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 Vážení spoluobčané,
končí čtvrtý ročník našeho Bohdíkovského zpravodaje. Ač se mi to původně zdálo 

neuvěřitelné, čtyři roky utekly jako voda. Díky kladnému přístupu nově zvoleného 
zastupitelstva obce k vydávání Zpravodaje nás čeká další etapa práce. Jsem ráda, že 
mnozí z Vás si Zpravodaj oblíbili a že mnohé z Vás inspiroval k tomu, abyste nás oslovili 
se svými náměty. Nemáme klasické reportéry, kteří by se pídili po aktuálních událostech 
v obci. Proto velice oceňuji ochotu řady občanů seznamovat ostatní obyvatele obce se 
svou činností. Byla bych velmi ráda, kdyby i mládež našla ve Zpravodaji články, které 
ji zajímají a kdyby nás informovala o své činnosti. Nechce se mi prostě věřit, že všichni 
mladí se koušou nudou u televize nebo jsou závislí na počítačích a z domu nevyjdou, jak 
je rok dlouhý. Nebo ještě hůř, z domu sice vyjdou, ale jen proto, aby ničili všechno, co 
jim přijde pod ruku či pod nohu.

I v dalších číslech Zpravodaje Vám budeme podávat informace o práci zastupitelstva 
a obecního úřadu, o činnosti škol i společenských organizací, rádi poskytneme místo 
pro inzerci místním podnikatelům. I nadále budeme uveřejňovat články z historie obce 
a seznamovat Vás s různými zajímavostmi našeho okolí. V žádném případě nechceme 
zapomínat na sportovce ani na občany v důchodovém věku. Chceme, aby Zpravodaj byl 
stále barevnější - vzhledem i obsahem.

Blíží se Vánoce a končí rok 2006. Já Vám všem jménem Bohdíkovského zpravodaje 
přeji krásné prožití vánočních svátků. Přála bych si, aby nikdo nezůstával sám a vždy 
našel někoho blízkého s kým sváteční chvíle prožije.

 Novém roce Vám přeji hodně štěstí, pevné zdraví a úspěch ve všem co podniknete.
 Jana Málková

BESEDA S DŮCHODCI
V pátek 10. listopadu 2006 uspořádal Sbor pro občanské záležitosti v kulturním 

domě besedu pro občany v důchodovém věku. Celkem se zúčastnilo asi 70 našich 
důchodců.

V úvodu vystoupili žáci ze základní školy Bohdíkov a Raškov s hodnotným 
kulturním programem. Výsledky své práce předvedli i žáci hudební školy YAMAHA. 
Poté následovala beseda se starostou obce, který odpovídal na dotazy občanů. Po 
skončení ofi ciálního programu obdrželi důchodci malé občerstvení a rozproudila se 
zábava. K tanci i poslechu po celý večer hráli bratři Zdeněk a Karel Johnovi. Během 
večera vystoupily místní mažoretky, které sklidily velký úspěch.

V pozdních večerních hodinách byla slosována bohatá tombola, do níž přispěli 
hodnotnými cenami tito sponzoři: pila pan Kogej, pila Komňátka pan Babka, textil 
paní Kogejová, potraviny paní Kuchařová, Olšanské papírny a.s. Aloisov, LEO 
MIX Hanušovice, potraviny u Seppla paní Heděncová a VOBUS v.o.s. Hanušovice. 
Kyvadlovou dopravu pro všechny přítomné zajišťovala po celý večer tradičně fi rma 
VOBUS v.o.s. Hanušovice.          Anna Poprachová

STŘÍBRNÉ SVATBY
Dne 10. října se v kulturním domě konalo tradiční setkání občanů, kteří v tomto 

roce oslavili padesát let života a manželů, kteří oslavili stříbrnou svatbu, čili 25 let 
společné cesty životem. Akce, kterou pořádal SPOZ se zúčastnilo 45 hostů. Pozdravil 
je i starosta obce a k tanci a poslechu hráli bratři Johnovi.

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ
Počátky hudebního života v Českém 

Bohdíkově se ztrácejí v šeru první 
poloviny 19. století. Když roku 1869 byl 
Český Bohdíkov vyňat z farnosti rudské 
a při zdejším kostele zavedeny pravidelné 
bohoslužby, bylo započato také 
s pěstováním chrámové hudby. Kostel 
byl postupně vybaven nástroji i notovým 
materiálem. Na tyto nástroje hráli místní 
hudebníci. U plechových nástrojů šlo 
vesměs o rohy, trumpety a pozouny 
invenční, t.j. takové, které vyluzovaly jen 
řadu přirozených tónů a kde při změně 
tóniny bylo nutno vyměnit zástrčky. Tato 
hra vyžadovala často velké zručnosti, 
protože pro výměnu musela postačit jen 
několikataktová pauza. I tato okolnost 
ukazuje, že v 2. polovině minulého století 
můžeme mluviti v naší obci o dobrých 
hudebnících. Dlouholetý kapelník Karel 
Kouřil si vzpomíná, že za jeho mladých 
let se ještě na tyto nástroje hrávalo a že 
u lesních rohů svorně sedávali bratři 
Johnové z Pelegradu. V těchto letech 
však už se objevuje první kapela. Byla to 
dechová hudba menšího obsazení, která 
hrála již pravidelně k tanci, o svatbách, 
pohřbech a jiných příležitostech. I při 
tanečních zábavách na sále hrávala 
pouze v dechovém obsazení. Vstupné se 
nevybíralo při vstupu do sálu, nýbrž až 
při tanci, někdy i dosti obřadně s dávkou 
zdravého veselí. Této hudbě se říkalo 
„Józkova“ podle kapelníka Josefa Šimka, 
hostinského. Do cechu hostinského patřil 
i další kapelník Alois Václávek z Hostic, 
který hrával křídlovku, tenor a klarinet. 
Ještě po dlouhých letech ve vysokém stáří 
se vždy rád hlásil k bohdíkovské muzice, 
kdykoliv se s ní setkal v Hosticích nebo 
jinde.

 František Balcárek 
(Kronika bohdíkovské hudby)
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

SBĚR PLASTŮ
27. 12. 2006
29. 1. 2007

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve dnech 20. a 21. října 2006 se v naší obci uskutečnily volby do zastu-

pitelstva obce. K volebním urnám se dostavilo 49 % z celkového počtu za-
psaných voličů, kteří svými hlasy rozhodli o složení zastupitelstva pro další 
volební období 2006–2010.

V komunálních volbách získalo nejvíce hlasů Sdružení nezávislých kan-
didátů Bohdíkovská nezávislá 46,23 % (7 mandátů), Občanská demokratická 
strana získala 34,73 % (5 mandátů) a Komunistická strana Čech a Moravy do-
sáhla 19,04 % (3 mandáty). V nově zvoleném zastupitelstvu usedne 9 dřívěj-
ších zastupitelů a 6 nových zastupitelů. Zastupitelstvo obce na svém ustavu-
jícím zasedání dne 31. října 2006 zvolilo potom starostu, místostarostu a čle-
ny rady. Starostou obce byl zvolen opět ing. Luděk Hatoň a místostarostou 
ing. Martin Diviš. Dále byly ustaveny ostatní volené orgány obce. Jejich slo-
žení uvádíme v následujícím přehledu:
Rada obce:
Ing. Luděk Hatoň – starosta 
Ing. Martin Diviš – místostarosta 
Milan Daněk – člen rady 
Petr Janků – člen rady 
Petr Vokurka – člen rady 

Členové zastupitelstva obce: 
Milan Daněk 
Bedřich Diviš 
Ing. Martin Diviš 
Ing. Milan Diviš 
Adolf Fleischer 
Ing. Luděk Hatoň 
Petr Janků 
Ing. Jan Kubíček 
Mgr. Jana Málková 
Libuše Musilová 
Miloslav Podhorný 
Jiří Šárník 
Ing. Otakar Tobola 
Petr Vokurka 
Pavel Vrubel 

Kontrolní výbor:
Adolf Fleischer – předseda
Ing. Jan Kubíček
Petr Úlehla
Komise stavební a životního prostředí:
Ing. Otakar Tobola – předseda
Bedřich Diviš
Jiří Diviš
Ing. arch. Zdeněk Reichel
Jan Svačinka
Jiří Šárník
Pavel Vrubel
Sbor pro občanské záležitosti:
Miloslav Podhorný – předseda
Jana Fabiánová
Marie Gronychová
Leoš Hatoň
Hedvika Janků
Zdeňka Johnová
Anna Katzerová
Anna Poprachová
Františka Reichelová
Olga Vágnerová
Mgr. Alena Vokurková
Redakční rada Bohdíkovského zpra-
vodaje:
Mgr. Jana Málková – předseda
Petr Janků
Bohumila Matýsová
Ivana Pazdírková
Miroslav Veselý

 VÝPIS Z USNESENÍ 
USTAVUJÍCÍHO 

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE

 ze dne 31. 10. 2006 v Bohdíkově 

1. Zastupitelstvo obce volí 
v souladu s § 84, odst. 1, písm. l) 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění
a)  starostou obce, ing. Luďka Ha-

toně, trvale bytem Bohdíkov, 
Komňátka 76, dlouhodobě 
uvolněného ze zaměstnání

b)  místostarostou obce ing. Marti-
na Diviše, trvale bytem Bohdí-
kov 185, neuvolněného

c)  neuvolněné členy rady obce
  Milana Daňka, trvale bytem 

Bohdíkov 11 Petra Janků, trva-
le bytem Bohdíkov 102

  Petra Vokurku, trvale bytem 
Bohdíkov, Raškov 159

2. Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí
Složení slibu všech členů zastu-
pitelstva obce podle § 69 odst. 
2 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění

TERMÍNY SVOZU 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Na základě četných dotazů obča-
nů sdělujeme, že v zimním období 
od 1. prosince 2006 do 28. února 
2007 bude probíhat svoz komunál-
ního odpadu každý týden. Svoz 
směsného komunálního odpadu se 
uskuteční vždy v lichém týdnu ve 
středu a v sudém týdnu v úterý. 
Upozorňujeme občany na sdělení 
společnosti SITA CZ, a. s. provoz 
Rapotín, že nebude vyvážet popel-
nicové nádoby, které jsou viditelně 
poškozeny např. mají děravé dno, 
chybí jim rukojeti apod. V případě 
potřeby je možno si zakoupit novou 
popelnici na obecním úřadu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V období od 5. 10. 2006 do 11. 12. 2006 se narodila Michaela Nováková.
Do konce listopadu roku 2006 se v obci narodilo 13 dětí, zemřelo 15 lidí.
Do obce se přistěhovalo 40 občanů, odstěhovalo 26.
Koncem roku 2006 v celé obci žije 1404 obyvatel.

SLOŽENÍ VÝBORŮ ZASTUPI-
TELSTVA A KOMISÍ RADY
Finanční výbor:
Libuše Musilová – předsedkyně 
Margita Pavelková
Bronislava Roubalová
Jarmila Štěpánková
Vít Zamykal
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...z vyprávění jednoho otce
Když se po letech dívám, tak ty 

věci, co jsme v oddíle dělali, když 
jsem byl malý kluk, byly dost banál-
ní. Třeba uzlování je zábava velmi 
samoúčelná. Nějaký ten uzel se vám 
asi v životě hodí, ale k čemu je uzlo-
vání za zády, poslepu, na rychlost...
Nebo morseovka, když to vezmu 
kolem a kolem, tak jsem ji nepoužil 
jindy než zase na oddílových akcích. 
Spousta her utvářela dobrou náladu 
a bavila nás, ale o nějakém praktic-
kém významu se u mnoha taky nedá 
mluvit. Jako kluk jsem o tom samo-
zřejmě nepřemýšlel. Promýšlet jsem 
to začal, až když můj vlastní syn za-
čal chodit do první třídy.

A tehdy mi vrtalo hlavou, proč 
mě rodiče místo do skautu neposílali 
na nějaký pořádný kroužek. Třeba 
na hokej, abych se naučil se prosadit 
a zlepšoval fyzičku. Nebo do hudeb-
ky, abych mohl u táboráku balit hol-
ky na kytaru. Nebo na modelářství, 
kde bych se určitě naučil přesnosti, 
trpělivosti a vytrvalosti, která mi 
často chybí. Proč zrovna skauting, 
kde se dělá všechno trochu a nic do 
hloubky?

Svému synovi jsem chtěl dát to 
nejlepší. Věděl jsem, že v první tří-

dě mu nemůžu nutit něco, co se líbí 
mě a že ho musím nechat, aby si na-
šel, co ho bude bavit. Proto jsme ho 
přihlásili hned na několik různých 
kroužků. Manželka prosadila fl étnič-
ku - aby si kluk rozvíjel cit pro krá-
su, hudební sluch a naučil se prožít 
umění. Podle mě byl prioritní sport 
- něco kolektivního, aby se kluk nau-
čil prosadit mezi jinými, vrátit místo 
jedné rány dvě a tak, aby z něj ne-
vyrostl nedomrlý chudáček. Když 
to půjde, může se tím třeba jednou 
i živit, myslel jsem si. A protože se 
zdálo, že bez jazyků to ani dobrý ho-
kejista nikam nedotáhne, přihlásili 
jsme ho ještě na angličtinu.

Dokud byl syn malý, nebyly pro-
blémy. Chodil, kam jsme ho přihlá-
sili a nestěžoval si. V deseti letech 
ho ale přestala bavit hudebka. No 
prosím, najdi si něco jiného, mysle-
li jsme si. Nejdřív zkusil keramiku, 
potom kroužek mladých chemiků 
a nakonec nechal hokeje a začal cho-
dit na karate. Kluk se hledá, říkali 
jsme si, jen ať si něco najde podle 
sebe, nebudeme mu do toho mluvit. 
Když ale přišla puberta, se vším na-
ráz přestal a odpoledne trávil doma 
nebo chodil ven - někdy s nějakým 
spolužákem, někdy taky úplně sám.

Dneska je mu osmnáct. Na fl ét-
nu si občas zahraje a učí se docela 
dobře, přesto se nám na něm něco 
nelíbí. Je samotář, kamarády skoro 
nemá, všechno si dělá sám. O svoje 
si řekne, ošidit se nenechá, ale jak 
se máme my nebo babička s dědou, 
to ho netrápí. Má rád knihy i hudbu, 
sleduje sportovní zápasy a někdy si 
jde do lesa zaběhat, ale lidi jako by 
ke svému životu nepotřeboval.

A tak jsem po letech začal pře-
mýšlet o tom, zda v té morseovce 
nebo uzlování, v bláznivých a místy 
i agresivních hrách přeci jen nebylo 
ukryto víc, než se zdálo. Nevím, jak 
pomohlo uzlování rozvoji mé jem-
né motoriky nebo zda za fyzickou 
zdatností vězí nekonečné pobíhání 
po lesích. I fl étnička by mě asi na-
učila ovládat prstíky a třikrát týdně 
fotbalový trénink by mě nenechal 
zlenivět. Ale když se k tomu uzlová-
ní a hrám a morseovce a mapovým 
značkám a kytkám přidá ta parta, 
se kterou se to všechno podniká, ty 
překážky, které jsme museli řešit, ty 
příležitosti, které jsme museli umět 
rychle využít nebo nechat ležet… 
prostě ta spleť toho všeho z nás sice 
neudělá světové přeborníky ani v uz-
lech ani v botanice, ale naučila nás 
jiným a přesto hrozně podstatným 
věcem: vytknout si cíl a jít za ním, 
nevyhýbat se problémům, ale řešit 
je, postarat se o sebe, dělit se s ostat-
ními, mít úctu k lidem a ke všemu 
živému, navazovat kontakty, zajímat 
se o druhé, spolupracovat i když je 
třeba zrovna výhodnější jít do toho 
na vlastní pěst... Prostě věci, které ne-
jsou vidět na první pohled, ale které 
jsou pro lidský život zrovna tak dů-
ležité jako angličtina a fl étna a sport. 
A možná i důležitější, protože za pár 
měsíců v zahraničí napravíte, co jste 
celé dětství v angličtině zanedbali. 
Ale některé dovednosti člověka ne-
naučí ani ten nejlepší učitel...

 Fr. Osladil

CHTĚLI JSME MU DÁT TO NEJLEPŠÍ

SKAUTSKÉ SCHŮZKY 
v klubovně Bohdíkov (naproti 
tělocvičně), jsou pro chlapce 

a děvčata každý pátek 
od 16.30 do 18.00 hodin

STALO SE
• V sobotu 12. 8. se konal již 4. ročník 

závodu horských kol Bikemarathon 
Svatá Trojice, který startoval na fot-
balovém hřišti a vedl okolím Boh-
díkova. Závodilo se na 2 trasách 
– dlouhá Grande - 67 km s převý-
šením 1611 m a krátká Piccolo - 
52 km s převýšením 1171 m. Závo-
du se zúčastnilo 176 závodníků z celé ČR. Nejvzdálenější účastník přijel až 
z Austrálie, nejbližší z Bohdíkova. Nejrychlejším, který ujel nejdelší trasu za 
2 h 48 minut, byl Radim Kořínek - dvojnásobný olympionik, mistr republiky 
v XC i maratonu.

• Náš občan, vynikající fotograf živé přírody, pan Antonín Říha získal 1. cenu 
v mezinárodní fotografi cké soutěži v kategorii savci na Kongresu IFWP (Inter-
national Federation of Wildlife Photography) 2006, který se konal v Národním 
parku Malá Fatra. Jeho fotografi e byly mezi dalšími vybrány také na stolní 
Myslivecký kalendář 2007.

• Zásahová jednotka SDH Raškov v průběhu letošního roku zasahovala u dvou 
požárů rodinných domů v Bohdíkově a u dvou lesních požárů v okolí obce.
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V pozůstalosti po naší babičce, paní 
Františce Vlkové, jsem našel staré fo-
tografi e a pohlednice. Zvláště zajímavé 
pro mě byly pohlednice Raškova, které 
jsem podle stavu a situace jednotlivých 
objektů, podle textu na zadní straně po-
hlednic i obtížně čitelných poštovních ra-
zítek časově situoval do třicátých let 20. 
století, tedy do dekády, ve které jsem se 
narodil. Protože nejsem původem zdejší, 
konzultoval jsem situaci na pohlednicích 
s místními pamětníky a získal jsem k na-
hlédnutí a reprodukci ještě další podobné 
pohlednice. Z jiného zdroje jsem získal 
i pohlednice z období asi na přelomu 70. 
a 80. let 20. století, čili z období, které zde 
již pamatuji. Všechny tyto pohlednice mě 
inspirovaly k záměru, pokusit se porovnat 
srovnávacími fotografi emi situaci před 70 
resp. 30 lety s dnešní situací.

Postupoval jsem následujícím způso-
bem: pohlednice jsem běžným digitálním 
fotoaparátem (s makrorežimem) zrepro-
dukoval do digitální podoby. Z pohlednic 
jsem podle zákrytu jednotlivých objektů, 
které existují ještě dnes, a které lze iden-
tifi kovat (např. kostel, některé obytné bu-
dovy apod.) a za pomoci leteckých sním-
ků této oblasti, stažených z internetu, určil 
místo, ze kterého byla daná pohlednice 
fotografována. Přesnost tohoto určení 
se mi jevila okolo 100m. Potom jsem se 
vydal do takto určeného místa a na místě 
jsem podle zákrytu objektů, reliéfu terénu 
na obzoru a podobných indicií určil přes-
nější polohu místa, ze kterého byla daná 
pohlednice fotografována. Teď už se mi 
jevila přesnost určení místa okolo 10 m. 
Byl to trochu zvláštní pocit. Vědomí, že 
stojím na místě, kde před více než 70ti 
lety stál a fotil neznámý fotograf a kde 
před více než 30ti lety fotografoval Raš-
kov pan Alois Diviš. Pana Diviše jsem 
totiž osobně znal z Olšanské papírny, kde 
jsme oba pracovali. Když jsem ho poznal, 
pracoval jako vedoucí cigaretové kon-
fekce (výroba cig. knížeček a dutinek) 
a já jsem byl začínající elév. On vypadal 
velice přísně až stroze, ale po bližším po-
znání jsem zjistil, že je přátelský a velice 
laskavý. Mimo to byl známý jako vynika-

ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE
JAK VYPADAL RAŠKOV PŘED SEDMDESÁTI LETY

jící fotograf. Již tehdy jsem 
znal jeho krásné fotky, ať už 
komerční nebo, a to přede-
vším, umělecké. Z takto sta-
noveného místa jsem potom 
udělal opět digitálním foto-
aparátem fotografi i se stej-
ným záběrem jako fotograf 
na pohlednici před 70ti lety. 
Najít daná místa pro jed-
notlivé pohlednice narazilo 
na problém se kterým jsem 
původně nepočítal. Dnes je 
všude daleko více vegeta-
ce, lesy mají jiné hranice, 
na mezích jsou vzrostlé 
vysoké řady stromů. A tak 
většina výhledů a pohle-
dů, tak jak byly zachyceny 
před 70ti lety, není již dnes 
možné pro tyto překážky 
vidět. Přesto se chci s vámi 
podělit o srovnání u jedno-
ho pohledu, jehož výhledu 
ani dnes nebrání vegetace 
v popředí. Je to pohled ze 
svahu v oblasti mezi starým 
lomem a Račínem směrem 
na Raškov, kostel, Horní 
Dvůr, Starý hrad.

První snímek je re-
produkce pohlednice z 30-
tých let. Na zadní straně 
pohlednice je natisknut 
popis Schwabachem (nebo 
snad Kurentem?): Som-
merfrische Nikles, Ostsu-
detengau (v překladu asi 
„letovisko Raškov, vý-
chodosudetská župa“), poštovní razítko 
„Märzdorf..., 3.11.3...“ (text za Märzdorf 
a poslední číslice v letopočtu za trojkou 
nejsou čitelné, ta číslice je snad dvojka 
– tedy 1932).

Druhý snímek je reprodukce pohled-
nice ze 70/80tých let od pana A. Diviše. 
Místo, ze kterého je snímek fotografován 
je snad jenom 20 m vzdáleno od místa, ze 
kterého byl snímán první snímek. Znal 
snad p. Diviš ten první snímek, nebo je 
to náhoda, nebo je to tím, že toto místo 

je svou polohou předurčeno pro nejlepší 
záběr? Neumím posoudit. Tento snímek 
má trochu širší záběr směrem doprava. 
Třetí snímek jsem zabral z tohoto místa 
já v červnu letošního roku.

Porovnejte tyto snímky sami, po-
kuste se jednotlivé stavby identifi kovat, 
které za tu dobu zmizely, které se nově 
objevily, které se zachovaly? Jak se změ-
nila vegetace? A jak se asi tenkrát lidem 
žilo? Ale proč „asi“, vždyť jsou ještě 
mezi námi pamětníci těch dob.

 Petr Böhm
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ZŠ A MŠ BOHDÍKOV
Schůzky rodičů. Po zvládnutí prvních 

zahřívacích týdnů nového školního roku 
byli do MŠ i ZŠ pozváni také rodiče, aby-
chom mohli prodiskutovat všechny náleži-
tosti, radosti i strasti, které musí společně 
dohromady rodiče, děti i učitelky zvládat. 
(MŠ – 10. 10., ZŠ – 13. 9., 16. 11.).

Schůzka školské rady (27. 10.) 
Hlavními body jednání bylo schválení 
několika důležitých dokumentů: Výroč-
ní zprávu školy, nový Školní řád a Pravi-
dla pro hodnocení a klasifi kaci. Příprava 
školního vzdělávacího programu stále 
pokračuje, a to například i ve formě sla-
ďování výstupů na konci jednotlivých 
ročníků se spádovou školou v Rudě. 
V pořadí již 3. schůzka pedagogů pro-
běhla na ZŠ Ruda 12. 10.

Turistická vycházka do Rudy a ná-
vštěva koncertu bubeníků „Jumping 
drums“ na Záložně. Všechno jsme 
zvládli najednou v pátek, a k tomu 13. 
Příjemně jsme se prošli, lépe poznali 
blízké okolí a jeho zajímavosti. Úplně 
všem se líbili báječní bubeníci, se který-
mi jsme si mohli zahrát na své tělo.

Divadelní představení. Do šumper-
ského divadla jezdíme moc rádi. Ten-
tokrát nás pozvali na hudební pohádku 
„O kočičím zpívání“ (17. 10.).

Vyhodnocení výtvarné soutěže 
„Moje prázdniny“ ve Vikýřovicích 
(19. 10.). Na toto vyhlašování vítězů jsme 
dostali přímo speciální pozvánku, protože 
i jedna z našich žákyň byla oceněna. Dru-
hé místo získala Petra Spáčilová, 5. r.. 
Protože jsme ji v tom nemohli nechat sa-
motnou, vydala se na slavnostní vyhlášení 
celá třída. Všechny přítomné jsme prý vel-
mi potěšili naším krátkým hudebním vy-
stoupením na vernisáži výstavy zaslaných 
prací, které připravila p. uč. Straková. 

Projektové vyučování ve Vile Do-
ris. Po nějakém čase jsme opět navštívili 
nám dobře známou Vilu Doris. Tentokrát 
jsme vyráběli různé druhy svíček, které 
se brzy určitě budou velmi hodit, a rela-
xovali při muzikoterapii. (1. 11.).

Vystoupení u příležitosti „Setká-
ní důchodců“ (10. 11.). V nepovinném 
předmětu Pohybová výchova i v hudební 
škole se od začátku roku pilně trénovalo, 
proto se mohly paní učitelky se svými 

svěřenci odvážit na veřejnosti ukázat 
výsledky společné práce. Snad jsme pří-
tomné seniory naším pohybovým a hu-
debním vystoupením pobavili a potěšili.

Návštěva loutkového divadla „Kaš-
párkův svět“ z Opavy (13. 11.). Nebyla 
první, ale možná proto jsme se na ni velmi 
těšili. Společně s dětmi MŠ jsme obdivova-
li, co všechno dokáží jen dva lidé s několika 
loutkami. Pohádka se nám moc líbila.

Den otevřených dveří, slavnostní 
jmenování prvňáčků a prodejní vý-
stava knih. Již tradiční akci jsme usku-
tečnili 16. 11. Ve škole bylo pěkně živo. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout ale 
i vybrat ze spousty krásných knih, občer-
stvit se ve školním bufetu, který zajišťo-
vali čtvrťáci a páťáci, zhlédnout výstavu 
suvenýrů z cest, kterou si připravili sami 
žáci, podívat se na taneční a hudební vy-
stoupení a zúčastnit se slavnostního jme-
nování prvňáčků, kterým pan starosta 
předal slabikáře a malé dárečky.

PODĚKOVÁNÍ
I v letošním roce nechceme myslet 

jen sami na sebe, ale snažíme se alespoň 
trochu pomáhat potřebným. Proto jsme se 
opět zapojili do akce „Vánoční hvězda“. 
U příležitosti Dne otevřených dveří jsme 
nabízeli oblíbené vánoční květiny a výtě-
žek z jejich prodeje putoval ve prospěch 
sdružení Šance, které podporuje dětské 
onkologicko-hematologické oddělení 
Fakultní nemocnice v Olomouci. Díky 
všem, kteří si květiny zakoupili, bylo na 
uvedené konto zasláno 4 000,- Kč. 

Plavecký výcvik. Od září jsme už 
stihli 10 plaveckých lekcí, a tedy celý 
výcvik. Celkem jej absolvovalo 15 dětí 
z MŠ a 25 dětí ZŠ. Jsme jedna z mála 
vesnických škol, kde je plavecký výcvik 
umožněn vždy velmi vysokému procen-
tu dětí!

 Mgr. A. Vokurková

Všem dospělým i dětem 
přejeme krásné Vánoce 

a samé hezké dny v roce 2007!
Budeme moc rádi, když 

si přijdete sváteční chvíle 
užít společně s námi 
na Vánoční koncert.

ZŠ A MŠ RAŠKOV
8. září zahájily děti plavecký výcvik. 

Tento výcvik se skládá z deseti lekcí vždy 
po dvou hodinách. Z naší školy se zúčast-
nilo 14 dětí, což je poměrně málo z celko-
vého počtu 25 žáků. Výcvik je prováděn 
nenásilnou, hravou formou, takže i ty děti, 
které mají zpočátku obavy, brzy strach od-
hodí a na plavání se těší. Na poslední lekci 
pobíhal i „zelený mužíček“, který nechtěl 
děti postrašit, ale chtěl si s nimi pohrát, 
zatančit a zadovádět. Byly uspořádány zá-
vody v plavání, na kterých děti z naší školy 
uspěly na výbornou. Nikola Kaňáková ob-
sadila 1. místo, Tomáš Gronych 1. místo, 
David Weiser 2. místo a Jaroslav Mynář 3. 
místo. Hodnocení z plaveckého výcviku 
významnou měrou ovlivní i známku z tě-
lesné výchovy. Je velká škoda, že někteří 
rodiče své děti na plavání nepřihlašují a ty-
to děti začnou jezdit až tehdy, když je pro 
ně plavecký výcvik povinný. 

8. 11. jsme navštívili severomorav-
ské divadlo v Šumperku. Děti sledovaly 
pohádku Krakonoš a duch. Toto téma 
bylo pro ně velmi známé z večerníčků 
o Krakonošovi. Některé byly dokonce 
i na jevišti a vyzkoušely si strašení (před-
váděly duchy). Myslím, že děti měly pěk-
ný zážitek nejen ze samotné pohádky, ale 
i z krásného prostředí divadla. Učí se tak 
nejen soustředění, pozornosti, ale získá-
vají návyk správného chování a vhodné-
ho oblečení při takové příležitosti.

 Marie Krobotová
Koncem října se pro žáky 4. a 5. roč-

níku uskutečnila přednáška s názvem 
„Učíme se odmítat“. Přednáška byla 
zaměřena zejména na oddálení prvokon-
taktu s návykovou látkou, především ci-
garetami a alkoholem. Beseda byla dopl-
něna o dramatické hry, improvizace a in-
teraktivní hry, které jsou přizpůsobeny 
věku dětí a zaměřeny zejména na rizika 
spojená s užíváním drog a odmítnutí na-
bízené látky. Přednášku u nás uskutečnil 
Nízkoprahový klub Rachot ze Šumper-
ka. Celá akce trvala 2 vyučovací hodiny.

V pondělí 30. října prožili žáci 
3. – 5. ročníku Halloween. O tomto svát-
ku jsme se učili v rámci hodin Aj. Místo 
dětí přišla do školy všelijaká strašidýlka 
a příšery. Žáci si osvojili některá slovíčka, 
která se k tomuto svátku vztahují, naučili 
se básničku a zahráli hru Trick or treat. Na 
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závěr, v záři svíček, věc předvedli dětem 
1. a 2. ročníku a pořádně si zaskotačili. 
V rámci této akce se volila nejstrašidel-
nější maska, Tuto soutěž jasně vyhrá-
la Nikola Kaňáková. Mezi děti, jejichž 
masky daly nejvíce práce patřili: Tomáš 
Gronych, Luděk Brostík, Klára Divišo-
vá, Aneta Diopanová, Kristýna Škrlová 
a Jarek Mynář. Nejoriginálnější byl Pavel 
Gronych v masce dýně. Byl oranžový od 
ponožek až po čepici.

 Mgr. H. Katzerová
V letošním roce se v naší MŠ po dlou-

hé době výrazně změnilo věkové složení 
dětí. V září jsme vyprovodily šest prvňáčků 
a zůstala nám jen jedna předškolačka. Bě-
hem tří měsíců se počet mladších dětí ustá-
lil na deseti a možnost zápisu dětí mladších 
tří let využilo osm mladých rodin. 

I když malé děti početně převažují, 
moc pláče se neozývalo. I ti nejmenší 
si rychle zvykli na nové prostředí, ka-
marády i paní učitelky. Vyžadují však 
mnohem více pozornosti, péče, indi-
viduálního přístupu, pohlazení i po-
vzbuzení. Odměňují se nám tím, že se 

do školky těší. Je na nich vidět zájem 
o veškeré činnosti, elán, se kterým se do 
všeho pouštějí.

Díky němu dokázaly nacvičit tři krátká 
pásma a vystoupit na setkání s partnerskou 
obcí ze Slovenska, na oslavě padesátníků 
a stříbrných svateb a na setkání důchodců.

Ano, jsou ještě malé a čeká je ještě 
mnoho chvil strávených ve zdech škol-
ky, ale pokud je budou prožívat stejně 
intenzivně a se stejným nadšením, budou 

na ně po letech rády vzpomínat.
 Kamila Vysloužilová

HASIČI BOHDÍKOV
Vážení spoluobčané, čas uplynul 

jako voda a členové hasičského sboru 
v Bohdíkově se opět po roce sešli na vý-
roční valné hromadě sboru, která se ko-
nala dne 25.11.2006. Na programu bylo 
projednání 12 bodů, které výbor SDH 
připravil a s členy projednal. Velmi nás 
potěšilo, že se naší VVH zúčastnil sta-
rosta obce Ing. Hatoň Luděk, p. Hlásný 
Jiří – starosta 6. okrsku, ale hlavně ta 
skutečnost, že se po letech opět obnovují 
přátelské styky mezi sousedními sbory, 
a to Raškovem a Komňátkou, kteří se též 
naší schůze zúčastnili. 

Hlavní náplní schůze bylo zhodno-
cení minulého období 2005 až 2006. 
Zde je nutné konstatovat, že výbor SDH 
ve spolupráci s ostatními členy sboru 
všechny body usnesení na rok 2006 spl-
nil a v mnoha případech i překročil, jak 
ukazuje přehled činnosti v roce 2006. 
Výborové schůze se uskutečnily 7x a 1x 
bylo uspořádáno přátelské posezení 
i s příznivci našeho sboru. Dále to bylo 
uspořádání pohádkového lesa pro děti. 
Též jsme započali stavbu přístřešku na 
uskladnění laviček a stolů. Mimo jiné 

jsme zakoupili sekačku na trávu a tím 
můžeme kvalitněji provádět úklid areálu. 
Největší akcí v roce 2006 byla příprava 
a uskutečnění 120. výročí založení SDH 
Bohdíkov. Těchto oslav se také zúčast-
nili přátelé z družební obce Nitrianské 
Sučany. Dle našeho názoru, ale i všech, 
kteří se těchto oslav zúčastnili,dopadly 
nad naše očekávání, a to velmi dobře. 
Počet našich členů se rozrostl ze 14 na 
31 a 8 přispívajících. Dalšími pracemi 
v roce 2006 byla hlavně úprava a údrž-
ba osvětlení v areálu a kuželně i výsad-
ba nových stromků v areálu. Také jsme 
umožnili ZŠ Bohdíkov používat tento 
areál zdarma ke své činnosti. Spolupra-
covali jsme též s obecním úřadem na 
přivítání delegace z Nitrianských Su-
čan. Při této příležitosti jsme v kuželně 
připravili malé občerstvení a možnost 
zahrát si kuželky. Mnozí hosté toho rádi 
využili a neradi pak z kuželny odcháze-
li. Mezi další body VVH byl plán prá-
ce na rok 2007, kde je opět připraveno 
mnoho úkolů a práce jak pro výbor, ale 
i pro ostatní členy našeho sboru. Jedná 
se hlavně o další úpravy areálu letního 
divadla, dále o spolupráci se ZŠ Boh-
díkov, ale i s FK Bohdíkov. Též máme 

zájem spolupracovat s Obecním úřa-
dem v rámci krizového štábu obce, ale 
i s ostatními hasičskými sbory dle na-
šich možností.

Na závěr nesmíme zapomenout po-
děkovat všem sponzorům, přátelům na-
šeho sboru, ale hlavně Obecnímu úřadu 
Bohdíkov za spolupráci a veškerou pod-
poru. Doufáme, že i v roce 2007 se bude 
vzájemná dobrá spolupráce i nadále udr-
žovat.

 Výbor SDH Bohdíkov

ZŠ Raškov prodává vy-
řazený školní nábytek 

lavice -1ks 20 Kč
židle - 1ks 10 Kč

Zájemci se mohou hlásit 
u ředitelky školy.
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HASIČI RAŠKOV
Jako každý rok, tak i letos raš-

kovští hasiči na své výroční valné 
hromadě hodnotili jak splnili své 
úkoly, které si určili před rokem. 
Uplynulý rok byl pro nás význam-
ný tím, že jsme v něm oslavili 125. 
výročí založení našeho sboru. Hlav-
ním úkolem bylo směřování k těm-
to oslavám, které se uskutečnily 
12. srpna a až na nepřízeň počasí 
vše dopadlo dobře. Této oslavy se 
kromě široké veřejnosti a zástupců 
okolních sborů zúčastnili také před-
stavitelé okresního sdružení hasičů 
a zástupce záchranného sboru Olo-
mouckého kraje. Tito ocenili práci 
našeho sboru, kterému byla udělena 
medaile za obětavou práci a členům 
zásahové jednotky čestná uznání. 
Tato jednotka v letošním roce zasa-
hovala při požáru dvou rodinných 
domů a dvou lesních požárech, od-
stranila strom, který ohrožoval pro-
voz na hlavní komunikaci.

Při této příležitosti upozorňuje-
me naše občany, aby věnovali zvý-
šenou pozornost všem topidlům, 
kouřovodům a v jejich blízkosti 
neskladovali hořlavé látky. Dále je 
nutné věnovat pozornost skladování 
uhlí, aby nedošlo k jeho samovzní-
cení.

Na rok 2007 plánujeme uskutečnit 
okrskovou soutěž v požárním sportu. 
Pro tuto soutěž je nutno dokončit 
a připravit závodní dráhu v Podhradí. 
Dokončení umožní našemu soutěžní-
mu družstvu nácvik požárního sportu. 
Dnes toto družstvo nemá žádný pro-
stor k provádění nácviku. Věříme, že 
dokončení tohoto cvičiště se projeví 
i lepším umístěním našeho družstva 
v této soutěži a přiláká do našich řad 
další mladé členy.

 Výbor SDH Raškov

Časomíra nad fotbalovými trávníky odpočítala posledních devadesát minut pod-
zimních bojů, tribuny utichly a zejí prázdnotou, někde utichly pouze lavičky a u chud-
ších klubů pouze místa na stání. Proběhly nutné zazimovací práce a hřiště, bohdíkov-
ský pažit, po devítiměsíčním provozu s bolavými a notně pošlapanými zády ulehá 
k odpočinku a zimnímu spánku. Za ten rok toho zažilo moře a mohlo by vyprávět. 
Zažilo radosti i zklamání, štěstí i smůlu, góly, fauly, vidělo karty žluté i červené, slovní 
potyčky hráčů i diváků, bouřlivé povzbuzování, několikaminutové aplausy ve stoje. 
Vlastně ty ne, to bych chtěl asi moc, oslavy vítězství i posmutnělé zapíjení proher 
a postup a s ním spojený nezapomenutelný příjezd „bohdíkovské mašiny“, bože tak 
hezky se to četlo. Ale jak přijela, tak zase odjela a zůstali jen vzpomínky s otazníky. 
Vrátí se, najde cestu zpátky do Bohdíkova? Spoustu těchto, ale i dalších chvilek zažilo, 
a my s ním. Však si vzpomínáte. Chodili jste povzbuzovat jak naše žáčky, tak i dorost 
a muže. Všichni se snažili vás nezklamat, někdo více, někdo méně. Fotbal je krásná 
hra, a je krásná hlavně pro toho, kdo chce hrát. Je to neustálý trénink, padne na to 
hodně volného času, ale stojí to zato. Chce to také disciplínu, vtloukanou už od mládí. 
Přemáhání ne, protože je to pořád „jenom“ fotbal a trenér vám jen řekne, co budete 
dělat. Každý to pak dělá sám podle sebe a jak to umí. Ale celkově by měla na hřišti hrát 
parta, která táhne za jeden provaz, individuality nejsou přípustné. 

Stejně jako v naší okresní lize, je tomu ve „velkém fotbale“. Naše „repre“ se po 
zrovna ne zdařilém mistrovství světa vrhla na kvalifi kaci ME2008 a vcelku plní oče-
kávaní. Kádr se ovšem trochu pozměnil. Tým Karla Brücknera hlavně opustily dva 
pilíře, které dlouhé roky patřily neodmyslitelně do kádru naší reprezentace. První byl 
Pavel Nedvěd, kapitán, několikanásobný fotbalista roku, fotbalista Evropy, buldok 
a dříč, který svou fotbalovou kariéru zřejmě ukončí v Juventusu Turín, mužstvu za 
korupční aféru poslaného do druhé italské ligy. Kapitánský statut převzal Tomáš Ro-
sický, který má energii na rozdávání, skvělou myšlenku a dost sebevědomí na to, aby 
mohl vést náš tým. A druhým hráčem byl Karel Poborský, jeden z nejostřílenějších 
reprezentantů, osobnost ligy, který svou budoucnost spojil s fotbalem v Českých Bu-
dějovicích. V místním Dynamu je spolumajitel, šéf, hráč. Karle, teď si uvědomuji, 
kolik toho máme společného, je v klubu uznávaný a respektovaný. Na jejich místa 
nastoupili noví hráči, nové talenty, kteří se chtějí v reprezentaci prosadit, přičichnout 
ke světovému fotbalu. Oni poslouchají rady starších a zkušenějších a to je dobře. Kádr 
potřebuje jak starší hráče, kteří jsou na vrcholu své kariéry, jsou stále ještě fyzicky 
dost silní a rychlí, aby udrželi krok s mladší generací, zároveň však již ošlehaní nesčet-
nými zkušenostmi a měli by být také psychicky vyspělí, tak mladší hráče, dravé, silné, 
odhodlané rozbít skálu. To je obrázek naší reprezentace i v podstatě naší bohdíkovské 
reprezentace.

Bilancování uplynulého roku nechám až na Valnou hromadu, však všichni víte, jak 
na tom naše mužstva jsou. Čekají nás Vánoce, klid, odpočinek, nabírání nových sil. 
Užijte si je všichni co nejvíce, spoustu dárků všem, fotbalistům nové kopačky, chrá-
niče, potítka, čelenky, ponožky do kopaček, trenýrky a dres na trénování a pytel gólů 
a dále všem štěstí, zdraví, slunce v duši, tedy ty nejdůležitější věci v životě.

FO TBALOVÝ  KLUB  BOHDÍKOV

 
Od druhého čtvrtletí tohoto roku jsme měli mezi našimi členy také jedno kulaté 

a dvě půlkulatá výročí, které bych nyní rád zmínil.
Stanislav Gronych st. – 80 let (oslavil 14. května)
Vladimír Jakl st. – 75 let (oslavil 13. října)
Josef Poprach – 75 let ( oslavil 29. října)
Všem uvedeným přeji za celý oddíl do dalších let hlavně hodně pevného zdraví, 

vitality, radosti ze života a spoustu příjemných chvil strávených v blízkosti svých 
přátel a známých.

První akce roku 2007:
Valná hromada – 13. 1. 2007 – kulturní dům
Sportovní ples – 10. 2. 2007 – kulturní dům                      

 Petr Janků – předseda oddílu
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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

FIRMY A ORGANIZACE INFORMUJÍ

POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
 20. 1.  Myslivecký ples
 10. 2.  Sportovní ples
 17. 2.  Rybářský ples
 24. 2.  Včelařský ples
 17. 3.  Josefovská zábava

Děkujeme za přízeň a dosavadní spolupráci.

Krásné Vánoce a do nového roku 

Vám přejeme pevné zdraví, 

hodně osobního štěstí a pracovních úspěchů.

Redakce Bohdíkovského zpravodaje.


