
– 1 –

4 .  r o č n í k  •  3 .  č í s l o  •  Vy d ává  O b e c  B o h d í kov  •  9 .  č e r v n a  2 0 0 6  •  z d a r m a

Vážení spoluobčané,
V těchto dnech si připomínáme 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 

v Bohdíkově. Hasičský sbor v Bohdíkově byl založen na první  valné hromadě 2. 
února 1886, která se konala v hostinci „Na Krčmě“. Patří společně s hasičským sbo-
rem v Raškově mezi nejstarší spolky  v  naší obci. Dnes se může pochlubit bohatou 
a zajímavou historií, která je úzce spjata s historií celé naší obce v posledních dvou 
stoletích.

Za dobu 120 let působení hasičského sboru v naší obci zachránili místní hasiči 
řadu rodinných domů a veřejných budov v Bohdíkově a okolí, podíleli se aktivně na 
budování a výstavbě obce a odpracovali bez nároku na odměnu tisíce brigádnických 
hodin. Za zmínku stojí především vybudování požární zbrojnice, areálu letního diva-
dla a kuželny, což nám mnozí návštěvníci z celého okolí závidí. Vedle svého hlavního 
poslání při likvidaci požárů, živelních pohrom a zajišťování požární prevence odved-
li členové hasičského sboru ohromný kus práce také na  poli kulturním a spole-
čenském. Hasičský sbor byl mimo jiné nositelem a propagátorem národních tradic 
a v dobách národnostního útlaku svojí kulturní činností, zejména pořádáním plesů 
a zábav a hraním českého ochotnického divadla významně přispěl společně se Soko-
lem a Národní jednotou k posílení národního uvědomění. Na obohacení kulturního 
života obce se svými akcemi zaměřenými především na mládež podílí dodnes.

Řada funkcionářů a velitelů hasičského sboru byla aktivně zapojena do spole-
čenského života v obci. Pracovali v samosprávných orgánech obce zastupitelstvu, 
obecní radě a později v komisích. Naopak hlavně v počátcích  činnosti hasičské-
ho sboru byli jeho předními činiteli někteří starostové obce. Můžeme tedy říci, že 
dobrá spolupráce mezi výborem SDH a vedením obce existovala až na nepatrné 
výjimky po celou dobu činnosti sboru. I současné vedení obce si uvědomuje, že 
práce v hasičském sboru je nám všem prospěšná a užitečná. Snažíme se proto 
tento spolek v jeho činnosti podporovat. Každoročně přispíváme z rozpočtu obce na 
údržbu a opravy v areálu letního divadla a kuželny. Kromě toho obec ve spolupráci 
s SDH Bohdíkov vydala u příležitosti 120. výročí založení hasičského sboru publi-
kaci o jeho historii.

Dovolte mi, abych na závěr všem dřívějším i současným členům a funkcionářům 
hasičského sboru poděkoval za jejich záslužnou činnost a do dalších let jim popřál 
hodně osobních a spo-
lečných úspěchů.

Zároveň Vás chci 
všechny pozvat na osla-
vy 120. výročí založení 
hasičského sboru, 
které proběhnou dne 
17. června 2006 od 
14 hodin na hasičské 
zahradě v Bohdíkově. 
Je pro Vás připraven 
bohatý a zajímavý 
program. 

 Ing. Luděk Hatoň, 
starosta obce

     
ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ

Rok 1933 a nástup Hitlera k moci v sousedním 
Německu byl prvním signálem nebezpečí, které se 
začalo stahovat nad naší republikou a první náznak 
toho nacházíme i v protokolní knize bohdíkovských 
hasičů. Ve výroční zprávě za rok 1933 jednatel Karel 
Fetka píše o tom, že k 15. výročí ČSR se konaly velké 
oslavy v Šumperku, kdy „německými ulicemi statně 
vykračovalo přes 500 krojovaných hasičů župy 
Hubovy (z Bohdíkova 20)“. Zprávu pak končí : „Ani 
rozepjatost našich sousedů nesmí nás zastrašit. Pro-
to udržujeme v českém hasičstvu českého ducha ku 
pomoci bližním i na obranu státu.“ V roce 1936 jsou 
konány jubilejní oslavy 50 let trvání hasičského spol-
ku. Slavnost, která se konala u Vágnerů na zahradě, 
byla příležitostí k slavnostnímu předání praporu 
hasičskému sboru. Kmotrou byla paní Jarmila Fet-
ková. V roce 1937 obdrželi hasiči i nové stejnokroje. 

Mnichovským diktátem byla naše obec přivtěle-
na k nacistické říši. Hasičský sbor v Českém Bohdí-
kově prožil těžké období nacistické okupace. Mnozí 
členové výboru složili nebo byli nuceni složit svou 
funkci, někteří odešli za prací mimo obec. Výbor 
spolku byl německými úřady rozpuštěn s tím, že 
podle vůdcovského principu musí sbor řídit velitel 
a jeho zplnomocněnec. Velitelem byl jmenován 
Antonín Ďopan a zplnomocněnci Vágner a Cékr, 
kteří ovládali německou řeč. Odmítnutí funkce bylo 
považováno německými úřady za sabotáž. Koncem 
roku 1 939  byl německými úřady v obci sepsán 
inventář hasičského sboru a musela být odevzdána 
pokladní hotovost. Protože toto opatření bylo očeká-
váno, uložil výbor peníze spolku u čtyř důvěryhod-
ných členů a německým úřadům bylo odevzdáno 
pouze 5 marek (tj. 50 korun). Podobným způsobem 
se podařilo zachránit i majetek pohřební pokladny, 
o které se německé úřady snad nedopatřením dozvě-
děly. 

Dne 8. května 1945 osvobodila sovětská armá-
da Český Bohdíkov. Již v květnu 1945 při oslavách 
osvobození nastoupili příslušníci hasičského sboru 
v Bohdíkově jako jediní na šumperském okrese 
v českých hasičských uniformách, které se jim poda-
řilo před nacisty uchránit. Bohdíkovský sbor se stal 
jednou z hasičských organizací Šumperské okresní 
hasičské jednoty. Na plenární schůzi 13. října byly 
také schváleny nové stanovy hasičského sboru. Boh-
díkovským hasičům se v tomto roce podařilo rozšířit 
svou výzbroj o  motorovou stříkačku, kterou ustupu-
jící německá armáda zanechala v Olšanské papírně.                        

Dr. F. Spurný dle rukopisu p. A. ĎopanaRozhodčí a soutěžní mužstvo mužů v roce 1974
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zprávy obecního úřaduzprávy obecního úřadu
VÝPIS Z USNESENÍ č. 18 ze zasedání zastupitelstva 
a  obce dne 5. 6. 2006 v BOHDÍKOVĚ

52. Zastupitelstvo obce schvaluje        
a)  Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce           
b)  Kontrolu plnění usnesení z 17. zasedání zastupitelstva obce
c)  Výsledek hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2005 a zprávu o pře-

zkoumání hospodaření obce za rok 2005 provedenou Krajským úřadem 
Olomouckého kraje bez  výhrady

d) Návrh znaku a vlajky obce  dle grafi cké přílohy 
e) Vyplacení odměn členům výborů a komisí za I. pololetí 2006 podle při-

loženého materiálu 
f) Předběžný záměr obce geometricky zaměřit a prodat část pozemku p.č. 

69/1, ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov panu P.G., bytem Bohdíkov 
g) Předběžný záměr obce prodat pozemky p.č. 15/1, st. plocha a p.č. 15/2, 

st. pl. v k.ú. Raškov Dvůr do vlastnictví manželů J. a Z.V., bytem Raš-
kov 

h) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům 
p.č. 745, p.č. 746/1 a p.č. 746/5  v k.ú. Komňátka pro stavbu „Závlaha 
fotbalového hřiště v Bohdíkově“ uzavřenou  mezi obcí Bohdíkov a TJ 
Fotbalový klub Bohdíkov

53.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a)  Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva 

obce
b)  Zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí regionu Ruda za rok 

2005

VÍCEÚČELOVÉ  HŘIŠTĚ  
UVEDENO  DO  PROVOZU 

V pátek dne 26. května 206 bylo slav-
nostně uvedeno do provozu víceúčelové 
hřiště u  Mateřské školy v Bohdíkově. Hřiš-
tě je určeno k provozování míčových her a  
atletiky a je po ukončení školního vyučová-
ní veřejně přístupné pro mládež a dospělé. 
Zatím je hřiště uvedeno jen do zkušebního 
provozu, který potrvá do doby, než  se vytvo-
ří na spojovacích plochách travnatý povrch. 
Toto hřiště je zajisté vybudováno proto, aby 
na něm mohly sportovat děti při školním 
vyučování, ale i široká sportovní veřejnost. 
Chceme zároveň aby bylo neustále udržová-
no v dobrém stavu a sloužilo nám co nejdé-
le. Proto rada obce schválila Provozní řád 
veřejného hřiště a ustanovila správce hřiště, 
který bude o něj pečovat. Každý zájemce 
o sportování převezme hřiště včetně jeho 
vybavení při zahájení sportovní činnosti od 
správce hřiště a  po ukončení sportovních 
aktivit mu ho zase v neporušeném a nepo-
škozeném stavu předá. Musí plně respek-
tovat pokyny správce, jinak může být ze 
hřiště vykázán. Děti do 15 let mohou spor-
tovat pod dohledem alespoň jedné dospělé 
osoby, která za ně bude zodpovídat.  V are-
álu hřiště je přísně zakázáno: kouřit, užívat 
alkoholické nápoje, jezdit na kole, jezdit na 
kolečkových bruslích, používat chemiká-
lie, vodit psy a jiná zvířata, přelézat ploty  
a brány.  Bohužel  však  už nyní musíme 
konstatovat , že některé děti se tak nechova-
jí a svévolně přelézají ploty a bránu  a hrubě 
a arogantně  reagují na upozornění pracov-
nic školy a myslí si, že si mohou vše dovolit. 
Apeluji touto cestou na jejich rodiče, aby 
podobné chování svých dětí do budoucna 
nepřipustili. Zájemci o sportování mají 
možnost si dopředu hřiště v odpoledních 
hodinách rezervovat u správce hřiště.

Správce hřiště:  paní Jiřina  Šimková, 
telefon  583 246 004, mobil 732 583 816

Provozní doba:  pondělí – pátek  15,00 – 
20,00 hod., sobota, neděle  9,00 – 20,00 hod.

Přeji všem, kteří mají zájem sportovat 
a aktivně trávit svůj volný čas, aby jim nové 
sportoviště dobře sloužilo a přineslo jim 
řadu příjemných zážitků.

Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
   Voleb se ve dnech 2. a 3. června zúčastnilo 686 občanů Bohdíkova 

s těmito výsledky:

Česká strana sociálně demokratická        38,19 %
Občanská demokratická strana                26,23 %
Komunistická strana Čech a Moravy       22,15 %
KDU – ČSL                                               5,24 %
Strana zelených                                          3,06 %
Nezávislí                                                    1,45 %

Další strany se podělily o zbývající procenta hlasů se ziskem vždy 
menším než 1 %.

J. Málková

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA POŠTĚ V BOHDÍKOVĚ
Od 1. 7. 2006 dochází na poště v Bohdíkově ke změně úředních hodin:

Pondělí   8,30 – 11,30 hodin                    15,00  – 16,00 hodin

Úterý      8,30 – 11,30 hodin                    15,00  – 16,00 hodin

Středa     8,30 – 11,00 hodin                    15,00  – 16,30 hodin

Čtvrtek   8,30 – 11,30 hodin                    15,00  – 16,00 hodin

Pátek      8,30 – 11,30 hodin                    15,00  – 16,00 hodin
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA
V období od 11. 4. 2006 do 3. 6. 2006

se narodili:
Jaroslav Janků – Raškov
Karin Všetíčková – Raškov
Adéla Topitschová - Raškov

navždy nás opustili:
Zdislava Reichlová - Raškov

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V neděli 14. května 2006 proběhlo 

v zasedací místnosti Obecního úřa-
du v Bohdíkově ve 14,00 hodin vítání 

nově narozených občánků. Celkem 
bylo přivítáno 13 dětí. Slavnostního 
aktu se zúčastnili manželé Malí s dce-
rou Evou, manželé Šimkovi se synem 
Miroslavem, manželé Fischerovi se 
synem Adamem, manželé Drongovi 
s dcerou Kateřinou, 
manželé Drozdo-
vi s dcerou Nelou, 
manželé Zapletalovi 
se synem Markem, 
manželé Körnerovi 
s dcerou Veronikou, 
manželé Kouřilovi 
se synem Radkem, 
manželé Strýčkovi 
se synem Samuelem, 
manželé Janků se 
synem Jaroslavem, 

       OPIS PAMĚTNÍ KNIHY 
STANICE ČESKÉHO 

BOHDÍKOVA Z ROKU 1928
Augustin Korčák, vrchní ofi ciál 

t. č. správce stanice v Českém Boh-
díkově. Dne 14. ledna 1929.

Osobní doprava. Doprava osob 
stoupá od roka k roku. Potěšitelné 
je, že jsme v tomto roce  vypravili 
44.134 osob.

Doprava zboží. Můžeme jen 
zaznamenati vzestup zboží odesla-
ného i došlého. Stoupla tudíž  inten-
sita veškeré přepravy.

Vozová služba.Vykazujeme opro-
ti roku 1927 plus 314 vozů.

Nehody a úrazy. Dne 3. září 1928 
ujela z naší stanice při posunování 
vlaku 1052 v 22 hod. 30 min. sku-
pina pěti vozů a pohybovala se smě-
rem k Rudě nad Moravou. U nás byl 
poškozen Götzův zámek, v Rudě 
nad Mor. najela pohybující se skupi-
na na vozy, které značně poškodila. 
Vozy byly tamtéž zadrženy. Zraněn 
nebo usmrcen nebyl nikdo.  

Větrná smršť. Dne 4. června 
1928 řádila nad naší krajinou velká 
bouře spojená s větrnou smrští. Nat-
ropila mnoho škody.

Volby. Volby do okresních a zem-
ských zástupitelstev minuly klidně.

Komňátka:
Stavba vápenky. Firma A. Eisen-

stein & Co. vápenné podniky 
v Č. Bohdíkově, postavila nejmo-
dernější kruhovku na pálení vápna. 
Stavba má býti do konce ledna usku-
tečněná. Vlečková kolej je již zřízená 
– možno vozy přistavovati. 

Osobní doprava. Osobní doprava 
vykazuje 59.864 osob.

Korčák.   
 (zpracoval M. Veselý ml.)

paní Kašparová Jana s dcerou Janou, 
pan Lučan Michal a paní Olbricho-
vá Jiřina s dcerou Michaelou a pan 
Všetíček Bohumil a paní Poláčková 
Zuzana se synem Adamem. Omluvili 

se manželé Bouchalovi 
se synem Jakubem. 

Rodiče narozených 
dětí svým podpisem 
potvrdili, že ze svých 
dětí vychovají čestné 
a platné občany naší 
společnosti. S kul-
turním programem 
vystoupily žákyně ZŠ 
Bohdíkov pod vedením 
paní učitelky Mgr. Pet-
ry Strakové. Rodičům 
k narození dětí pobla-
hopřáli starosta obce 

Ing. Luděk Hatoň a předseda SPOZ 
pan Miloslav Podhorný. Rodičům  pře-
dali kytičku a dárek pro dítě. Fotografi e 
z tohoto setkání pořídil pan Jan Novák.      

   pí Poprachová
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ZŠ a MŠ BOHDÍKOV

Ze života naší obceZe života naší obce

Návštěva Galerie Café a ZŠ v Roven-
sku /18. 5./

Nemohli jsme si nechat ujít výsta-
vu fotografi í bohdíkovského občana p. 
Říhy, který nám udělal velkou radost 
i svou osobní účastí. Uskutečnila se tak 
jedna z nejzajímavějších besed, kterou 
jsme absolvovali společně s dětmi ze 
ZŠ Rovensko. Kamarádi z rovenské 
školy nás potom pozvali na návštěvu 
do svých tříd. Vzájemně jsme si uká-
zali, co všechno dovedeme, a nakonec 
jsme sehráli přátelské utkání ve fl orba-
le. 

Den Země /24. 5./
Projektový Den Země pro nás letos 

znamenal spoustu nových poznatků 
o žábách a také samozřejmě jarní úklid 
okolí školy, hřiště a hasičské zahrady.

Návštěva Dopravního hřiště v Mohel-
nici /12. 5./

Všichni čtvrťáci složili nelehkou 
praktickou i písemnou zkoušku a zís-
kali tak průkaz cyklisty, který je oprav-
ňuje k jízdě na kole po silnici bez 
doprovodu starší osoby.

Oslava Dne matek 
V ZŠ /15. 5./  byla trochu netradič-

ní, protože po krátkém programu dětí 
následovala přednáška o zdravé výživě 
a poté zdravé vaření dětí pro maminky. 
Celozrnné palačinky se snědly všech-
ny.

Besídka v MŠ /18. 5./ se také vyda-
řila. Děti společně s rodiči vyrobily 
originální srdíčka a předvedly krátké 
veselé vystoupení. Příjemné setkání 
skončilo zábavnými hrami a malým 
občerstvením.

Taneční vystoupení na Countrybále 
/19. 5./

Countrytance mají rády děti i paní 
učitelka Fleischerová, a tak za několik 
málo hodin tělocviku přišel na svět 
program, který určitě potěšil všechny 
přítomné.

Výsledky testů KALIBRO v 5. ročníku
Předmět Celostátní průměr Průměr Průměr
 úspěšnosti vesnických škol ZŠ Bohdíkov

Český jazyk 58,1 % 57 % 62 %
Matematika 49,7 % 47,7 % 52 %
Přírodovědný základ 63,6 % 62,7 % 69 %

Zábavný týden
Vymyslely a naplánovaly si ho samy 

děti. Vyučování tak probíhalo ve dnu 
fi lmovém, maškarním, diskotékovém, 
divadelním a s módní přehlídkou. 

Zahradní slavnost u příležitosti Dne 
dětí, 20. výročí MŠ a otevření nového 
hřiště /26. 5./

Slibovali jsme ji už dlouho, ale tepr-
ve nyní všechno klaplo. Kdo přišel, urči-
tě nelitoval. Děti výborně pobavil ša-
šek Viky, dospělé snad potěšilo počasí 
a vzpomínky na mládí nad fotografi emi 
z historie MŠ, hladové nasytily dobroty 
obětavého pana Daňka, mlsné a žíznivé 
uspokojilo zásobování paní Kuchařové 
s obsluhou pracovnic školy. Sportovně 
založení se dočkali otevření hřiště a prv-
ního zápasu na něm, milovníky hudby 
určitě nezklamal pan Ospálek. 

Mgr. A. Vokurková, kolektiv školy

ZŠ RAŠKOV
V pátek 21. 4. se v parku u Vily 

Doris v Šumperku konal Den Země. 
Tuto akci navštívily i děti ze ZŠ Raškov. 
Zhotovily spoustu výrobků, vyzkoušely 
různé výtvarné techniky a pohybové 
dovednosti. Děti strávily za slunného 
počasí příjemné dopoledne.

V pátek 12. 5. byli žáci 3., 4. a 5. roč-
níku na dopravním hřišti v Mohelnici. 
Jako každý rok prokazovali své vědo-
mosti a dovednosti v dopravní výchově. 
Děti byly šikovné. Většině se podařilo 
získat průkaz správného cyklisty.

Oslavu svátku matek  jsme připra-
vili na pátek 12. května. Maminky se 
sešly na školní zahradě, která byla 
v ten den plná pohádkových bytostí. 
Mohly si zahrát kostky s loupežníky 
(Michal David, Petr Schmidt), pozná-
vat rostlinky u babek kořenářek (Karo-
lína Spáčilová, Nikola Kaňáková), 

hádanky jim dávala čertice Kristýna 
Škrlová, k boji s drakem je doprovázeli 
princové Petr Kunc a Tomáš Vémola, 
navštívily princezny Kláru Divišovou 
a Kristýnu Bartůškovou, kde předvádě-
ly vznešenou chůzi s knihou na hlavě. 
Nakonec si mohly zakopat na naše nej-
lepší brankáře Pavla Gronycha a Jardu 
Mynáře. Za každý splněný úkol získa-
ly žetony, které potom využily ke hře 
v kasínu. V našem kasínu se maminky 
rozšouply a vyhrané žetony proměnily 
ve výborné zákusky a ještě lepší nápo-
je. Děti maminkám popřály k jejich 
svátku a daly jim jejich portrét a drob-
ný dárek, které ve škole vyrobily.

V pátek 28. května proběhlo i u nás 
ve škole pálení čarodějnic. Děti přišly 
do školy převlečené za čarodějnice. 
Celé dopoledne patřilo soutěžím (létá-
ní na koštěti, závody kocourů, sbírání 
hub, malování na chodník a další). Na 
svačinku si děti opekly buřty  a potom 
začalo představování čarodějnic 
a kouzlení. Těsně před obědem žáci 
upálili čarodějnice, které si předem 
vyrobili. Na závěr byly ty nejlepší čaro-
dějnice odměněny diplomem a drob-
ným dárkem.

ZŠ a MŠ Raškov pořádala v sobotu 
3. 6. v areálu Podhradí Den dětí spoje-
ný s táborákem. Pro děti byly připra-
veny soutěže, skákací hrad, losy s tom-
bolou. Největší úspěch měly ukázky 
z činnosti policistů. Zástupci Okresní-
ho ředitelství v Šumperku ze skupiny 
kynologické činnosti a zástupce Měst-
ské policie v Šumperku předvedli práci 
psovoda, zadržení pachatele a napade-
ní policisty. Děti byly nadšeny z pro-
jížděk v policejním autě a ukázkami 
techniky, které jim umožnili policisté 
z obvodního oddělení z Hanušovic 
a oddělení dopravních nehod ze Šum-
perka. Počasí nám přálo, akce se vyda-
řila. Děkujeme všem, kteří nám s touto 
akcí pomohli.

Co nás ještě čeká?
7. 6. Výlet MŠ – westernové měs-

tečko Boskovice
26. 6. Raškovský skřivan 2006 

– pěvecká soutěž
27. 6. O pohár obce Bohdíkov – tur-

naj v kopané
28. 6. Výlet ZŠ – Dinopark Vyškov

Marie Krobotová, 
Mgr. Hana Katzerová
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F O T B A L O V Ý   K L U B   B O H D Í K O V

Konec sezóny 2005/2006 
a začátek fotbalového svátku 
– Mistrovství světa v Německu

Někdy mi připadá, že pokaždé je 
ta naše fotbalová sezóna kratší a krat-
ší. Sotva jsme zahajovali dlouho 
očekávané jarní boje, už si můžeme 
vyzout kopačky a pověsit je na hřebí-
ček. Někteří svědomití je mohou ales-
poň jednou za sezónu pořádně vyčis-
tit, oklepat usazenou hlínu, která se 
na nich drží už od dubna a vůbec jim 
věnovat chvilku údržby, kterou i ony 
potřebují stejně jako my a můžeme se 
už jen ohlédnout a bilancovat uplynu-
lé jaro. Uvidíme, jestli naše snažení 
přinese kýžené ovoce. 

Sezóna 2005/2006 je téměř 
u konce, i když pouze ta mistrovská. 
Máme však ještě před sebou obdo-
bí turnajů, na kterých se představí 
všechny naše hrající generace od žáč-
ků, kteří našli cestu k fotbalu a ten-
to sport se pro ně stal Mekkou, ve 
které by chtěli dosáhnout co nejvýše 
a s posvátnou úctou vzhlížejí k tako-
vým hráčům jako jsou Ronaldinho, 
Zidane, Rosický, Nedvěd, Janků 
a jiní, kterým by se chtěli podobat 
a jen píle a vytrvalost je může nasmě-
rovat tím správným směrem a konče 
bývalými hráči, kteří ještě neztratili 
chuť proběhnout se po zeleném tráv-
níku, pokud jim to zdraví dovoluje 
a udělat si, jak se říká, žízeň. (termíny 
turnajů jsme museli trochu pozměnit, 
ale to myslím tak dalece nevadí, viz.
konec článku).

Zastavil bych se u již zmiňované-
ho zeleného trávníku, který máme 
v úmyslu neustále zkvalitňovat, neboť 
právě krásně střižený kvalitní zelený 
pažit je základem pro dobrou hru, je 

dobrou vizitkou oddílu a dokresluje 
celkový příjemný obraz fotbalového 
stánku. A věříme, že tomu napo-
může (na valné hromadě zmiňova-
ná) výstavba umělého zavlažování, 
na jehož projekt jsme sehnali dosta-
tečné fi nance a můžeme ho tedy 
zrealizovat. Přípravné práce začnou 
probíhat již nyní a samotná realizace 
odstartuje po turnaji žáků a bývalých 
hráčů, tedy od 26.června a závlaha 
by měla být hotova maximálně do 
poloviny července. Tímto zároveň 
musím apelovat na všechny, kteří by 
chtěli pomoci a zejména v prvním 
týdnu, kdy budou probíhat výkopové 
práce, aby přišli a přidali ruku k dílu. 
Máme sice domluvenu mechanizaci 
na výkopy, ale je potřeba spousty ruč-
ní dolaďovací práce, kterou si musí-
me udělat svépomocí. Předem děkuji 
všem, kterým nejsou ruční práce cizí 
a kteří nám přijdou pomoci.

Ovšem máme tu červen 2006 
a já jakožto fotbalista a zároveň při-
spívatel do sportovní rubriky naše-
ho zpravodaje nemohu se nezmínit 
o události pro nás a potažmo pro celý 
národ nepřehlédnutelné. Mistrovství 
světa ve fotbale 2006. Od 9.června do 
9.července se v Německu na dvanácti 
modernizovaných stadionech, které 
jsou chloubou pořadatelské země,  
odehraje přesně 64 zápasů  o zlatou 
trofej, kterou by chtěl každý fotba-
lista držet nad hlavou. A částečně 
k tomu máme blízko i my, neboť naše 
reprezentace je na tomto mistrovství 
a bude se prát o nejlepší příčky. Už 
je tomu šestnáct let, co naposledy 
tuzemský fotbal chodil po trávnících 
světového mistrovství. Šestnáct let 
jsme mohli pouze z povzdálí sledovat 
odjíždějící vlak směřující do vesnice 

s v ě t ové h o 
fo t b a l ové -
ho výkvětu. 
Celá historie 
pamatuje už 
s e d m n á c t 
s v ě t o v ý c h 
šampionátů 
a pouze na 
osmi z nich 
jsme mohli 
předvést českou fotbalovou školu. 
A teď jsme tam znovu. Plni nadšení, 
euforie a také s trochou nervozity jede-
me na mistrovství světa do Německa, 
kde žádné z 32 mužstev není předem 
vítězem nebo poraženým, jak jsme se 
o tom mohli přesvědčit v minulosti, 
můžeme zapomenout na to, co před-
váděli jednotlivé manšafty v kvalifi ka-
ci nebo přípravných zápasech. Toto 
je mistrovství světa a každý začíná od 
nuly. Držme našim klukům palce, aby 
ukázali světu, že u nás v Česku se hra-
je dobrý fotbal, že nám tady vyrůstají 
dobří fotbalisté a že můžeme všem 
ukázat, že nejsme jen malou zemič-
kou v srdci Evropy, ale že jsme národ 
s velkým fotbalovým srdcem, které se 
nestydíme ukázat.

Hezké prázdniny, užívejte si slu-
níčka, vody a jiných dovolenkových 
radovánek, které si nenechejte ničím 
zkazit.

Termíny turnajů:
24.6. –  dopoledne turnaj žáků, odpo-

ledne turnaj bývalých hráčů    
8.7.  –  celodenní turnaj v malé 

kopané
 –  dopoledne turnaj dorostu, 

odpoledne turnaj mužů

Petr Janků – předseda oddílu

TURNAJ  VE  STOLNÍM  TENISU
Dne 1. 5. 2006 se uskutečnil v kulturním domě Bohdíkov  III.  

ročník turnaje ve stolním tenise o Pohár starosty Bohdíkova. Turna-
je se zúčastnilo třináct hráčů, včetně jedné dívky. Ta se nenechala  
zahanbit a v celkovém pořadí za sebou nechala ještě tři hráče. Na 
turnaji panovala dobrá nálada,  pěkná  atmosféra, hráčům nechyběl 
ani  bojovný duch, což se také projevilo  v závěrečném fi nále.

A komu tentokrát starosta obce předával pohár? Na prvním 
místě  se umístil Ivoš Přikryl, na druhém místě  Pavel Gronych, 
na třetím místě Ivan Nuzík. Vítězům blahopřejeme, jsme potěšeni 
zájmem občanů o tento turnaj a věříme, že dalšího ročníku se zúčastní ještě více hráčů.

Děkujeme všem za účast a za rok nashledanou !!! 
                                     Za  pořadatele Jaroslav Kaňák (alias Frenky) a Milan Ondráček (alias Johny).
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MobilMobil
603 973 581603 973 581

Eva Dolníčková

Raškov 33
tel. 583246284

mob. 777294948
vedení daňové evidence 
(jednoduché účetnictví)

zpracování přiznání k dani 
z příjmů, DPH, 

 dani z nemovitosti, 
spotřební dani, ze závislé 

činnosti,

 společné zdanění manželů

účetní poradenství

různá smluvní ujednání

zastoupení a pomoc 
na úřadechINZERUJTE  S NÁMI!      

Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

www.reprotisk.czvaše tiskárna telefon: 583 211 288

ZŠ  A  MŠ  BOHDÍKOV  

VÁS  SRDEČNĚ  ZVOU  NA

17. školní pouť
• 30. 6. 2006  V  15 HODIN •

NA LETNÍM DIVADLE 

V BOHDÍKOVĚ

 PROGRAM  MŠ  A  ZŠ •  

ATRAKCE • TÁBORÁK 

 • HUDBA T. OSPÁLKA 

 DOBROTY • DALŠÍ 

VYSTOUPENÍ 

 TĚŠÍME SE NA VÁS ! 

SBĚR ODPADOVÉHO 
PAPÍRU

Ve dnech 12. – 14. 6. 
(pondělí až středa) bude u MŠ 
Bohdíkov přistaven kontejner 
na sběr odpadového papíru. 
Svázané balíky vždy se stej-
ným druhem papíru lze v době 
od 6.30 do 17.30 h vhazovat 
do kontejneru. 

Další informace: ZŠ nebo 
MŠ Bohdíkov 583 246 158, 
583 246 131.

Oslavy 120. výročí založení hasičského 
sboru v Bohdíkově

17. června 2006  •  hasičská zahrada v Bohdíkově
Program oslav:
dopoledne:                                 
 9.30 Položení věnce na místním hřbitově  
 10.00  Mše svatá za zemřelé
odpoledne:
 14.00   Zahájení oslav s programem Vystoupení mažoretek
             Vystoupení žáků základní školy Vystoupení jednotky vojáků
             Předání vyznamenání členům v uniformách z roku 1938
             Vystoupení mladých hasičů Celé odpoledne bude k tanci a poslechu
             Vystoupení psovodů PČR hrát hudba K-Z Johnovi
  Ukázky hasičského záchranného sboru Šumperk
  Ukončení trasy cykloturistů a jejich program
 18.00   Ukončení výstavky výzbroje a výstroje hasičů
 20.00   Začátek karnevalu – hraje Jupiter Šumperk
 Bohaté občerstvení, tombola, kolo štěstí


