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Vážení spoluobčané,
mnozí se nás ptáte, proč znak naší obce je takový jaký je. Naše obce Bohdíkov,
Raškov ani Komňátka svůj znak nikdy neměly, přestože existují dle písemných dokladů od poloviny 14. století, možná i déle. Jako poddanské vesnice patřily vždy k nějakému většímu panství např. k novohradskému panství Žerotínů nebo k rudskému
panství Lichtenšteinů. Z těchto skutečností vycházel heraldik pan Miroslav J. V. Pavlů
při tvorbě návrhů obecních symbolů. Zastupitelstvo obce na svém zasedání 5. 6. 2006
schválilo symboly s ﬁgurou žerotínského lva a dvojklíče s mečem a čtyřmi hvězdami
v červené a stříbrné barvě. S tímto návrhem jsme se obrátili na Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tento náš znak schválil a dne
5. dubna 2007 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček
slavnostně předal starostovi Ing Hatoňovi a místostarostovi obce Ing. Divišovi dekret
o udělení znaku a vlajky obce Bohdíkov.
Obecním symbolům tedy dominuje ﬁgura černého lva, převzatého z erbu nejvýznamnějších historických majitelů Bohdíkova i připojených vesnic losinských a rudských Žerotínů. Figura lva je umístěna v levé, stříbrné, části štítu. V pravé, červené,
části je umístěn dvojitý klíč s mečem, který připomíná patrony bohdíkovského kostela,
sv. Petra a Pavla. Ze staré obecní pečeti Bohdíkova byly převzaty ﬁgury hvězd, které
symbolizují 4 integrované osady Raškov, Raškov Dvůr, Komňátku a Aloisov. Červeno
- stříbrná barva odkazuje opět k erbu Žerotínů. Návrh znaku provází také návrh vlajky
obce s žerotínským lvem uprostřed a s hvězdičkami v okrajových pruzích.
V současné době obecní symboly získávají reálnou podobu a 18. srpna 2007 budou
vysvěceny a slavnostně uvedeny do života
J. Málková

BOHDÍKOV – LÁZNĚ V OKOLÍ
Lázně Dolní Lipová - Klimatické lázně s celoročním provozem
Založeny Johanem Schrothem v roce 1829. V roce 1992 zakoupeny společností
SCHROTH,spol.s r.o. V současnosti jsou Lázně Dolní Lipová odborným léčebným
lázeňským ústavem, zaměřeným na léčení chronických neinfekčních kožních chorob,
onemocnění žláz s vnitřní sekrecí a metabolických poruch. Léčba obezity, v současnosti realizovaná podle nejnovějších poznatků moderní medicíny, zůstala tradiční indikací lázní. Více na www.lazne.cz.
Lázně Karlova studánka
Lázně Karlova Studánka leží v nadmořské výšce průměrně 800 m. n. m., těsně na
východní straně Pradědu (1492 m), nejvyšší hory Moravy a pohoří Jeseníků, v alpskoromantickém údolí šumící Bílé Opavy. V Karlově Studánce se dnes léčí nemoci dýchacích cest, choroby krevní a nemoci z povolání. Pacienti mohou využít sedmi pramenů
železité kyselky. Více na www.k.studanka.cz.
Lázně Velké Losiny
Patří mezi nejstarší a nejznámější moravské lázně s dlouholetou tradicí. První
zmínka pochází z roku 1296. Lázně Velké Losiny jsou návštěvníky a lázeňskými hosty
vyhledávány především kvůli léčebným účinkům místních minerálních vod, ale rovněž
i pro svoji příjemnou polohu v podhůří Hrubého Jeseníku. Léčí se zde nervové nemoci dětí i dospělých, nemoci pohybového aparátu i netuberkulózní nemoci dýchacího
ústrojí. Více na www.lvl.cz.
J. Málková
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ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ
Zatím co se český život utěšeně rozvíjel, barometr politických událostí
ukazoval již delší dobu bouřlivo. Mluvilo se stále více o válce. Již r. 1908
při anexi Bosny a Hercegoviny nechybělo mnoho, za války balkánské
r. 1912–13 se evropská situace přiostřila ještě více. A přišel rok 1914..
V neděli 28. června v odpoledních
hodinách se náhle rozletěla zpráva,
že při atentátu v Sarajevě byl zabit
rakouský následník trůnu František
Ferdinand a jeho manželka Žoﬁe.
Po krátké, ale rušné diplomatické
předehře události dostaly rychlý
spád.
Svátek sv. Anny toho roku připadl
na neděli. Na Krčmě bylo veselo.
Anenská zábava byla v plném proudu, když náhle sjel blesk: mobilisace. Na tabulích a vratech se objevily
zlověstné plakáty, v jejichž záhlaví
se černala slova: „Mým národům!“
Nálada na sále se rázem změnila,
ozval se i pláč. Výzva k okamžitému nastoupení se týkala i některých
hudebníků, kteří však celou věc
nebrali tak tragicky a naopak ještě
těšili ženy: „Než opadne listí stromů, budeme zase doma. Do vánoc
jistě...“ Netušili, že listí zatím opadne pětkrát a že někteří se nevrátí ani
potom, ani kdy jindy...
Hudba zmlkla na dlouhou dobu,
jako umlkal až zmlkl docela i společenský život. Jen o Silvestru r. 1917 se
náhodou sešli na dovolené K. Kouřil,
A. Navrátil, Jan Daška, a tak si asi
v šesti lidech zase jednou společně
zahráli. Tehdy tuším hrál Alois Navrátil se svými přáteli naposled...
František Balcárek
(kronika bohdíkovské hudby)

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS Z USNESENÍ č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce
dne 2. 5. 2007 v BOHDÍKOVĚ
11. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce
c) Zachování Základní školy Raškov s jednou třídou a třemi spojenými
ročníky
d) Zrušení školní kuchyně a zřízení výdejny stravy v ZŠ a MŠ Raškov od
1. 9. 2007
e) Návrh úprav rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2007 dle opravené přílohy
f) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru uzavřenou mezi panem L.
H., bytem Raškov a obcí Bohdíkov ze dne 15. 8. 2001
g) Zpracování studie na přístavbu Základní školy Bohdíkov
12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva
obce
13. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
a) Ve spolupráci s ředitelkami ZŠ a MŠ Bohdíkov a ZŠ a MŠ Raškov připravit do příštího zasedání zastupitelstva obce návrh změn zřizovacích
listin ZŠ a MŠ Bohdíkov a ZŠ a MŠ Raškov

PŘIPRAVUJE SE PROTIPOVODŇOVÁ
OCHRANA OBCE

Na jednání na obecním úřadu dne 14. května 2007 byli zástupci obce poprvé seznámeni s novou projektovou dokumentací studií „Levobřežní ochrany obce Bohdíkov“. Následně se pak uskutečnila 6. června 2007 v kulturním
domě schůzka s vlastníky pozemků dotčených navrhovanou stavbou protipovodňové hráze. Z celkového počtu 96 dotčených vlastníků se jednání zúčastnilo celkem 46 vlastníků, z nich téměř polovina se stavbou nesouhlasí nebo
má k plánované výstavbě výhrady. Za této situace je další příprava této akce
vážně ohrožena. Musíme se uvědomit, že jsme bohužel jedinou obcí na horním
toku řeky Moravy, která nemá dobudován systém protipovodňové ochrany obce
na stoletou vodu.
Výstavba levobřežní ochrany obce se připravuje už deset let a bez reálného
výsledku. Chci všem občanům zdůraznit, že se jedná o jednu z posledních
šancí jak do budoucna zajistit rozhodující část zástavby obce proti nebezpečí povodní. Stavba je zařazena v celostátním seznamu akcí protipovodňové
ochrany schváleném Vládou České republiky na léta 2007–2012. Předpokládané náklady stavby se pohybují v rozmezí 85–100 mil.Kč. Pokud investor stavby
Povodí Moravy s.p. Brno nedosáhne dohody s dotčenými vlastníky, je velmi
pravděpodobné, že další příprava stavby bude zastavena a Bohdíkov zůstane
trvale bez ochrany před povodněmi.
Nově navrhované řešení protipovodňové ochrany obce počítá ve větší míře
s výstavbou zdí místo sypané hráze, zkapacitněním koryta na pravém břehu
řeky Moravy a řeší ochranu celého levého břehu řeky Moravy až po Aloisov.
Proti dřívější projektové dokumentaci je navrhované řešení určitě přijatelnější.
Dokumentace je zatím ve formě studie, která se dá ještě dílčím způsobem upravit. Žádám proto všechny vlastníky, aby zvážili znovu svůj postoj a projevili
vůli k dosažení kompromisu. V opačném případě musí počítat s tím, že jejich
nemovitosti nelze ochránit před povodněmi.
Ing. Luděk Hatoň, starosta obce
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OBEC PŘIPRAVUJE
LOKALITU
PRO VÝSTAVBU
RODINNÝCH DOMŮ
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11. června 2007 rozhodlo
o výkupu pozemku p.č. 169/2 v katastrálním území Dolní Bohdíkov. Uvedený pozemek se nachází „na Drahách“ mezi nemovitostmi č.p. 8 a č.p.
179 v Bohdíkově. Po výkupu pozemku
se začne ihned s projekční přípravou
pro vybudování potřebných inženýrských sítí (příjezdové komunikace,
přípojek vody, elektřiny a plynu). Po
vybudování inženýrských sítí budou
jednotlivé stavební parcely prodány
zájemcům o budoucí výstavbu.
Vyzýváme všechny občany, kteří
mají vážný zájem o získání pozemku
na výstavbu rodinného domu, aby se
přihlásili na obecním úřadu, kde budou zapsáni do seznamu o získání
pozemků pro výstavbu rodinných
domků.

AKTUÁLNĚ
Obecní úřad zajistil evidenční
známky pro psy. Všichni majitelé psů si mohou tyto známky na
Obecním úřadě příležitostně převzít v měsíci červnu nebo využít
možnosti při placení vodného za
I. pololetí letošního roku v měsíci
červenci.

SBĚR PLASTŮ
25. 6. 2007
30. 7. 2007

ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE

VÍTÁNÍ DĚTÍ

V neděli 13. 5. 2007 ve
14.00 hodin se uskutečnilo
v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Bohdíkově vítání nově
narozených občánků naší
obce. Celkem bylo starostou
obce Ing. L. Hatoněm přivítáno 12 dětí. Slavnostního aktu
se zúčastnili manželé Kuběnkovi se synem Pavlem, manželé Divišovi s dcerou Barborou,
manželé Petrikovi se synem Václavem, paní Petra Šimková se synem Eduardem,
manželé Novákovi s dcerou Michaelou, manželé Všetíčkovi s dcerou Karin,
manželé Třískovi se synem Alexandrem, manželé Kašparovi s dcerou Klárou,
manželé Průchovi s dcerou Pavlou, manželé Kubíčkovi se synem Matějem,
manželé Divišovi s dcerou
Simonou a pan Aleš Matěj a paní Lucie Nováková
se synem Filipem.
Rodiče svým podpisem v pamětní knize potvrdili, že ze svých dětí
vychovají čestné a platné
občany naší společnosti.
Rodičům
poblahopřáli
a předali dárek s kytičkou
starosta obce Ing. Luděk
Hatoň a předseda SPOZ
pan Miloslav Podhorný. S kulturním programem vystoupili Jiří Cékr a Aneta
Diopanová pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Strakové. Fotograﬁe ze setkání pořídil pan Jaroslav Novák.
A. Poprachová

A ZŮSTALY JEN VZPOMÍNKY ...
Pan František Balcárek rodák z Leštiny u Zábřehu byl od 1. 9. 1926 učitelem školy v Českém Bohdíkově. V roce 1927 se stal ve svých 22 letech dirigentem bohdíkovské hudby. Při poměrně mladém věku měl v tomto oboru
značné zkušenosti. Byl prvním houslistou víc než 40 členného symfonického
orchestru zábřežského gymnázia. Pod vedením znamenitého dirigenta prof.
Stanislava Novotného nakonec pokročil tak, že občas tento orchestr dirigoval
sám. Po desetiletém působení v kapele i v Bohdíkově, v roce 1937, odešel do
Horní Moštěnice na Přerovsku.
Sám v úvodu kroniky píše: „Přiznávám poctivě, že jsem nebyl rád, když
mne sem r. 1926 zavál osud v podobě ustavovacího dekretu. Ale byla to právě hudba, která mne tu
upoutala na dlouhou dobu
a která měla velký podíl
na tom, že se mi Bohdíkov
nakonec stal druhým domovem.“
J. Málková
Hudba Českého Bohdíkova dirigent F. Balcárek v 1. řadě
uprostřed
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OPIS PAMĚTNÍ KNIHY
STANICE ČESKÉHO
BOHDÍKOVA ZA ROK
1932
Personál. Dne 28. 6. prodělal
gážista Karel Prosický praktickou
zkoušku dopravní a byl zmocněn
k samostatnému výkonu dopravní
služby. Přebytečný výpravčí vlaku
Vladimír Forat (?) byl přeložen
do Střeně.
Dopravní služba. Z úsporných
důvodů byla upravena dopravní
služba v Č. Bohdíkově služebním
rozk. čís. 042/3 ze dne 11. 8. 1932.
Zákonité vystřídání pro výpravčí vlaků a správce stanice tímto
opatřením vůbec odpadlo.
Komňátka:
Doprava: Vápenky Eisenstein
& Co. v Komňátce zastavily po
celý rok 1932 provoz. Výměny
byly zaklínované.
Nehody a úrazy. Dne 23. 2. ve
20 h. 45 min. byl strážník trati
Kozák Eduard přepaden maskovanými lupiči. Mířili na něho revolverem a uhodili ho do hlavy asi
boxerem. Po krátkém zápasu lupiči uprchli a nezbylo stopy. Denní
hotovost na zastávce je asi 70 Kč
a ta se odvádí do Č. Bohdíkova
vždy již vl. 1006 tak, že večer je
v pokladně sotva 20 Kč.
Mozdiák.
(zpracoval M. Veselý ml.)

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Ve dnech 9. 4. 2007–10. 6. 2007
se narodili:
9. 4. 2007 Filip Matěj, Raškov
15. 5. 2007 Vendula Jenčková,
Raškov
Navždy nás opustili:
22. 5. 2007 Irena Giňová, Bohdíkov
10. 6. 2007 Vladimír Jurenka,
Raškov

MÁME RÁDI ZVÍŘATA, ZVÍŘATA, PROTOŽE JSOU
CHLUPATÁ, MAJÍ HEBKOU SRST...
To se zpívalo v době dětství našich
potomků a i dnes jsou tato slova velmi
dobře známá mezi dětmi v mateřských
školách. Písničky pro děti se různými
zvířaty, chlupatými kamarády a mazlíčky jen rojí. Máme je opravdu rádi, staráme se o ně, chováme se k nim vlídně
a žádnému, ale opravdu žádnému nikdy
neubližujeme. To však někdy platí jen
pro tuto velmi krátkou, krásnou a rychle
pomíjivou dobu dětství. Škoda, že tento
idylický vztah neroste se všemi dětmi až
do dospělosti a že se láska ke zvířatům
získaná v ranném dětském věku záhadně
vytratí.
Že to není pravda? Že by si snad zase
nějaká ta zneklidněná ochránkyně práv
všech zvířat a příležitostná přechovávatelka ježků malovala čerta na zeď? Nechci si vzpomínat na ty hrůzné případy
trápení koček, koní, dobytka a jiných pro
mě nevinných zvířat. Stačí velmi čerstvý
případ porážkovou pistolí zabitého a poté snědeného loveckého psa kamarádovi
ve sdružení myslivců. Mají tito aktéři,
nemohu je nazvat lidmi, vůbec právo nazývat se myslivci? Mají právo nechat se
v soudním procesu, který doufám bude
pěkně spravedlivý, vůbec obhajovat?
Moje babička vždycky říkala: „měli by
sedět až zčernají!!!“ A měla pravdu.
V naší obci se nic takového ještě nestalo a doufám, že ani nestane, ale přece jen občas je mi smutno na duši. Tak
třeba na vesnici nepostradatelné a mezi
dětmi velmi oblíbené a milované kočičky. K jaru se jimi dvorky a zahrádky jen
hemží. Odněkud se vynoří statní kocouři a svatební zpěvy koček nás budí
a straší uprostřed noci ze spánku. Chvíli
je klid, kocouři zase na půl roku zmizí
a najednou při svém ranním putování
do školky velmi časti vidím zatoulaná,
opuštěná, hladová a zoufalé plačící koťata. Je mi jasné, že čerstvě narozená jdou
těžko najít na půdě. A ta jejich starostlivá máma velmi dobře ví, proč je tají
a schovává až do určité velikosti, než je
ochotná je hrdě předvést světu a lidem.
S většími a odrostlejšími koťaty se už
špatně provádí na vesnici velmi obvyklé
utracení utopením. Té méně ostražité
a nezkušené kočičí mámě jsou koťata
rychle odebrána, dětem se řekne, že koťata utekla a je to vyřízeno. Dost často
vidím, co se zachytí na břehu Moravy
a nebo co plave po struze. Pro některé
lidi je tento zažitý způsob zacházení se
zvířaty běžný a bez černých puntíků na
duši. Pro mě osobně nepřekonatelný pocit lítosti ze zmařeného zvířecího života. Za tu dobu, co jsem v Bohdíkově, se
k nám na dvůr přibatolilo už několik za-

toulaných, hladových a plačících koťat.
Všechna jsem si nechala. Je zajímavé, že
nová koťata chodila jednotlivě, jakoby
věděla, že ta kočka, která zde přebývala,
už není. U naší cesty vydrží tohle nepozorné zvíře maximálně nejvíc pět let. Až
na jednu výjimku to všechno byly kočičky. Z preventivních důvodů jsme je, ty
naše nalezence, dali všechny sterilizovat. Nemohla bych se smířit s tím, že té
natěšené kočičí mámě seberu mláďata,
utratím je výše uvedeným osvědčeným
způsobem a pak budu ještě 14 dnů poslouchat plačící a hledající kočku. Slyšeli jste to někdy? Já vím, někdo řekne,
že je to moc peněz, jiný řekne, že je to
přirozený způsob chování silnějšího
člověka ke slabšímu zvířeti. Ale co je
lidštější? Odepřít si tu trochu peněz, pohodlí a mít klidnou mysl, svědomí, nebo
pravidelně dvakrát do roka... ?! A to nejsou jen malé kočky.
Většina lidí je více citově vázána na ty
naše věrné přátelé, na psy. S rodokmenem
delším, než má nějaký šlechtic, hlídací,
společenské, vodicí, lovecké a i ty nádherně namíchané, chytré a velmi odolné podvraťáčky, které já osobně obdivuji nejvíc.
Ta pestrost barev, tvarů, velikostí a povah!
Jak jsem zjistila při svých procházkách
obcí, téměř v každém domě je jeden takový přítel člověka a tam kde je jich celá
smečka, tam musí být pěkně veselo.Od
mostu přes Moravu až na dolní konec
poznám všechny psy, ke komu patří, kde
bydlí a kdo se o něj stará. V zimních podvečerech chodím často ven vyvenčit svého
pětikilového obranáře a tak se mi pokaždé
ukáže statečný hlídač nemovitosti, chvíli
si poštěká, řekne vše, co má na srdci a zase rychle běží do tepla boudy, pelíšku,
nebo rovnou na otománek k páníčkovi. Je
zajímavé, že s velikostí, váhou a razancí
psího strážce ubývá na pevnosti, stabilitě
a bezpečnosti oplocení.
Často mám pocit, že ten pes, plot a já
nevydržíme stát na jednom místě. A často mám u sebe houf dětí, tak co teď? Pamatujte na to, že za svého psa odpovídá
každý majitel a že napadení člověka psem
téměř nikdy není vinou psa. Také se nám
stává, že na procházce s dětmi potkáváme
velkého psa volně, bez pána, bez vodítka
a košíku. Víte, jaké je to riziko? Nikoho
nezajímá Vaše tvrzení, že ten Váš pejsek
ještě nikoho nepokousal. To se může stát
právě teď! V takové situaci ani netušíte,
co mě právě napadá, jaké mám za svěřené děti pocity a jaká slova na jazyku!
A to jsem si myslela, že už jsem je všechna zapomněla. Raději dejte svým psům
koš, ať mají volný prostor, tolik potřebný
pohyb a radost z psího života.
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Na procházky v zimním klidném období chodím velmi ráda. Na psech za
ploty je vidět, že se o ně jejich pánové
dobře starají. Pěkné boudičky a boudy,
misky a kastrůlky se žrádlem a vodou,
společné procházky páníčků a jejich
věrných kamarádů. Potkáváme se v podvečer, zdravíme se navzájem, lidé i psi,
a je nám dohromady dobře na duši. Je
však pár výjimek, které mě velmi trápí
a mrzí. Jsou psi, kteří jsou po celý psí
život uvázáni na řetězu, často do něj
zamotáni a bez možnosti volného a pro
ně radostného pohybu alespoň občas.
Misku na pravidelné žrádlo a denně
čerstvou vodu tu nevidím. Šlapou ve
vlastních výkalech, někdy možná i hladoví a přesto jsou tak vděčni za každé
milé slovo a něco dobrého na zub. Proč
to tak je? Co tahle zvířata udělala lidem
a světu? Jako všechna ostatní mají také
právo na lidskou péči a důstojný, i když
psí život. Tato jejich práva jsou dána zákonem na ochranu zvířat a znění tohoto
zákona jsou uložena na každém Obecním úřadě. Na špatné zacházení lidí se
zvířaty mě upozornily školní děti a nepřestávám doufat, že i můj dnešní článek přispěje k vylepšení jejich prostředí
a vše bude v pořádku ke spokojenosti
dětí, majitelů, ale hlavně těch, kterých
se to týká.
Možná si řeknete, že v dnešní době
jsou lidé k psům změkčilí, rozmazlují je
a povyšují na úroveň člověka. Ale ten,
kdo má ke svému psu pěkný vztah, kdo
se o něj řádně stará, krmí ho, hladí jej
a je s ním v denním kontaktu, pro toho
není pes jen ta přivázaná věc na dvoře,
které zase musí dát žrádlo a pití. Když si
někdy ve slabé chvilce vzpomínám na kamarády a přátelé z dětství, na své nejbližší příbuzné, kteří už tu se mnou bohužel
nejsou, nikdy mi nechybí v myšlenkách
vzpomínka na všechna pro mě milá zvířata, která mě provázela v dětství mém
a i mých dětí. Zejména o vánočním čase,
kdy pravidelně chodíme tichým a tajemným večerem na hřbitov zapálit svíčku
těm, kteří tu kdysi byli, nikdy na naší zahradě nechybí několik svíček za všechny
ty kočky a psy, které jsme měli rádi, dělali nám radost a bez nichž by bylo na světě
o poznání smutněji.
Podívejte se svému oblíbenému zvířeti
do očí, a je jedno jestli je to kočka, pes,
kůň nebo zakrslý králíček. Kdo z lidí Vám
tak věrně, oddaně a čistě ten pohled vrátí? Chovejte se, lidé ke zvířatům jako lidi
a bude Vám tam někde hluboko, tam kde
jste ještě nezapomněli být trochu dětmi,
tak přesně tam Vám bude moc dobře.
Bohumila Matýsová

SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ“ MLUVY
křepčit –„bujaře tančit“;
křidla – poklička
kukaň – umělé hnízdo pro slepice.
„F kukaňi bilo véce.“
kumšt – um, umění
kupa hliny – hromada
kvargle – tvarůžky
kvasňice – se říká v Bohdíkově,
droždí se říká na Ostravsku

kvašák – kameninový hrnec na kvašení, kvašený okurek
k velkonocom a vánocom jim pišem – Na Velikonoce a na Vánoce jim píšeme
kvedlačka – „ďelá se z vánočního
stromku; šprudlák; je buťto kvedlat, nebo možeme šprudlovat,
to je jeden a ten samé víznam.

A gdiš negdo dostane bjehafku, tak řekne: já mám dneska
šprúdl.“
kverglačka – kvedlačka
kvíčeru púdu na řbitof a kořeňe
(kytek) zahážu hlinó.
– K večeru půjdu na hřbitov a kořeny zaházím hlínou
Mgr. L. Divišová

STALO SE










26. 5. od 9 hodin probíhala v areálu Podhradí okrsková hasičská soutěž.
Soutěže se zúčastnila družstva z Raškova, Rudy, Hrabenova, Bušína, Hostic a Olšan. Náročný závod nejlépe zvládlo družstvo Rudy. Hasiči z Raškova se umístili pátí. V soutěži jednotlivců 10. místo obsadil P. Vrubel
z SDH Raškov. Odpolední zábavu přerušila silná bouřka.
26. 5. v odpoledních hodinách se na letním divadle konal Pohádkový les.
Na akci, kterou uspořádal SDH Bohdíkov přišla řada dětí, které úkoly
zadávané pohádkovými postavami zdárně splnily a zaslouženě tak získala
malé dárky včetně občerstvení. Počasí dětem přálo, hůře na tom byli později dospělí.
26. 5. v 19. hodin se v bohdíkovském kostele sv. Petra a Pavla konal koncert
duchovní hudby v rámci festivalu MUSICAE VOCALIS SPIRITUALIS
FERIAE INTERNATIONALES Šumperk 2007. Naši obec navštívil 40ti
členný smíšený maďarský soubor MUSICA SACRA CHOIR z Budapešti.
Repertoár sboru zahrnuje hudební díla od gregoriánského chorálu přes
barokní oratoria až po moderní hudbu. Přítomní diváci slyšeli skladby
např. J. S. Bacha, G. F. Handela, F. Liszta, maďarských autorů i černošké
spirituály včetně úžasných vystoupení obou sólistek souboru pod vedením
sbormistra pana Tamáse Rónaszéki.
2. 6. se v Zábřehu na Moravě konal 2. ročník olympiády seniorů. Dopoledne proběhlo v duchu soutěží. Ve zpěvu a recitaci tu úspěšně vystoupila
i paní Aloisie Gronychová z Bohdíkova. Odpoledne bylo věnováno kulturnímu programu. V rámci tohoto programu s velkým úspěchem vystoupily
i bohdíkovské mažoretky vedené paní I. Pazdírkovou.
2. 6. uspořádali hasiči z Komńátky Kácení máje. Ani nepříznivé deštivé
počasí neodradilo návštěvníky od příjemně stráveného večera plného dobrot a legrace.

III. ročník turnaje ve stolní tenisu
Dne 24. 3. 2007 se uskutečnil v kulturním domě Bohdíkov již III. ročník
turnaje O pohár starosty Bohdíkova.
Letos se turnaje zúčastnilo čtrnáct
hráčů. První místo opět neobhájil
loňský vítěz, poněvadž byl mimo republiku. Máme nového vítěze a držitele poháru, je to Patrik Dávid z Raškova. Na druhém místě se umístil Jiří
Šárník st., na třetím místě skončil
Radek Gronych z Komňátky.
Všem děkujeme za účast a těšíme
se příští rok na shledanou.
Za pořadatele Jarda Kaňák (Frenky) a Milan Ondráček (Johny)
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ZŠ A MŠ BOHDÍKOV
Sběr pomerančové kůry a léčivých
bylin Každoročně vyhlašujeme na
škole sběr léčivých bylin a pomerančové kůry. Léčivé byliny ještě stále
sbíráme, ale pomerančové a citrónové kůry jsme již odevzdali 41 kg!
Děkujeme za spolupráci i všem dospělákům.
Den Země /20. 4./ Zemi k jejímu
svátku jsme letos připravili následující dárky. Menší děti vyrazily s úklidovými pomůckami do okolí školy
a hřiště. Po jejich odchodu to všude
vypadalo mnohem líp. Starší děti již
potřetí opět po 4 letech mapovali stav
černých skládek v Bohdíkově a pořizovali srovnávací fotodokumentaci.
Určitě ji nějakým způsobem zveřejníme!
Turnaj v kopané Mc Donald´s CUP
Odvážně jsme se přihlásili do dalšího
ročníku turnaje. Fotbalové štěstí ale
přálo soupeřům, a tak jsme si alespoň pořádně zahráli.
Pálení čarodějnic /27. 5./ Čarodějnický slet jsme uspořádali na zahradě
u MŠ. „Krásní“ čarodějové a čarodějnice se vydováděli v průvodu se svými
košťátky i v různých soutěžích. Nechyběl správně opečený buřt a spálení slaměné kolegyně.

Vítání občánků /13. 5./ na obecním úřadě zpestřila svým hudebním
vystoupení skupina dětí pod vedením
p. uč. Strakové.
Návštěva ze ZŠ Hrabišín Dne 16.
5. jsme přivítaly 3 kolegyně ze ZŠ
Hrabišín. Zajímala je výuka ve spojených ročnících i život naší málotřídní
školy. Navštívily několik vyučovacích
hodin, vyměnily si s námi mnoho
zkušeností. Velmi se jim líbily metody kritického myšlení, činnostní
vyučování, učebna hudební výchovy
a způsob její výuky. Odjížděly s cílem
pokusit se zrealizovat podobnou výuku i na jejich škole.
Výsledky testů KALIBRO v 5. ročníku Tradičně jsme zjišťovali úroveň
vědomostí, dovedností a schopností
prostřednictvím testů ze 4 vzdělá-

vacích okruhů. Výsledky celostátně
zpracované v Praze nás nesmírně potěšily, zvláště když někteří „zaručeně
zasvěcení“ šíří úplně jiné informace.
Předmět
Český jazyk
Matematika
Přírodovědný základ
Humanitní základ

Celostátní Průměr
Průměr
průměr vesnických
ZŠ
Výsledek nejlepších žáků
úspěšnosti
škol
Bohdíkov
Doležalová Anna 82 %
71 %
62,4 %
61,3 %
Spáčilová Petra 82 %
58 %
Vinkler Vojtěch 78 %
47,4 %
44,6 %
67 %
Spáčilová Petra 83 %
64,3 %
63,9 %
Doležalová Anna 75 %
65 %
61,6 %
60,9 %
Katzer David
75 %

Umístění ve výtvarné soutěži „Děti,
pozor, červená!“ Do této okresní soutěže bylo zasláno 76 prací v kategorii
mateřských škol. Jedno z 10 oceněných míst získal i David Kuběnka
z MŠ Bohdíkov. Blahopřejeme!
Exkurze v platnéřské dílně /30. 5./
Vlastivědné učivo o době Přemyslovců a rytířů jsme doplnili návštěvou
platnéřské dílny p. Diopana. O rytířích jsme nastudovali spoustu informací a potom na vlastní oči viděli,
jak se rytířské brnění vyrábí.
Úspěch školních projektů V posledních dnech jsme se dvakrát za sebou
mohli radovat ze zpráv o přijetí námi
předkládaných projektů. Nejprve
jsme získali 29 000,- Kč na projekt
v rámci prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a potom
22 000,- Kč na další vzdělávání pedagogických pracovníků škol pouze
s 1. stupněm.
18. školní pouť
Všem přátelům a příznivcům školy
sdělujeme, že letošní Školní pouť se
opravdu nekoná a zároveň děkujeme
za pochopení.

YAMAHASHOW 2007
Do regionálního ﬁnále z předchozího kola soutěže ve zpěvu populárních písní postoupily a toto
konečné umístění získaly:
1. místo: Alena Mátychová
/I. kategorie/
2. místo: Sára Reissausová
/II. kategorie/
6. místo: Aneta Diopanová
/I. kategotrie/
Blahopřejeme k vynikajícím výsledkům!
Mgr. Alena Vokurková
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Dopisy a básničky psané dětmi
školy a věnované milovaným osobám se sem už bohužel nevešly.
(redakce)

Několik vět (aneb proč se letos nekoná školní pouť).
V posledních dnech a týdnech
dostávám často otázky typu: „Proč
nebudete dělat školní pouť ..? To přece nemůžete těm dětem udělat..?“
Pokusím se touto cestou odpovědět
alespoň za moji osobu, přestože jsem
přesvědčená, že tento názor sdílí většina z mých spolupracovnic.
V tomto školním roce jsme se chystali uspořádat již 18. školní pouť. Tato
tradice se natolik zabydlela v koloritu
školy a celé obce, jakoby se její konání
vlastně stalo povinností. Ale tak to nelze chápat. Stále je to akce nad rámec
povinností zaměstnanců i žáků školy.
Tedy něco, co vychází z naší snahy
udělat ještě něco navíc. Něco, co je
nemyslitelné bez tvůrčí invence.
Nad tvorbou scénáře, hledáním
nápadů, sháněním vhodné hudby
k danému tématu pouti strávíme
vždy mnoho svého volného času,
víkendů a večerů. Kdo se někdy pokusil něco tvořit, pochopí. A tak jako
malíře nikdo nedonutí namalovat
dobrý obraz, muzikant bez nápadu
nikdy nesloží dobrou píseň, ani já se
nedokážu donutit připravovat náročný
– mnohdy hodinový program vystoupení – v ovzduší kritiky, osočování
naší práce a psaní petic. K tomu,
abych dávala druhým část sebe sama,
potřebuji pocit, že za mou prací někdo stojí a váží si jí. Jen tak má jakákoliv práce smysl.
O tom, že se školní pouť letos nebude konat, rozhodlo hlasování všech
zaměstnanců naší školy – tedy ZŠ
i MŠ. Pro nikoho to nebylo rozhodování lehké, všechny jsme si byly vědomy zklamání dětí. Žáci však naše
společné rozhodnutí pochopili a věřím, že stále stojí za námi. Snad nás
časem pochopí i někteří dospělí
Mgr. Eva Fleischerová

ZŠ A MŠ RAŠKOV
V květnu jsme oslavili svátek maminek. Letos jsme oslavu pojali sportovně. Všichni jsme se sešli ve škole,
popřáli jsme maminkám a předali
dárek, který děti samy vyrobily. Poté
měl následovat turnaj rodin v přehazované a kopané. Po prvním utkání
však začalo pršet, a proto jsme se
uchýlili zpět do školy a zahráli si Riskuj. Děkujeme všem, že přišli a doufáme, že se do konce června uvidíme
a dokončíme v přehazované a kopané, co jsme v květnu začali.
Počasí nám moc nepřálo ani na další školní akci. V sobotu 2. června jsme
pořádali Den dětí. Celé odpoledne
se vyvedlo, ale večer nás dostihl déšť
a předčasně naši akci ukončil. Nicméně
odpoledne jsme si užili. Od 14:30 hod.
proběhla Dětská show s Lenou Freyovou. Děti si zasoutěžily, zatančily,
poté i zaskákaly na hradu a vyzkoušely
motorky. Pro všechny bylo připraveno
bohaté občerstvení. Děkujeme všem,
kteří nám s touto akcí pomohli.
Ve středu 6. června jsme se zúčastnili v KD v Hanušovicích koncertu
Pavla Nováka. Byl skvělý jako vždy.
Do konce školního roku zbývá jen
pár týdnů a nás kromě písemek, opakování učiva a uzavírání známek čekají i výlety. Děti z mateřské školy pojedou v pondělí 18. června do ZOO
v Olomouci. Žáci základní školy se
v úterý 26. června vydají do Adršpašských skal a bát se budou v podzemních chodbách v Josefově.
Co nás ještě čeká?
• 27. 6. v 8:00 turnaj v kopané“
O pohár obce Bohdíkov„ – fotbalové hřiště v Bohdíkově
• 28. 6. výšlap na zříceninu Nový
hrad
• 29. 6. Hurááá! Vysvědčení!
Přejeme pěkné slunečné prázdniny
a v pondělí 3. 9. v 8:00 se těšíme v budově Základní školy v Raškově.
Mgr. H. Katzerová
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ RAŠKOV
MŠ v Raškově bude v období hlavních prázdnin otevřena od pondělí
2. 7. do pátku 13. 7. vždy od 6:30 do
15:30. Moc rádi uvítáme v tyto dny v naší školce i děti z MŠ Bohdíkov, které budou mít v této době mateřskou školu uzavřenou. Pro raškovské děti bude otevřena
MŠ Bohdíkov od pondělí 13. 8. do pátku
31. 8. Od pondělí 3. 9. se na Vás už zase
budeme těšit v naší mateřské školičce.

FO TBALOVÝ KLUB BOHDÍKOV
Rok poté...
Bohdíkovská „mašina“ ukončila
svou jednoroční pouť po trávnících
krajských oddílů. Její raketový start
vystřídaly v druhé polovině trati
občasné výpadky a docházela jí ke
konci pára, ale přeci jenom dorazila úspěšně do cílové stanice v první
polovině startovního pole. Použit
metaforu, nastínil jsem průběh první
sezóny A.mužstva FK Bohdíkov v I.
B.třídě krajské kopané. A musím konstatovat, že pro nováčka je umístění
v první polovině tabulky úspěchem,
i když …. Možná si kladu vyšší cíle,
než na co momentální složení kádru
má, ale špetka zklamání ve mně dříme a ptám se, jestli jsme do přípravy
a hry dali vše, co bychom ze sebe do
hry dát měli. Určitě někdy rezervy
byly a dal se přidat plyn a ten či onen
zápas mohl dopadnout trochu jinak,
už je to pryč. Sakra, teď to vypadá,
jako že kritizuji mužstvo, že se na to
vyﬂákli, včetně mě, a že do této třídy
nepatříme. To určitě ne. Střed tabulky po první sezóně je určitě úspěch
a jako předseda jsem rád. Okoukali
jsme si nové soupeře, jejich hřiště
a víme, co od nich můžeme čekat,
s jakou taktikou a hrou hrají a to je
pozitivní. Určitě kritika ne, ale spíše
zamyšlení pro hráče. To nikomu neublíží a někdy z toho může i něco pozitivního vzejít.
Další složkou úzce související
s fotbalem jsou diváci a já děkuji
za ně. Připravují nám zejména na
domácích zápasech skvělou kulisu
a v hojném počtu zaplňují naše ochozy. Máme také partu fanoušků, kteří
nás doprovází na zápasy na hřištích
soupeře a i za to přeci jenom menší
obecenstvo děkujeme. Nejezdíme už
jenom do „sousedních“ dědin, ale výlety zvláště na jesenickou stranu jsou
časově náročné. Kdy brzy po obědě
vyjíždíme a mnohdy za tmy se vracíme a pro někoho je to dlouho, zvláště
když na zpáteční cestě domluvíme
nějakou tu zastávku na občerstvení.
Ale to zase musí respektovat ostatní,
že i hráči si chtějí po zápase chvíli
v klidu posedět, dát si pivíčko, podle
výsledku utkání i nějakého toho panáčka, probrat utkání a pak zjistíte,
že hodinka dvě utekly jako voda. Teď
už máme také zmapované, kde kdo
má jaké hřiště a kde se tedy můžeme
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těšit s krásného trávníku a velkého
hřiště nebo kam pojedeme s předem
otráveným manšaftem a vidinou,
zase ten „tvrdej drňák“, co budeme
na tom malým krcálku hrát. Ano
i taková hřiště v I.B třídě jsou. Všude se potýkají s nedostatkem místa,
vody, oddílového nadšení něco vylepšit. Zaplať pánbůh za to, co máme,
chraňme si to a opatrujme.
A co naše mladá krev? Dorost si
hraje v klidu střední linii se střídavými úspěchy a trošičku doplácí na
nízký počet hráčů, kdy občas z toho
mála co mají nesestaví ani kompletní
jedenáctku a nastupují již od začátku
se zjevným hendikepem. Chybí u některých to zdravé zapálení do fotbalu
a kopaná je až na druhém místě. Doplácí na to ostatní poctivci, kterým
zelený trávník přirostl k srdci a dávají
to najevo. Trio nakonec doplňují naši
nejmenší, mladší žáci, kteří hrají s radostí, hrají pro sebe i pro své rodiče
a kteří se také zlepšují a zlepšují, ale
chce to neustálý trénink, dril a výsledky se určitě dostaví.
Už to nebudu dál prodlužovat.
Máme taky prázdniny, kdy si s radostí odpočineme my i hřiště a budeme
se těšit na další sezónu 2007/2008.
Akce na hřišti:
23. 6. 2007 – turnaj dorostu –
dopoledne – turnaj bývalý hráčů
– odpoledne
7. 7. 2007 – celodenní turnaj v malé kopané
Petr Janků – předseda oddílu
Fotbalový klub hledá správce fotbalového areálu, který by měl mimo
drobnou údržbu převážně na starosti
kompletní údržbu a přípravu hrací
plochy na fotbalová utkání. Konkrétní bližší informace a osobní ohodnocení dohodneme při vzájemném
osobním jednání. Možní zájemci se
mohou přihlásit u vedení oddílu.

FIRMY A ORGANIZACE INFORMUJÍ
PODĚKOVÁNÍ

Kdo nás učil básničky,
kdo nám zpíval písničky?
Kdo maloval obrázky,
kdo zodpovídal otázky?
Kdo uklidnil rošťáky
a vychoval z nich slušňáky?
Naše milé učitelky,
naše milé mateřinky.
Za to všechno děkují
rodiče všech dětí,
co v letošním roce MŠ opustí.
Děkujeme paní učitelce
Bohumile Matýsové a Dagmar
Petrmannové za zodpovědný
a laskavý přístup k našim dětem.
Rodiče

Svatby, výročí, oslavy, smuteční hostiny,
ﬁremní a podnikové akce, různé společenské události. Zajistím občerstvení dle Vašeho přání (teplá kuchyně, studená kuchyně,
rauty) v Kulturním domě Bohdíkov. Volejte, určitě se dohodneme!!!
JAROSLAV KAŇÁK – HOSTINSKÁ
ČINNOST, Raškov 128,
789 64 Bohdíkov, tel: +420 604 566 760
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Vážení občané Bohdíkova,máte svou
ﬁrmu, poskytujete ubytování či jiné
služby v obci a chtěli byste být prezentováni na internetových stránkách
obce www.bohdikov.cz?
Kontaktujte nás na bohdik.zpravodaj@centrum.cz nebo v kanceláři
Obecního úřadu.

Mobil
603 973 581

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

vaše tiskárna
www.reprotisk.cz
telefon: 583 211 288
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