nenarodil.

navždy se s námi roZloučili:
 Antonín Vavřina  Raškov

Štěpánka Gajdušková, Bohdíkov

ZÁJEZD DŮCHODCŮ
V pátek 9. září 2016 již tradičně 

uspořádal Sbor pro občanské záleži-
tosti zájezd pro důchodce.

Za krásného počasí, které nás pro-
vázelo celým zájezdem, se naší první 
zastávkou stalo proslulé Valašské mu-
zeum v přírodě, kde jsme si za účasti 
průvodkyně prohlédli nejstarší a zá-
roveň nejnavštěvovanější část muzea 
Dřevěné městečko. Po ukončení spo-
lečné prohlídky si zájemci mohli celý 
areál Dřevěného městečka, který byl 
otevřen v roce 1925 a postupně dopl-
ňován o další stavby, prohlédnout in-
dividuálně. Ve zbývajícím čase si bylo 
možné prohlédnout i samotné město 
Rožnov pod Radhoštěm a poobědvat.

Další naší zastávkou bylo horské 
městečko Štramberk a jeho domi-
nanta Štramberská Trúba. Jedná se  
o čtyřicet metrů vysokou gotickou 
věž, která je pozůstatkem dávného 
středověkého hradu ze 14. století a od 
roku 1903 slouží jako rozhledna. Od-
měnou za výstup na rozhlednunám 
byl romantický výhled do blízkého  
i vzdáleného okolí. Nakonec naše 
cesty vedly do města Kopřivnice, kde 
jsme navštívili Technické muzeum Ta-
try, kde jsme mohli obdivovat na šede-
sát osobních, nákladních a závodních 
automobilů, ale také dobové fotogra-
fie, modely, trofeje ze sportovních klá-
ní, vynálezy a jiné zajímavé exponáty.  
V prostorách muzea je také instalována 
expozice Emila a Dany Zátopkových.

Zájezd jsme zakončili večeří  
a krátkým posezením v restauraci  
U Adély v Sudkově. Velké poděková-
ní patří firmě VOBUS a jejímu řidi-
či panu Josefu Vokurkovi, který nás 
všechny bezpečně dopravil do našich 
domovů. Poprachová

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Ve středu 12. října byla slavnostní vernisáží zahájena výstava „Bohdíkov  

a okolí v proměnách ročních období“ fotografa Jana Firly. Při této příležitosti 
jsme požádali autora o krátký rozhovor.

Pane Firlo, jaké kroky Vás přivedly do Hostic, kde již 25 let žijete?
Původně jsem žil v Karviné. V Šumperku žili rodi-

če mé ženy a přímo v Hosticích bydlel její bratr. Moc 
se mi okolí Hostic líbilo. Po dlouhém zvažování jsme 
opustili karvinský byt a přestěhovali se právě sem. 
Když jsem se procházel po okolí, Bohdíkov na mě ve 
svém údolíčku zapůsobil. Zjistil jsem, jak je tu krásně 
a začal se zdejší přírodou zabývat více do hloubky.

Co Vás přimělo věnovat se fotografování?
Já fotím už od mládí. Většinou každý amatérský fo-

tograf fotil na Pionýra, Flexaret, Praktik atd. S dobou 
se dal pořídit zvětšovák. Byly levné fotografické papíry, 
vývojka, ustalovač. Začal jsem fotit na karvinsku, ale 
převážně industriální záležitosti. Jezdil jsem např. na 
šachty, fotil potrubí, krásné komíny. Ale všechno sa-
mozřejmě černobíle. Pak jsem na nějakou dobu skončil. Hrál jsem jako profesi-
onální hudebník na bicí, a tak času příliš nebylo. Ale když jsem se přestěhoval, 
znovu	 jsem	se	 focení	začal	věnovat,	neboť	 je	zdejší	příroda	opravdu	krásná,	
zkrátka, je tu nádherně. Rád fotím i Jeseníky.

Máte nějaký vzor mezi fotografy?
Mám kamaráda, který se jmenuje Petr Šaj. Ten fotí ptáčky a zvěř, navíc 

bydlí kousek ode mě. Občas se sejdeme a konzultujeme spolu některé věci. Ze 
začátku mi hodně pomohl, a to když jsem přešel z analogového fotoaparátu na 
digitální. Dále Ivoš Netopil a také pan Říha z Bohdíkova.

I fotografování prochází vývojem a modernizací. Měly analogové fotoaparáty 
nějakou vlastnost, která Vám u digitálních chybí nebo naopak?

Co jste vyfotili na analogu, to tam zůstalo, nešlo s tím už nijak hýbat. Maxi-
málně jste ve fotostudiu mohli požádat o změnu barevnosti. Ale velké úpravy 
se dělat nedaly. Kdežto digitální fotky se dají upravovat nekonečnými možnost-
mi. Fotil jsem například krajinu a přehlédl v přírodě dvě kupky odpadu, které 
se k fotce vůbec nehodily. Všiml jsem si toho, až když byla fotka hotová. Tak 
jsem je vymazal, což je právě výhoda digitálu. Stejně tak jsem např. změnil ba-
revnost výrazné zelené střechy, která svou částí zasahovala do záběru krajiny.

Kde všude se mohla veřejnost setkat s Vašimi fotografiemi?
Vystavoval jsem fotografie v Rudě nad Moravou, a to u příležitosti oslav 

výročí obce a výročí místního Junáka. Některé z mých fotek jsou publikovány 
i v místním kalendáři.

Děkuji Vám za rozhovor a za celou redakci Bohdíkovského zpravodaje Vám 
přeji mnoho úspěchů a další krásné fotografie při toulkách zdejší přírodou.

Mgr. Petra Straková
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z á k l a d n í  a  m a t e ř s k á  š k o l a  b o h d í k o v

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV
Ani jsme se nenadáli! Prázdniny se svým volnem, opa-

lováním, návštěvami u babiček a výlety do neznáma jsou 
za námi a první měsíc nového školního roku - září, je také 
v nedohlednu. Děti se opět setkaly se svými oblíbenými 
kamarády, doufám, že i s oblíbenými učitelkami, a mohl 
začít ten kolotoč her, povídání, pohybových aktivit, stavění 
z písku na zahradě, zkoumání a pokusů, vycházek blízko, 
výletů daleko, zábav, tvoření a vůbec ten pestrý, zajíma-
vý a často překvapivý život v mateřské škole. Školní rok 
2016 – 2017 bude motivován heslem „Příroda, tradice a ži-
vot kolem nás“. Přidali jsme k tomuto tématu i doplňující 
aktivitu pod názvem „Polytechnická výchova“, kde se bu-
deme po celý rok seznamovat s různými materiály, jejich 
původem, vzhledem, vlastnostmi, možnostmi zpracování 
a použitím v životě lidí. Chystáme se sbírat a tvořit z pří-
rodních materiálů. V září to byla tiskátka z jablek, ježek 
z hrušky a hroznového vina, velká výstava jablíček pod ná-
zvem „Školkové jablko roku“ a zeleninová výstava „Vstá-
vej, semínko, holaláááááááááááá!“ V říjnu se budeme těšit 
na tradiční bramboriádu, kdy na školkové zahradě nejprve 
hledáme všechny uschované brambory, skládáme z nich 
chladnoucí podzimní sluníčko, přehazujeme brambory 
přes střechu domečku a o závod sbíráme do košíků. A víte, 
co jsme udělali letos z malých brambor a chlupatých drát-
ků? Pavoučky, kteří létají v babím létě do dalekých krajů. 
Jsou tak opravdoví, že se některé maminky bojí chodit pro 
děti. Připravujeme a těšíme se na dýňování s rodiči a ve-
selý průvod strašidýlek až na hasičskou zahradu, kde nás 
čeká teplý čaj, mlsání a snad i ohňostroj. A protože babí 
léto má ještě přijít, tak se chystáme na delší procházku na 
Humpolec a do Raškova podívat se jelenům na parohy. Až 
bude foukat severní vítr, uspořádáme si drakiádu, možná 
i s rodiči. A k tomu můžeme přidat i poslední opékání 
špekáčků na školní zahradě a společně prožité radostné 
chvilky. Na konci podzimu nás čeká plavecký výcvik, Mi-
kuláš a čerti, zdobení stromečku a také dlouho očekáva-
ná nadílka. Co pod vánočním stromkem najdeme? Tak 
to letos netuší ani děti, ani učitelky. Ani ten Ježíšek ještě 
nedostal dopis s přáním, a tak nic neví. Letos se necháme 
opravdu překvapit, držte nám palce a těšte se s námi!

Bohumila Matysová, MŠ Bohdíkov

MŠ RAŠKOV
Milí čtenáři,      
čas oponou trhnul, jak praví klasik Neruda, a z léta se 

stal podzim. Podzim se vším všudy. Začaly se krátit dny, 
chlad se pomalu vkrádá do nocí a rán a vítr nám čechrá 
vlasy. A školáci jdou zase do školy. Odpočatí a usměvaví 
se těší na své kamarády. I ti nejmenší jdou do své malé 
školičky. Někteří poprvé a s obavami, ostatní už veseleji 
za kamarády a oblíbenými hračkami. Na všechny děti ve 
školce v Raškově čekala nová paní učitelka Božena Bára 
Hlavíková a na ty nejmenší, dvouleté, zase chůva Zuza-
na Halamová. Na tu se děti přilepily jako vosy na lízátko 
a je jejich největším miláčkem. V letošním školním roce 
navštěvuje MŠ Raškov 19 dětí. Máme 12 chlapců a jen 7 

holčiček. Všichni budeme pracovat podle třídního plánu 
s názvem „VESELÉ SLUNÍČKO“. Už jsme začali cvičit, 
malovat, zpívat, vyrábět, péct, přednášet, povídat si, po-
znávat i počítat. Čeká nás první soutěžní den – BRAMBO-
RIÁDA a pak ještě další tradiční aktivity, jako je drakiáda 
a dýňování. V listopadu přijdeme zarecitovat a zazpívat 
seniorům do kulturního domu.    

Tak	nám	držte	palce,	ať	nám	to	nadšení	a	chuť	pozná-
vat stále nové a nové věci vydrží celý rok.

     Za kolektiv MŠ Raškov 
Kamila Vysloužilová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zahájení školního roku 2016/17
Krásné slunečné ráno nám letos opět dovolilo zahá-

jit nový školní rok venku před budovou. Děti i dospělí se 
shromáždili přesně v 8:00 a mohli jsme přivítat 9 nových 
prvňáčků (dnes už jich máme 10!) a všechny další žáky 
ve vyšších ročnících. Školní rok zahájila ředitelka školy 
a krátkou slavnostní řeč přednesl pan starosta Ing. Luděk 
Hatoň. Poté se děti se svými třídními učitelkami vydaly 
do školy pro úvodní informace a prvňáčci se svými rodiči 
pro první dojmy a ke vzájemnému seznamování. Celkem 
máme nyní ve škole rekordní počet 63 žáků. Mateřské ško-
ly zahájily o něco dříve, a to MŠ Bohdíkov s počtem 28 za-
psaných dětí a MŠ Raškov s 19 zapsanými dětmi, z nichž 
jsou 3 děti dvouleté.

Od 1. září 2016 realizujeme projekt „Škola v pohybu“ 
v rámci tzv. „šablon pro MŠ a ZŠ“, díky kterému získáme 
634 573,- Kč. Jeho cílem je podpora práce pedagogů, roz-
voj čtenářské a matematické gramotnosti, další vzdělává-
ní učitelů a rozvoj úspěšnosti žáků ve vzdělávání. Máme 
tak možnost zaměstnat školní asistentku v MŠ, chůvu 
pro dvouleté děti, školní asistentku v ZŠ, vedoucí klubu 
zábavné logiky a deskových her a vyučující pro přípravu 
na vyučování.

Mgr. A. Vokurková, ředitelka školy

NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA
Brzy po zahájení školního roku jsme našim školákům 

připravili pozvolný rozjezd v podobě olympiády, a to tak 
trochu NETRADIČNÍ. Netradiční v tom, že jsme disci-
plíny neobvykle pozměnili, abychom se při nich i trochu 
pobavili. Vše vypuklo 2. září na hřišti vedle školy. Soutěži-
lo deset družstev v pěti disciplínách (hod ze sedu, štafeta 
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s aktovkou, navigování slepého, překážkový běh s vodou 
a míčkem, skok do písku z místa a s helmou). Počasí nám 
přálo, nálada byla ještě trochu prázdninová a atmosféra 
uvolněná. Inspirací byla letošní olympiáda v Riu, a tak se 
malí soutěžící mohli vcítit do pocitů známých sportovců, 
vyzkoušeli si, co je to týmový duch a ověřili si své schop-
nosti a dovednosti. Na nejlepší týmy čekal putovní pohár 
s diplomem a sladkou odměnou. Týmy, které se neumís-
tily, se mohly těšit alespoň z hezky prožitého dopoledne. 

Martina Johnová, učitelka ZŠ

Téměř celé září se na nás smálo sluníčko, a proto jsme 
se rozhodli uspořádat dne 15. září cyklistické závody. Bě-
hem prvních dvou vyučovacích hodin jsme zjistili, jak se 
máme správně chovat při jízdě na kole a také se seznámili 

VÝSLEDKY CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ

NEJMLADŠÍ ŽÁCI MLADŠÍ ŽÁCI MLADŠÍ ŽÁKYNĚ STARŠÍ ŽÁCI STARŠÍ ŽÁKYNĚ

1. Halaxová Tereza 1. Hodek Gustav 1. Foglová Sára 1. Král Michal 1. Drongová K.

2. Poláchová V. 2. Patsch David 2. Spáčilová Stela 2. Cekr Denis 2. Kašparová K.

3. Kubíček Vojta 3. Kouřil Marek 3. Krzystková T. 3. Ceh Adam 3. Malá Eva

 Mgr. Vendula Johnová, učitelka ZŠ

CYKLISTICKé ZÁVODY

MILÁ NÁVŠTĚVA ZE SLOVENSKA
Ve dnech 16.–17. září navštívila Bohdíkov delegace občanů z Nitrianských Súčan, naší partnerské obce. Byly jsme 

velmi rády, že jsme se mohly po roce zase setkat také s našimi slovenskými kolegyněmi.   
Mimo oficiální část návštěvy jsme si našly alespoň chvíli k přátelskému posezení v naší škole. Paní ředitelka Iveta 

Nemčeková byla při prohlídce školy překvapená, co všechno se od její minulé návštěvy ve škole změnilo. Nás na-
opak ohromila milými dárky, které pro učitele i naše žáky přivezla. Snad největší radost nám udělala plyšovým psem 
Bafem. Toho dostala Súčanská škola vloni darem od nás. Bafík po celý rok putoval mezi slovenskými dětmi, které 
s ním trávily všechny zajímavé chvíle ve škole, postupně si ho půjčovaly domů, některé s ním i spaly ve své postýlce. 
Své zážitky děti fotografovaly, zapisovaly nebo kreslily. Baf a jeho zápisník se k nám teď vrátili s mnoha pozdravy od 
nadšených slovenských dětí. A jejich přání? Aby i naše děti s Bafíkem prožily mnoho hezkých chvil a v psaní Bafova 
deníku pokračovaly.   

To je pro nás velká čest, ale snad se tohoto úkolu zhostíme stejně dobře jako slovenské děti. 
Za kolektiv ZŠ Bohdíkov 

Mgr. E. Fleischerová

s povinnou výbavou kola. Potom nás na „Hasajdě“ čekala 
jízda zručnosti. Ta obsahovala různé překážky, které pro-
věřily naše opravdové schopnosti. Celé dopoledne jsme si 
užili a perfektně si zazávodili.
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firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI

22. 10. Stříbrné svatby a setkání padesátiletých 
11. 11. Setkání s důchodci
19. 11. Zabijačka na hřišti
27. 11. Adventní koncert

Jaký je zápis v novodobé historii klubu?
 Tak co na to říkáte? Jak se vám líbí fotbal manšaftů 

1.A. třídy? Jak vidíte hru našich kluků? Dokážeme držet 
krok ve vyšší třídě? To je otázek a může jich být ještě víc. 
Je tu podzim, blížíme se ke konci první poloviny sezóny, 
každý týden poznáváme nové týmy, hráče i řvouny na stří-
dačce a měříme s nimi svou rychlost, chytrost, zkušenost 
a taktickou připravenost. Kolik toho můžeme nabídnout 
vidíte sami, protože chodíte, jezdíte a fandíte s námi 
a nám a stejně jako my poznáváte nového soupeře a jiné 
stadiony. Jsou manšafty, které jsou o kopačku vepředu, 
můžeme do nich bušit, když nám to dovolí, ale není to nic 
platné, rychlý jeden či dva útoky, nějaká trma vrma a je 
vymalováno a odjíždíme poprázdnu domů. Ano, hlavně 
venkovní zápasy se nám nedaří odehrát dle našich před-
stav s bodovým bonusem, ale jednou určitě nachytáme ně-
který domácí manšaft na hruškách a v autobuse zase zazní 

vítězná píseň s dovětkem, že s Bohdíkovem není ostuda 
prohrát. 

Domácí zápasy nám dělají větší radost, alespoň tu 
bodovou a ukazujeme, že nejsme jen otloukánky, ale do-
kážeme soupeře potrápit, ba co víc i porazit. Říkali jsme 
si, že to vyzkoušíme a uvidíme. Tak to zkoušíme a uvidí-
me. Neříkám, že by nechtělo přitlačit na pilu, jak se říká 
kousnout se a do konce podzimu ještě nějaký ten bodík 
posbírat, los je však těžký a ještě se zapotíme. Ale nebu-
deme házet kopačák do žita, stejně na polích už nic není 
a s čepicí na hlavě, aby nenafoukalo, pořádnými chrániči 
a nachystanou ostrou střelou vyrazíme ne trápit sebe, ale 
soupeře. Ještě chvíli vydržte u svařáku, grogu a bůčku těch 
pár chladných podzimních zápasů, abychom se v závěru 
na Zabíjačce sešli (19.listopadu), přátelsky si pohovořili, 
vše zhodnotili, dobře se pobavili a najedli a už se začali 
těšit na jaro. Fotbal je prostě krásná hra a vše co k tomu 
patří, a když se k tomu ještě umí člověk postavit, to se pak 
píše historie, to je paráda, …

 zakladatel veterán klubu fk – ten s šedým vlasem-PJ

FK Bohdíkov

  

Neděle 27. 11. 2016 v 16 h v kostele v Bohdíkově 
Vstupné dobrovolné 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 
 

            

Komunitní škola, ZŠ a MŠ, Farnost a Obec Bohdíkov 
Vás srdečně zvou na 

 
 

 
 

 

P O Z V Á N K A
na setkání s důchodci, které pořádá Sbor pro 

občanské záležitosti při Obecním úřadu
v Bohdíkově 

v pátek 11. listopadu 2016 v 18.oo hodin
v Kulturním domě Raškov.

K tanci a poslechu hraje DJ Sklenář.
Připravena bohatá tombola.

Na akci je zajištěna doprava autobusem  
s tímto jízdním řádem:

Raškov Dvůr Jurenkovi              17.15 hodin    
Aloisov křižovatka u žel. přejezdu   17.35 hodin
Raškov kostel                             17.20 hodin     
Bohdíkov křižovatka u Hatoňů        17.35 hodin
Komňátka rychta                        17.25 hodin     
Bohdíkov krčma                              17.40 hodin
Komňátka křižovatka Mičkovi   17.30 hodin     
Bohdíkov Obecní úřad                    17.40 hodin
Bohdíkov u lípy                              17.45 hodin

Odvoz zpět je také zajištěn autobusem.

Na setkání se těší 
Sbor pro občanské záležitosti Bohdíkov


