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Vážení spoluobčané,

Bohdíkov má novou tělocvičnu!

Tak jsme se přece jen dočkali. V pondělí 30. 7. 2018 vydal
Odbor výstavby MěÚ Šumperk kolaudační souhlas s užíváním stavby „Přístavba tělocvičny ZŠ Bohdíkov“. Od počátku
školního roku 2018/2019 budou moci žáci ZŠ Bohdíkov využívat pro výuku tělesné výchovy zcela novou nadstandardně
vybavenou tělocvičnu a novou víceúčelovou učebnu v přístavbě základní školy. Naplní se tak hlavní cíl projektu „Rozšíření výukových kapacit ZŠ Bohdíkov“.
Na své si určitě přijdou také všichni zájemci, kteří si budou chtít v odpoledních a večerních hodinách zasportovat
nebo zahrát míčové hry. Vybudováním tělocvičny získá obec
sportovní areál zahrnující víceúčelové hřiště, které lze v zimě
upravit na přírodní kluziště, a vedle toho moderní tělocvičnu
provozně spojenou se stávající budovou základní školy. Tímto
jsme vložili poslední střípek (spíš by se hodilo říci diamant) do
celkové koncepce rozvoje školství v obci, kterou jsme postupně
realizovali od roku 2008. Máme to štěstí, že zatímco v okolních školách dětí ubývá, u nás je tomu právě naopak. Od 1. 9.
2018 bude mít naše základní škola minimálně 60 žáků, které po velmi dlouhé době budeme vyučovat ve 4 třídách. Právě
možnost vzniku nové kmenové třídy nám umožnila podat na
MŠMT ČR projekt pro získání dotace z programu „Rozvoj výukových kapacit základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“ v roce 2016. V přístavbě se proto vedle tělocvičny nachází také nová polyfunkční učebna a další potřebné
zázemí školy (kabinet, archiv apod.). S přispěním dotace od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 15,6
mil. Kč jsme vybudovali nový objekt v celkové hodnotě díla
více než 24 mil. Kč. Obec Bohdíkov na dofinancování stavby

vynaložila z vlastních zdrojů více jak 8,5 mil. Kč. Vlastní výstavba byla zahájena 1. 8. 2017 a stavební práce ukončeny
16. 7. 2018. Dodavatelem stavby byla firma E.PROXIMA, s.r.o., Olomouc, která provedla stavební práce ve velmi dobré kvalitě. Výsledek si budete moci prohlédnout
na vlastní oči při slavnostním otevření přístavby tělocvičny a učebny ZŠ Bohdíkov, které se uskuteční v pondělí
3. září 2018 od 14 hodin. Občanům, kteří se nebudou moci
slavnostního otevření zúčastnit, doporučuji, aby si našli čas
k individuální prohlídce po domluvě i kdykoliv jindy.
Přístavba tělocvičny a učebny je navržena tak, že se stávající budovou ZŠ tvoří jeden celek. Má ale také samostatný
vchod, který umožní tělocvičnu využívat v odpoledních a večerních hodinách, kdy bude budova školy uzavřena. U vstupu v přízemí se nachází šatny se sprchami, sociální zařízení,
nářaďovna a kancelář správce. Hrací plocha tělocvičny má
sportovní podlahu s povrchem taraflex, který umožňuje hrát
v tělocvičně veškeré míčové hry (volejbal, nohejbal, tenis, basketbal, florbal, badminton, malou kopanou). Součástí tělocvičny je také samozřejmě další tělovýchovné nářadí (kruhy,
hrazda, žebřiny, malá lezecká stěna, žíněnky, gymnastický
koberec, švédské lavičky aj.). Celá tělocvična je kompletně
ozvučena, je vybavena elektronickou časomírou a ukazatelem skóre. Milovníci tanečních a gymnastických aktivit určitě
ocení dvanáctimetrovou zrcadlovou stěnu, která je krytá posuvnými dveřmi. Pro rozbor herních situací nebo k různým
prezentacím nechybí ani zabudovaný výkonný dataprojektor.
To v okolních tělocvičnách neuvidíte. Nezbývá než si přát,
aby byla co nejvíce využívána všemi, kdo mají rádi aktivní
pohyb a sport.
Ing. L. Hatoň

zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 21 ze zasedání zastupitelstva obce
dne 25. 6. 2018 v Bohdíkově
71. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Kontrolu plnění usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2018 o nočním klidu podle přílohy
c) Směrnici obce Bohdíkov pro nakládání s osobními údaji podle přílohy
d) Dotaci pro římskokatolickou farnost Raškov na generální opravu věžních hodin kostela v Raškově ve výši 71 200,- Kč
72. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce

OTEVŘENÍ OBCHODU COOP V RAŠKOVĚ
V pátek 9. srpna 2018 byl v 07:30 hodin znovu otevřen obchod Jednota
COOP Zábřeh na náměstíčku nedaleko raškovského kostela za přítomnosti
řady občanů a vedení Spotřebního družstva Jednota (předsedy a technického náměstka), předsedy Dohlížecího výboru Jednota RUDA nad Moravou –
Ing. Vladislava RULÍŠKA (VR) a starosty obce a této místní části Ing. Luďka
Hatoně.
Po cca 10 dnech intenzivní práce pracovníků Jednoty bylo dílo slavnostně
předáno občanům, kteří projevili a podpořili svým zájmem o tuto službu i znovu otevřenou prodejnu. Tím byl také splněn jeden se slibů kandidáta do Senátu
PČR, za Šumpersko a Jesenicko, volební obvod číslo 65 – Ing. Vladislav Rulíšek. Přeji všem občanům bohatý sortiment zboží i spokojenost z nákupů.
VR
Slavnostně otevřena byla už 30. 10. 2017 zmodernizovaná prodejna COOP
v Bohdíkově.						
Pozn. redakce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodil:
Matěj Jílek, Raškov

Navždy nás opustili:
Božena Jaklová, Bohdíkov
Ladislav Novotný, Bohdíkov
Ján Tomulec, Bohdíkov
Slavomír Vlček, Komňátka

SBĚR a SVOZ
PLASTŮ
27. 8. 2018
24. 9. 2018

Ze života naší obce

VZPOMÍNKA NA SWING – CLUB BOHDÍKOV
V roce 1984 ve věku 56-ti roků
zemřel zakladatel naší taneční skupiny Lubomír Gronych. To už s námi
nehráli mladí kytaristé Standa Hojgr
a Slávek Verner, kteří využili nabídku
nové mladé taneční skupiny, která
více odpovídala jejich věku.
Po 25-ti letech společného muzicírování jsme dalších 20 let hrávali
v tomto obsazení:
Kapelník Jan Turek – basová kytara,
(† 2009)
Jan Janků – klávesy
František Janků – saxofon B tenor, (†2012)
Zdeněk Novotný saxofon Es alt
Jan Kudelásek – bicí, (†2013)
V osmdesátých letech jsme nebyli muzikantsky vytíženi tak, jako
v předchozím desetiletí, ale „hraček“ jsme měli pořád dostatek.
Protože s přibývajícím věkem se
ozývaly i zdravotní potíže, museli
jsme se přizpůsobit a omezit četnost
vystoupení. Když jsme ve druhé

polovině 90-tých let
nemohli jezdit svými
auty, chtěli jsme svoji činnost ukončit.
Pořadatelé si však
pro nás ještě dlouho jezdili, abychom
znovu
nastoupili
na podia a zahráli
svým věrným posluchačům i tanečníkům. Poslední naše
vystoupení se uskutečnilo v KD v Bohdíkově při „Setkání
důchodců“ aloisovské papírny dne
20. 10. 2004. Po více než 45-ti letech
tak byla činnost oblíbené muzikantské party ukončena.
Taková tedy byla taneční skupina Swing – club Bohdíkov, v jejímž
čele stál spolehlivý muzikant a zodpovědný člověk Jan Turek. Výjimečností těchto vesnických muzikantů
byly mimořádně dobré kamarádské

vztahy, což se projevilo ojediněle
pevnou stabilitou, která v okolí neměla obdoby. Po dlouholeté velice
časté společné činnosti stmelovalo tyto muzikanty takřka rodinné
pouto, oddanost společnému zájmu
a zodpovědné plnění potřeb i překonávání všeho, co muzikantský život
přinášel.
Zdeněk Novotný

BOHDÍKOV V ROCE 1918
V českých zemích se objevilo úplně nové státní zřízení – parlamentní
demokracie. Do roku 1918 Češi znali
jen monarchii. I když existovaly od
roku 1914 československé legie, oficiálně československá armáda vznikla
až v roce 1918. S výcvikem kvůli nedostatku lidí pomáhali Francouzi.
Na území První republiky žilo
dohromady 6 národů. Čechoslováci,
Němci, Maďaři, Rusíni, Židé a Poláci. Aby Češi nebyli menšinou ve
vlastním státě, stvořil prezident T.
G. Masaryk teorii národa československého. Rázem vzniklo 8 760 937
Čechoslováků oproti 3 123 568 Němcům. Aby se co nejvíce zapomnělo
na rakouské zvyky a tradice, jedním
z prvních zákonů bylo 3. prosince
1918 zrušení šlechtických titulů. Vláda přikročila k pozemkové reformě
– byla rozparcelována všechna půda
nad 250 ha (orná nad 150 ha). Pozemky byly vyvlastněny, i když stát
vyplatil náhradu.
»Kde domov můj« si vojáci zpívali
už za války, oficiální hymnou ji stát
uznal až v roce 1918 spolu s dnešní

slovenskou hymnou Nad Tatrú sa
blýská. Když vznikl československý
národ, vznikl i úřední československý jazyk. V oblastech, kde menšina
(Němci, Maďaři, Poláci) tvořila více
než 20 % obyvatel, musely úřady mluvit i jazykem menšiny. V převážně
německém Raškově se žáci ve škole
museli kromě němčiny učit i česky,
vznikla tu česká menšinová škola.
Prezidentem byl zvolen 14. 11.
1918 Tomáš Garrigue Masaryk. Prezident a Národní shromáždění využívali velký znak, který doplňovali dva
štítonoši – dvouocasí lvi – s nápisem
Pravda vítězí. Původní bíločervenou
vlajku nahradila po rozhodnutí speciální komise trikolora s modrým
klínem do poloviny vlajky. S rozpadem monarchie 28. října 1918 ztratila platnost i rakousko-uherská koruna. Bankovky byly okolkovány a 25.
února 1919 vznikla Česká koruna.
29. února 1920 schválilo Národní
shromáždění ústavu, která formálně
prohlásila Československo za demokratickou republiku, v jejímž čele
stojí prezident. Zákonodárnou moc
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vykonávalo Národní shromáždění,
skládající se z poslanecké sněmovny
a ze senátu. Zákon ze 14. dubna 1920
utvořil organizační strukturu tehdejší
»policie« – četnictva. Četnická stanice byla v Bohdíkově zřízena roku
1924.
V roce 1919 se začala opět rozbíhat činnost místních spolků – Sokola
i hasičů. Z obavy před vpádem Maďarů na Slovensko dle usnesení ČOS
byla nařízena mobilizace sokolstva
od 20 do 50 let. Z místní jednoty
se účastnilo odvodů 21 členů. Velitelem této obranné čety byl zvolen
bratr Kunčar. 13. 4. 1919 byla před
sokolovnou zasazena „Lípa svobody“
při čemž byla uspořádána slavnost
s přednáškou a zpěvy (dnes tu už bohužel není). Lipku daroval pan Josef
Chramosta z Komňátky.
J. Málková

Z á k l a d n í a m a t e ř s k á š k o l a BOHDÍKOV
píše na jiném místě, právě dokončujeme realizaci ještě dalších dvou projektů.
se uskuteční v pondělí 3. září 2018 v 8:00 h před buProjekt „S přírodou a technologiemi k jazykům a podovou základní školy (v případě nepříznivého počasí
třebným gramotnostem“, jehož cílem je modernizace
uvnitř). Děti nepotřebují aktovky ani přezůvky. Hned
a vybavení původní učebny pohybové výchovy na mulráno se žáci budou moci přihlásit na oběd, svačinu a do
tifunkční učebnu se zaměřením na environmentální
školní družiny, která bude první den v provozu do 13 h.
výchovu, modernizace počítačového vybavení a další
Pro děti z Raškova pojede školní autobus s následujíúpravy naší přírodní zahrady. Tento projekt přinesl škole
cími časy a zastávkami:
807 466 Kč.
		
7:40		
Horní dvůr - obchod
Díky dvouletému projektu „Škola v pohybu“
		7:43		MŠ Raškov
(realizovaného v rámci tzv. Šablon I) jsme získali
		
7:45		
Bohdíkov - nádraží
634 573 Kč na spoustu aktivit, vzdělávání učitelů a vy		
7:47		
Bohdíkov - U lípy
bavení pro MŠ a ZŠ. Třetí projekt „Děti se radují,
		7:50		ZŠ Bohdíkov
dospělí o ně pečují a rodiče klidně pracují“ vznikl ve
Zpět do Raškova bude autobus odjíždět v 9:30 h. Pospolupráci se školami v Olšanech a Hrabenově. Jeho
kud dítě půjde první den do školní družiny, musí si rodiče
realizace začala právě o letošních prázdninách a předv tento den dopravu dítěte zpět do Raškova zajistit sami.
stavuje fungování tzv. letních nepobytových táborů pro
Provoz MŠ Raškov a ŠJ začíná 13. 8., MŠ Bohdíkov
děti zaměstnaných rodičů.
zahajuje 27. 8. 2018.
Do 1. 9. bychom chtěli předložit ke schválení další
							 projekt v rámci tzv. Šablon II, který by znamenal získání
		
dotace pro ZŠ, MŠ a ŠD ve výši asi 888 000 Kč. Každý
projekt představuje velké množství práce, zejména admiŠKOLA VE VÍRU PROJEKTŮ
nistrativní. To, že vše zvládáme, je jednoznačně zásluhou
V uplynulém školním roce se jich opravdu urodilo.
členství a spolupráce s MAS Horní Pomoraví, která nám
Mimo největší projekt přístavby tělocvičny, o kterém se
s administrací výborným způsobem pomáhá. Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat Ing. Anně Bartošové,
Ing. Haně Olejníkové a Mgr. Karlu Hoškovi za profesionalitu, perfektní orientaci v projektové problematice
a práci projektových manažerů u našich projektů.

Zahájení školního roku 2018/19

OHLÉDNUTÍ ZA 28. ŠKOLNÍ POUTÍ
Prázdniny bušily na dveře, škola skončila, vysvědčení
byla rozdána a na Letním divadle se tradičně sešla spousta dětí i dospělých, aby se pobavili připraveným programem, případně v něm účinkovali, setkali se se známými
nebo spolužáky, ale také třeba jen ochutnali něco dobrého. Počasí nám opět přálo, což jsme brali vzhledem
k ostatním dnům jako malý zázrak, a vše, co jsme docela
dlouho dávali dohromady, se začalo měnit ve skutečnost.
Myslím, že všichni pořadatelé byli velmi potěšeni, když
poslouchali slova chvály a uznání, a s nemalou radostí
jsme si je ve volných chvílích sdělovali. Vše se podařilo
až na samotný závěr, který několik jedinců nezvládlo v té
pohodě, v jaké proběhla celá akce. K podrobnostem se
zde nebudu vracet, jen asi budeme hodně zvažovat, zda
by nebylo lepší část pouti pro dospělé zrušit a vyhnout
se tak zbytečným problémům. Za spoustu obětavé práce
bych chtěla velmi poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomohli pouť uskutečnit, všem účinkujícím, mnoha
sponzorům a dárcům i všem, kteří přišli jako správní hosté. Speciální poděkování a ocenění za příkladné chování
opravdových lidí bych chtěla vyslovit slečně Ivetě Osladilové a paní Janě Kvapilové. Jsem pyšná, že to jsou naše
bývalé žákyně.
		
Mgr. Alena Vokurková, ředitelka školy
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k OMUNITNÍ ŠKOLA
Babičko, dědečku, pojďte studovat!
Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické
i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet
na společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze způsobů je
i vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem pro
hledání cesty a způsobu pro poznávání možností výhod
každodenního života. Je chápané jako životní hodnota
sama o sobě, jedna z možností „dobra“ v životě, požitek
ducha, který může a má být přístupný všem.		
www.e-senior.cz
Opět nabízíme možnost studia Univerzity třetího věku
v konzultačním středisku zřízeném při KŠ Bohdíkov. Přihlášky, popř. další informace na tel. 739 013 671.
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FK Bohdíkov
Prázdninové neodpočinutí na hřišti
Jak se dá v Bohdíkově odpočinout
od fotbalu mezi dvěma sezónami? Nijak. Snad jen dvouměsíční poznávací
zájezd do Grónska za tuleněm, bílým
medvědem či grónským zajícem vám
zajistí tuto fotbalovou očistu. U nás
se prostě kope pořád. Unavená stará
sezóna zavře v půli června vrata a už
je slyšet ťukání tradicí ověnčených
turnajů a jiných mačů. 7. ročník turnaje starších žáků - Memoriál Vráti
Symerského, hostil letos osm týmů,
většinu z Olomoucka a byli jsme rádi,
že naši žáci jim všem vypálili rybník
a lehce zvítězili, náramně si to užili
a tímto úspěchem zakončili i jejich
celkově úspěšnou fotbalovou sezónu
(2. místo), gratulujeme.
Tato sezóna byla také pro mužstvo starších žáků poslední. Hodně
kluků věkově postoupilo do dorostu
a ze zbylých žáčků se nám stejnou
nebo i jinou kategorii sestavit nepodařilo. Naši dorostenci od nové
sezóny hrají ve sdruženém mužstvu
společně s hráči dorostu Rudy nad
Moravou, stejně jako vloni, jen s tím
rozdílem, že vloni to bylo pod hlavičkou FK Bohdíkov a letos to je pod
hlavičkou FK Ruda nad Moravou.
Mládeže bohužel ubývá a je mnohdy těžké a kostrbaté dát dohromady
tu či onu kategorii s dostatečným
počtem hráčů. Věřme, že bude líp
a naši mládežníci budou opět na našem pažitu rozdávat radost rodičům
i všem fanouškům. Již na podzim
budeme chystat nějaký nábor nových
malých zájemců o fotbal a uvidíme,
jaký bude zájem, kolik kopaček se
přihlásí, abychom s nimi mohli postupně pracovat, učit je a ukazovat
základy z fotbalového světa. A jak
jsem se tedy zmínil, mužstvo žáků

končilo a končil také jejich hlavní
trenér a tahoun Jirka Diviš, který je
mnohé vedl od přípravky až do starších žáků, fotbalově je vyučil, poradil,
vysvětlil pravidla fotbalu, věnoval jim
spoustu času i nervů, ale nikdy to nevzdal a poctivě s nimi pracoval. Proto mu patří naše velké DÍKY. A také
můžu poděkovat Kubovi Hlavatému,
který loňskou sezónu vedl a trénoval
sdružené mužstvo dorostu. Jak jsem
již napsal, letos bude sdružené mužstvo dorostu v Rudě, a také pod jejich
trenérem.
Tak to byl turnaj žáků s menší
děkovnou i bilanční vsuvkou a teď
další turnaj. Již XVI. ročník turnaje
v malé kopané. Ten už taky pamatuje manšaftů, kterých se tu vystřídalo. Staří, noví i staronoví. Letos jich
bylo dalších deset. A co čert nechtěl
jeden takový staronový vystrčil růžky a vyhrál. ŠÁRA TEAM. Pod vedením kapitána, „starýho“ pardála,
Jirky Šáry Šárníka, vlítli do turnaje,
že prý ho dnes přišli vyhrát! A pak
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ostatním nezbylo nic jiného, než
již při vyhlašování pořadí pořádně
zatleskat k prvnímu místu. Gratulace
je namístě. Tak a po turnajích můžou
hráči na volno zase zapomenout,
neboť znovu příchozí kouč Julek
Kováč rozesílá a zahajuje tréninkový
plán a je po srandě. Na protáhnutí
ještě nějaký ten přátelák, aby se i fanouškovi nezkrátily žíly a než jsme se
nadáli, byl tu týden před soutěží. Tento poslední červencový víkend jsme
tradiční sportovní odpoledne naplnili přátelskými zápasy dorostu, mužů
i bývalých hráčů (viz. foto).
A vše to bylo také k 85. výročí založení fotbalu v Bohdíkově. Je už to
pár let a otočilo se pár generací hráčů
a změnilo se pár hřišť za ty roky naší
existence. Postupovalo se i sestupovalo, byly tu dobré party i skvělé party,
byli tu dobří, skvělí i vynikající hráči, talentovaní flákači i poctiví dříči,
tahouni, srdcaři, legendy. Na to vše
i na ty všechny jsme mohli zavzpomínat a v našich kronikách zalistovat
v tento den. I my, naše generace, se
nemalou měrou zapisujeme do naší
fotbalové historie a ukazujeme, že to
jde, že to umíme, že jsme rádi, za to
co děláme, co za námi zůstává, čím
se můžeme pochlubit, co můžeme
ukázat, za co se nemusíme stydět.
Popřejme našemu fotbalu do dalších
let hodně úspěchů a dobré výsledky,
žádné lapálie, hodně elánu, hodně
hráčů a fanoušků taky.
průvodce prázdninovou
destinací na hřišti „Jankův svět“

SDH
SDH BOHDÍKOV
POHÁDKOVÝ LES
Dne 14. 7. 2018 se uskutečnil další
ročník, oblíbené akce Pohádkový les.
Od 14:30 hod. čekala děti pohádková
výprava, na které děti mohly potkat
spoustu pohádkových masek. Po návratu z lesa čekalo děti ještě spoustu
her přímo v areálu Hasičské zahrady
v Bohdíkově, kde si s nimi hrál náš
zábavný klaun. Pro všechny bylo také
připraveno bohaté občerstvení. Letos
se akce zúčastnilo kolem 70 dětí.
Počasí nám přálo celý den, který
jsme si s dětmi náramně užily. Tímto
také děkujeme všem sponzorům
a také pořadatelům za krásnou
a vydařenou akci.
Výbor SDH Bohdíkov

děti doprovodný program. O večerní
zábavu se tradičně postarala kapela
3go rock, které patří velké poděkování. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravách, sponzorování a samotné organizaci celé akce. V neposlední řadě patří poděkování také všem

SDH RAŠKOV
RAŠKOVSKÝ KOTLÍK 2018
V sobotu 21. 7. 2018 se v areálu
Podhradí v Raškově uskutečnil již 3.
ročník tradiční soutěže ve vaření kotlíkových gulášů, kterou pořádá SDH
Raškov. Přihlásilo se celkem 17 soutěžních týmů, které usilovně míchaly,
vařily, přidávaly suroviny a dochucovaly své guláše až do samotného konce soutěže. Jako každý rok šla velká
rivalita stranou a soutěžní týmy se při
vaření skvěle bavily a okukovaly tajné
receptury svých soupeřů. Návštěvníci
netrpělivě chodili kolem rozpálených
kotlíků, ze kterých se linula neskutečně lákavá vůně, a s napětím očekávali, kdy budou moci ochutnat. Každý guláš byl originální, a proto bylo
velmi těžké určit, který by mohl být
ten nejlepší. Diváci, kteří si zakoupili degustační kartu, hodnotili u každého guláše chuť, vůni a vzhled. Při
výsledném sčítání bodů, které týmy
nasbíraly od nezávislé divácké poroty, se výsledky lišily pouze v rozmezí
několika málo bodů.
Vítězem divácké poroty se stal
tým Vila Elis, druzí skončili Raškovští vařiči a třetí byli Nazdárci.
Nehodnotili však pouze diváci, ale
také nezávislá odborná porota, která
určila pořadí na stupních vítězů následovně: první byla Valašská babka,
druhé Maminy a třetí Vila Elis. Pro
všechny návštěvníky bylo během dne
připraveno bohaté občerstvení a pro
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soutěžícím a návštěvníkům, kteří si
tuto událost nenechali ujít a společně
s námi si to užili plnými lžičkami. Už
teď se těšíme na další ročník, který se
uskuteční opět v červenci 2019.
		
c[HKK]

firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
18. 8. Amazonky dětem
18. 8. Rocková noc
3. 9. Slavnostní otevření nové tělocvičny
7. 9. Zájezd pro důchodce
22., 23. 9. Návštěva z Nitrianských Sučan
5. a 6. 10. Volby do zastupitelstva obce
Stříbrné svatby a setkání padesátiletých
28. 10. Oslavy 100 let vzniku republiky

Firma Leo-mix pan Hatoň
oznamuje,
že podzimní prodej kuřic
začne od 27. 8. 2018,
vždy po domluvě na telefonu
602 126 130.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zájezd pro důchodce 2018
Jiříkov, Paseka, Šternberk
Termín: pátek 7. 9. 2018
Odjezd: Raškov-Horní Dvůr
Raškov-kostel
Raškov-u Zepla
Bohdíkov-zastávky po obci
Komňátka-obchod

7:00 hod.
7:05 hod.
7:10 hod.
7:10 hod.
7:20 hod.

Otevřena prodejna

LEVNÉ ODĚVY

v Rudě nad Moravou.
Každých 14 dní v úterý nové zboží (28. 9, 11. 9., 25. 9.).
Dovoz z Německa, Finska.
cena je 39 Kč za kus, 50 Kč/kus za zimní věci, bundy.
Prodejna se nachází v ulici 9 května 132,
v budově nad rehabilitacemi.
Pracovní doba:
Po 8-13 hod Út 8-17 hod
St 8-11/13.30-15 hod Čt 8-11/13.30-17hod
Pá 8-11/13.30-15 hod.
Zářiové odpoledne v Muzeu silnic Vikýřovice
Čtyři hodiny bez mobilu, obrazovky a computeru.
Možnost pro singl, zamilované či rodinu.
15. září v době 14:00 – 18:00 hod.
Čtyři expozice muzea.
Ukrytí při nepohodě + možnost zpytování svědomí
 v čem jsme lepší než naši předci
 v čem jsme horší
V programu dále:
• beseda k obraně republiky, díla našich babiček a dědečků
• informace pro čtyři krizové stavy
• zdravotnická první pomoc
• čtyři ukázky k ochraně před požárem v bytě
• retro vojenská technika
• hra civilní ochrany + čtyři druhy odměn
Občerstvení uvnitř i za plotem.
Československá muzika a dětská šlapadla.
Ekologická doprava – pěšky, kolo, vlak.

Program: Jiříkov – Pradědova galerie
Paseka – arboretum Makču Pikču
Šternberk – oběd, muzeum času, hrad
Leština - večeře a posezení do 22:00 h.
v restauraci U Keprtů v Leštině
Cena:

270,-Kč – bude použito na vstupy

doprava zdarma – hradí Obec Bohdíkov

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2

www.reprotisk.cz
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