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Vážení spoluobčané,

vzpomeňme symbolicky na 100. výročí založení TJ Sokol v Bohdíkově
29. červen 2007 je dnem, kdy právě před 100 lety na Bohdíkovské pouti Petra a Pavla, z podnětu pokrokového řídícího učitele Aloise Konečného, byla založena tělovýchovná jednota Sokol. Podle dřívějších pamětníků z doby, kdy se historie sepisovala,
neorganizované cvičení existovalo již o několik roků dříve. Přesné počátky však nebyly zjištěny.
Spoluzakladateli, funkcionáři a cvičiteli se mimo jiné stali: Antonín Pecha, Jan Cekr,
František Kubíček, Josef Diviš, Theodor a Alois Strouhalovi, Antonín David, Josef
Daška, Alois Cekr, Bedřich Štěpánek. Učitelé Hlavatý, Skopeček, Bubník byli hlavními propagátory gymnastiky. Stavba sokolovny na pozemku Karla Fetky byla dokončena v roce 1910 dle stavbyvedoucího p. Douši z Litovle.
Do vypuknutí 1. světové války byla mnohá tělovýchovná vystoupení pořádána s okolními jednotami v Bohdíkově a také mimo obec. Ponejvíce to byly bratrské tělovýchovné jednoty Hrabenov, Bludov, Dlouhomilov, Zábřeh a podobně. Nelze opomenout ani
bratrskou těl. jednotu Sokol Vamberk, která se stala její takzvanou „ochranitelkou“.
Po 1. světové válce zůstává již jen vzpomínka na jedny z nejobětavějších členů TJ
Josefa Dašku a Antonína Davida, kteří v této válce padli. Ihned po skončení 1. sv.
války byla činnost obnovena. Přispěli k tomu již částečně jejich zakladatelé, noví
nadšenci a pokračovatelé tradic sokolství. Byli to především: dlouholetý starosta
obce a legionář Petr Krobot, Štěpán Podhorný, Růžena Doležalová (učitelka mateřské školky), František Gronych (krejčí), František Gronych (slévač), Antonín a Fridolín Gronychovi, sestry Johnovy, Jan, Bětka a Růžena Matýsovi, Alžběta Hatoňová,
Antonín Pazdírek a mnoho dalších obětavců. Ve 30. letech se zapojili již ti, kteří prošli
od mládí cvičením. Byli to Alois a Antonín Švestkovi, Jan, Eliška a Karel Podhorní,
Eliška Fišerová, manželé Úlehlovi, Fridolín Chramosta, sestry Morávkovy, Anna
Pokračování na str. 4

Jeden z dochovaných snímků po založení Sokola v Bohdíkově z let 1907 – 1910
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BOHDÍKOV - Koupaliště v okolí
Vzpomínám na dobu, kdy v okolí naší
obce nebylo jediné koupaliště a my,
pokud jsme si chtěli zaplavat, jsme
museli jezdit na krytý bazén až do
České Vsi anebo se spokojit s Moravou. Ty doby jsou naštěstí dávno pryč
a my všichni máme na výběr řadu
koupališť umělých, přírodních i krytých bazénů v poměrně nedalekém
okolí. Všechny areály nabízejí i další
sportovní či kulturní vyžití a záleží
jen na nás, co si vybereme.
Nejblíže je koupaliště v Rudě nad
Moravou. Otevřeno je denně od
9 do 19 h. Je zde brouzdaliště pro děti.
2 pimpongové stoly, hřiště, bufet.
Nedaleko je i přírodní koupaliště Vlčí
důl u Bludova. V Šumperku najdeme
nově opravené Bratrušovské koupaliště s 90 metrovým tobogánem,
3 sportovními hřišti, půjčovnou sport.
potřeb, dětskými atrakcemi, restaurací, občerstvením s venkovním posezením. Velkým a dobře vybaveným
je AQUA centrum v Šumperku s venkovním i krytým bazénem, brouzdalištěm.U Šumperka se nachází i přírodní koupaliště Krásné. Koupaliště,
s akrobatickou trampolínou v areálu,
je i v Zábřehu na Moravě. Poblíž Zábřehu je i vodní nádrž Nemilka či přehradní nádrž Dolní Bušínov.
Komu nevadí delší cestování, může
navštívit termální koupaliště ve Velkých Losinách, koupaliště Autocamp,
nebo krytý plavecký bazén v Mohelnici, který umožňuje i večerní plavání s hudbou a světelnými efekty. Na
opačnou světovou stranu můžete zajet do Jeseníku na městské koupaliště,
které nabízí skokanskou věž, hřiště na
volejbal, nohejbal, kuželky. Ve stejné
vzdálenosti od Bohdíkova je i přehradní nádrž Pastviny a opodál ležící Žamberk s moderním Městským
koupalištěm se 3 tobogány. Blíže je
koupaliště v Králikách. Dostupný je
i Acrobat park ve Štítech s možností
zajištění adrenalinového pobytu nebo
rybníky v Lanškrouně.
J. Málková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS z USNESENÍ č. 5

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

ze zasedání zastupitelstva obce dne 11. 6. 2007 v BOHDÍKOVĚ

V současném letním období dochází k častým a náhlým změnám teplot
doprovázených bouřkami a přívalovými dešti. Při nich dochází k náhlým vzestupů hladin malých vodních
toků, zejména místních potoků spojených s ucpáním různých propustků
a zatrubněných částí vodotečí. Jednou
z hlavních příčin je, že řada občanů
ukládá ke břehům potoka pokosenou
trávu, ořezané větve z ovocných stromů, různý stavební odpad apod. Při
bouřkách jsou potom tyto věci splavovány do místních toků a často tvoří
překážky v jejich korytech. Žádáme
proto důrazně všechny občany, aby
na břehy místních potoků neukládali pokosenou trávu, seno, větve ani
žádný jiný odpad a nezpůsobovali
tak zbytečně problémy na drobných
vodních tocích.
Ing L. Hatoň

14. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce
c) Jako nejvýhodnější nabídku na zpracování studie přístavby ZŠ Bohdíkov nabídku ﬁrmy Stavoprojekt, s.r.o., Lidická 56, Šumperk za cenu
34 510,- Kč včetně DPH
d) Rozpočtové opatření – přesun prostředků ve výši 34 510,- Kč z § 6402
rezerva na § 3119 příspěvek na provoz ZŠ Bohdíkov
e) Výkup pozemku parcela č. 169/2, orná půda, k.ú. Dolní Bohdíkov do
vlastnictví obce od vlastníka pana L.R., Šumperk za cenu 600 tisíc Kč
f) Rozpočtové opatření – přesun prostředků ve výši 600 tisíc Kč z § 6402
rezerva na § 36112 nákupy a převody nemovitostí
g) Předběžný záměr obce geometricky zaměřit a prodat část pozemku parcela č. 1104/12, ostatní plocha, k.ú. Dolní Bohdíkov, paní D. K., bytem
Bohdíkov
h) Prodej pozemku parcela č. 577/8 o výměře 4758 m2, k.ú. Komňátka, vedeného ve zjednodušené evidenci v pozemkovém katastru, z vlastnictví
obce panu M. D., bytem Komňátka za cenu 11 895,- Kč
ch) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi
obcí Bohdíkov a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská
120, Olomouc za uložení kanalizace do silničního pozemku silnice
III/36914, III/36914A a II/369 v k.ú. Dolní Bohdíkov, Komňátka a Raškov Ves za úplatu ve výši 1 685 992,- Kč včetně DPH
i) Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Raškov, okres Šumperk, příspěvkové organizace ze dne 25. 10. 2002
j) Dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Bohdíkov, okres Šumperk,
příspěvkové organizace ze dne 25. 10. 2002
15. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
b) Zásady pro užívání vlajky a znaku obce
16. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce
a) Vydat v termínu do 30. 6. 2007 opatření rady obce k užívání vlajky
a znaku obce
b) Jednat ve věci ﬁnancování hřiště u sokolovny v Bohdíkově

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat
10. září 2007 v 18.00 hodin na Obecním úřadu v Bohdíkově

AKTUÁLNĚ

Na Obecním úřadě se vybírají poplatky za TKO za II. pololetí 2007
u těch, kteří se rozhodli platit tento
poplatek ve 2 splátkách.

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
27. 8. 2007
24. 9. 2007
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VANDALOVÉ DOPADENI
V únoru letošního roku jsme Vás
v Bohdíkovském zpravodaji informovali, že vandalové poničili několik pomníků na místním hřbitově
v Raškově a poškodili lipovou alej
u místní komunikace do Raškova
Dvora. Dle sdělení obvodního oddělení Policie ČR v Hanušovicích byli
pachatelé tohoto skutku vypátráni
a případ byl předán k zahájení trestního stíhání pachatelů pro trestný čin
poškozování cizí věci. Věříme, že
orgány činné v trestním řízení předají příslušné podklady soudu a pachatelé budou spravedlivě potrestáni.
Ing. L. Hatoň

SBĚR
ODPADOVÉHO PAPÍRU
Sdělujeme občanům, že ve
středu 22. srpna 2007 proběhne
v celé obci sběr a svoz odpadového papíru. Svoz starého
papíru bude proveden obecním
traktorem. Žádáme občany, aby
připravili odpadový papír k příjezdovým komunikacím.

ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE
Pozvánka
Obec Bohdíkov si Vás tímto dovoluje pozvat na

„Slavnost k udělení znaku a vlajky obce“,
která se bude konat v areálu letního divadla v Bohdíkově
v sobotu dne 18. srpna 2007.
Program slavnosti:
14.00 Zahájení oslav s programem
Vystoupení mažoretek SDH Bohdíkov
Vystoupení žáků hudební školy YAMAHA
Bohoslužba k vysvěcení vlajky obce
Představení skupiny historického šermu „ Barbaři“
19.30 Večer s hudbou a tancem
Hraje Jupiter Šumperk
V průběhu celého odpoledne bude zajištěno bohaté občerstvení a možnost projížďky na koni pro děti.
Doufáme, že přijmete naše pozvání
a těšíme se na společné setkání
v příjemném prostředí areálu letního divadla v Bohdíkově.

ZLATÁ
SVATBA
V neděli dne 5. srpna 2007
se v zasedací místnosti obecního
úřadu uskutečnila oslava

50. výročí uzavření sňatku –

výročí zlaté svatby
manželů

Vlastislava a Pavly
Gronychových
z Raškova.

Za účasti rodinných příslušníků manželům poblahopřáli a předali dárkový
balíček s kytičkou starosta obce Ing.
Luděk Hatoň a předseda SPOZ pan
Miloslav Podhorný. S kulturním programem vystoupily Sára Reissausová
a Alena Mátychová pod vedením
paní učitelky Mgr. Petry Strakové.
Fotograﬁe slavnostní události pořídil
pan Jaroslav Novák.
Poprachová

POŠTA BOHDÍKOV
HODINY PRO VEŘEJNOST od 1. 8. 2007
Pondělí – pátek
8:30 – 11:00 hodin a 14:00 – 16:00 hodin
Středa
8:30 – 11:00 hodin a 14:00 – 16:30 hodin
ZÁJEZD PRO DŮCHODCE,

který pořádá SPOZ, se koná ve dnech
14. a 21. září 2007.

Kalendář
Jeseníky
2008
Firmy pomáhají rozvíjet Jeseníky.
Neformální sdružení měst a obcí Jeseníků
z obou stran krajské hranice připravilo pro jesenické patrioty exkluzivní nástěnný kalendář Jeseníky 2008. Krnov, Bruntál, Horní Město, Jeseník, Rýmařov a mnoho dalších tak chtějí získat
ﬁnanční prostředky na nové aktivity vedoucí ke
společné podpoře turistiky v Jeseníkách.
Fotograﬁe kalendáře pochází z dílen nejlepších
jesenických fotografů, kteří na snímky mnohokrát čekali několik hodin. Sílu okamžiku pak

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ve dnech 11. 6. 2007 – 30. 7. 2007 se narodili:
11. 6. 2007
Doležal Matěj, Bohdíkov
3. 7. 2007
Horníčkovi Samuel a Teodor, Bohdíkov
26. 7. 2007
Všetíčkovi Daniel a Nikola, Raškov
Navždy nás opustili:
14. 7. 2007
Šimková Anna, Komňátka
umocňují vybrané lokality a netradiční pohledy.
Trpělivost Ivo Netopila, Petra Pavlíčka, Rostislava Balnera a dalších je cítit z každého snímku. „Pro jednotlivé měsíce jsme vybírali takové
fotograﬁe, které ukážou, jak drsné a přitom
krásné Jeseníky jsou.“, upřesňuje výběr snímků Petr Pecha, manažer MAS Rýmařovsko.
Kalendář Jeseníky 2008 je výjimečný také svým
zpracováním. Zadní strana každého listu nabízí informace o konkrétní trase pro pěší nebo
cyklistický výlet. Díky uvedené mapě a popisu
trasy se tak každý milovník Jeseníků dostane
do těch nejkouzelnějších míst našich hor.
„Se zapojením do projektu jsme neváhali ani
okamžik. Pro místní ﬁrmy jsme vytvořili opravdu exkluzivní dárek pro obchodní partnery v ČR
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i zahraničí. Firmy tak mohou zřetelně podpořit
rozvoj Jeseníků koupí kvalitního produktu.“,
objasňuje své rozhodnutí místostarosta Jeseníku Jiří Staňa.
Návrh kalendáře je k vidění na radnicích zapojených měst, kde je možné si jej také objednat.
Do aktivity jsou zapojeny následující subjekty:
Krnov, Rýmařov, Bruntál, Jeseník, Horní Benešov, MAS Nízký Jeseník, Horní Město, Loučná
nad Desnou, svazek obcí Rýmařovsko, JEMAS, Jesenická rozvojová, o.p.s., Vrbno pod
Pradědem. Veškerý výnos z prodeje tohoto
kalendáře půjde na realizaci veřejně prospěšných projektů vedoucích k rozvoji cestovního
ruchu v Jeseníkách.

100 let TJ SOKOL BOHDÍKOV
Pokračování z 1. strany
Gronychová. Mimo sportovní činnost bylo v této době až do
roku 1938 velice bohaté i kulturní vyžití. Zde mimo jiné byli
prospěšní manželé Turkovi, Filip Máslo, Alois, Josef a Arnošt
Podhorní, sestry Máslovy, Ludvík Mareš, Marie Ráčková,
František Diviš, k nimž se připojili i mnozí cvičící a funkci-

onáři TJ. Nácvik jednotlivých divadelních představení zahájil
učitel Jan Bubník s pokračováním R. Doleželové. V této době
byl činný pěvecký soubor vedený Janem Heindlem, učitelem
z Raškova.
Cvičení absolvovali již žáci, žačky, dorost, dorostenky, muži
i ženy, které vždy zájmem převládaly. Každoročně bývala uspořádána tělovýchovná vystoupení v místě i okolí v létě, v zimě
tělovýchovné akademie. Při jednom družebním cvičení se u sokolovny na hrazdě, v srpnu 1931, smrtelně zranil gymnasta bratr
Hercík z Vamberka. Na jeho poslední rozloučení do Vamberka
odjela početná skupina sokolů z Bohdíkova. Sokolských sletů se
TJ zúčastnila v roce 1920, 1926, 1932 a 1938.
Velice agilní činnost byla znovu přerušena a zakázána v říjnu
1938, kdy naše pohraničí bylo připojeno k Velkoněmecké říši.
Přes šestiletou porobu se angažovalo mnoho odvážlivců, kteří
se snažili tradici Sokola stále udržovat, přestože se vystavovali
nebezpečí zatčení gestapem. Zázemí k tomu poskytl majitel továrny pan Kusák, když se v jeho továrním areálu provozovaly
sporty jako stolní tenis, odbíjená, lední hokej a lehká atletika.
Byli to především zaměstnanci ﬁrmy, z nichž většina byla nucena přerušit studium na středních školách. Byli to především
Miroslav Gronych, bratři Turkovi, bratři Gronychovi – Standa
a Ladislav, Vladimír Podhorný, Arnošt Katzer, Jar. Mareš,
Zdislav a Marian Krzystkovi, Eman Kogej, Jar. Mikuláš, K.
Podhorný, Ant. Gronych, Jar. Doležel (zemřel v koncentračním
táboře), Josef Bín, Luboš Gronych, Antonín Matýs, Josef Matýs,
František Hatoň, Zdeněk Gronych a další mladá generace.

Euforie konce II. světové války se ihned projevila na znovuobnovení činnosti TJ. Již v srpnu je uspořádána sokolská
slavnost u sokolovny s veřejným vystoupením všech cvičících
složek. Od krčmy šel průvod v krojích s dechovou hudbou
Emanuela Mikuláše. Významná výročí byla vždy od čtyřicátého po osmdesáté stále programově náročnější. Několikrát se
vystoupení účastnily i bratrské TJ z okolí i z Vamberka. Nová
doba přinášela nové možnosti, takže se vystoupení konala na
hřišti a později většinou na zahradě místních hasičů. V roce
1948 měl Sokol největší účast na všesokolském sletu v Praze.
Vystupovalo zde 8 dorostenců, 12 dorostenek, 8 mužů a 10 žen.
Žactvo vystupovalo pouze na místních – okolních slavnostech
a okresním cvičení.
Vlivem politické situace po únoru 1948 došlo ke sjednocení
tělovýchovy 31. 3. 1948. Takto se sloučil Sokol s fotbalovým
oddílem SK Bohdíkov pod názvem TJ Sokol Dolní Bohdíkov.
K nové změně názvu došlo v roce 1953, a to na TJ Tatran Dolní
Bohdíkov, který platil do roku 1967, kdy byl opět změněn na
původní TJ Sokol.
Od roku 1955 se Sokol (Tatran) zúčastňoval všech spartakiád
v Praze. Muži pouze v letech 1955 a 1960. Nejvíce cvičících
z Bohdíkova bylo na okrskovém vystoupení v Rudě a krajském
v Olomouci – 8 mužů, 7 žen, 10 dorostenek a 16 žaček. V Praze
6 mužů, 6 žen, 7 dorostenek a 2 žačky. V témže roce se cvičilo
na veřejném vystoupení s Hanušovicemi, s Hrabenovem.
Mimo mnoha poválečných obětavců se do všech sfér tělovýchovy zapojili: bratři Brokešovi, Miroslav a Vladimír Gronychovi, Vladimír Jakl, bratři Pazdírkovi, Úlehla

st., Fr. Holomek, Vladimír David, bratři a sestra Cikrýtovi,
Jindra Fišer, Miroslav Katzer, sestry Turkovy, Jiří Kössler,
Liduška Krystková, Anna Komínková, H. Kunstlerová, Alena
Katzerová, sestry Vágnerovy, Jiří Winkler, Mirka Divišová,
sestry Strouhalovy, bratři Kováčovi. Funkcionáři byli Adolf
Fetka, Josef Gronych, Štěpán Kössler, František Port, František
Svoboda, sestry Gronychovy.
Například v roce 1974 na tělovýchovném dnu vystoupilo 66
cvičících, ve spartakiádním roce 1975 cvičících 85. V Praze
cvičilo 12 žen. Všech poválečných vystoupení v Praze se zúčastnila Alena Katzerová a Zdena Hlavatá. V této době byl zahájen plavecký výcvik a také turistika(od roku 1977 se pravidelně
konal pochod Bohdíkovská 15 a 25), kde hlavní tíhu nesla rodina Turkových. K nim patřili Krobotovi, Matýsovi, Hatoňovi,
Divišovi, Zd. Kozáková, Ivana Pazdírková a další. V těchto letech
cvičení v Sokole držely převážně ženy: Alena Katzerová, Anna
Pazdírková, Dana Turková, Mirka Divišová, Jana Mazáková,
Zdenka Johnová, Olga Doleželová. Cvičení žáků prováděl většinou Vladimír Gronych, Vladimír Jakl, Josef Cikrýt, Mir. Katzer,
Standa Úlehla, Miloš Katzer, Vladislav Krobot. Poslední spar-
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takiády se ženy zúčastnily v letech 1980
a 1985.
V poválečných letech 1945 – 1990 střídavě fungovaly oddíly kopané, ledního
hokeje (krajské soutěže), odbíjené (volejbalu - krajské soutěže), ZRTV, gymnastiky, stolního tenisu, tenisu, lyžování,
turistiky. Velmi atraktivní akce byly pořádány při různých výročích společně s oddílem kopané na fotbalovém hřišti. 1972
– 65. výročí TJ Sokol – obnovení vztahů
s Vamberkem, 70.výročí v roce 1977 s divizní Duklou Čáslav, 75. výročí v roce
1982 s ligovými Vítkovicemi a dorostenci Baníku Ostrava. Naposledy 80. výročí
v roce 1987 oslavila TJ s divizní Chocní.
Dlouholetá společná činnost byla ukončena k 1. 1. 1991, kdy se fotbalový oddíl
osamostatnil s názvem TJ FK Bohdíkov.
Obě TJ zůstaly ve svazku ČSTV.
Od této doby jsou již podklady pro tvoření této vzpomínky méně známé. Mnoho
členů, kteří v Sokole kdysi působili, členství ukončilo z vlastního rozhodnutí. Sice
podobná situace nastala v roce 1953 se
změnou názvu na Tatran, tehdy se však
téměř všichni do TJ vrátili. Dnes, kdy
činnost je neviditelná, se již z pamětníků
nemá, bohužel, téměř kdo vrátit. Škoda,
že se zapomíná na zašlou slávu kdysi
prosperující tělovýchovy, kdy ještě dnes
jsou pamětníci mnoha veřejných vystoupení na hřišti u sokolovny, které nebylo
od povodně v roce 1997 upraveno alespoň do původního stavu pro odbíjenou,
tenis a další vyžití dětí.
Mnoho pamětníků na původní činnost
Sokola již bohužel není a na mnohá jména těch, kteří slávu Sokola šířili jsme
možná pozapomněli. Snad nám to čtenáři prominou. Doufáme, že pro mnohé
občany Bohdíkova a okolí zůstane tato
vzpomínka skutečně již jen vzpomínkou
symbolickou. Mnoho jmen však ještě do
stávajících rodin patří. I když vzpomínky
to jsou na rodiče, prarodiče, prapra...
Tímto se také skláníme před všemi jmenovanými i nejmenovanými představiteli, kteří se řídili hesly Tyrše a Fügnera: Ni
zisk, ni slávu! Paže tuž, vlasti služ!!
Zaujal nás výrok jednoho hudebního
skladatele: „Život se zrychluje a přestává
být čas na pokoru, tradici, obdiv - zatím!“
Kéž by tomu tak v budoucnu skutečně
bylo!

RAŠKOV PŘED SEDMDESÁTI LETY 2
Když jsem v prosincovém čísle (2006) v článku „Jak vypadal Raškov před sedmdesáti lety“ popisoval postup při fotografování Raškova obdobnými záběry jako na starých pohlednicích, zmínil jsem se, že se dnes situace podstatně
změnila proti stavu před 70-ti lety, a že některé záběry nelze ze stejného místa
vůbec zrealizovat. Teď vám chci jeden takovýto příklad ukázat. První snímek
je reprodukce pohlednice z 30-tých let min. století. Tato fotka je zabírána
ze svahu nad levým břehem Moravy (někde za Ďopanovými) přes Moravu
a bývalou Vařekovu hospodu směrem na Račín a údolí Raškovského potoka.
Z místa, ze kterého byl tento záběr proveden, není dnes vůbec žádný výhled
pro vysoký porost na mezích a pro les. Podobný výhled jsem našel až kus dál
ve směru proti proudu Moravy z lesa v čerstvém průseku. Tento záběr je na
druhém snímku. Je vidět, že se nejedná o totožný záběr (zákryty objektů jsou
jiné) a rovněž omezení okrajem průseku na levé straně brání výhledu, který
vidíme na staré pohlednici.
Pokud vás vážení spoluobčané tyto srovnávací fotograﬁe zaujaly, rád bych
v této práci pokračoval. Pro to bych rád získal další staré pohlednice naší obce
(ne jen Raškova). Pokud byste doma našli podobné staré pohlednice, prosím
vás o jejich zapůjčení, abych si je mohl okopírovat a potom provést obdobné srovnávání. Zapůjčení je možno nabídnout redakci Zpravodaje (Mgr.Jana
Málková) nebo přímo autorovi článku. Děkuji předem (pohlednice budou obratem vráceny).
Petr Böhm

V Bohdíkově 5. července Jan Turek
a Vladimír Jakl
O setkání ke 100. výročí Sokola a uctění
památky na hřbitově v Bohdíkově budou
pamětníci informováni pozvánkou.
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STALO SE

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY
STANICE ČESKÉHO
BOHDÍKOVA ZA ROK
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• 30. 6. odstartovaly prázdniny akcí Hry
bez hranic, kterou pro malé děti uspořádal SDH Bohdíkov. Hry a soutěže
lákaly děti až do večera. Bohaté občerstvení, pestrá hudba a příjemné prostředí byly vynikajícím odpočinkem po
náročném školním roce.
• 4. 7. Za bohaté účasti návštěvníků ze širokého okolí duněla Rocková noc. Skupiny NO2, Omikron a Jupiter postupně
hrály až do časného rána k radosti všech zúčastněných.
• 5. 7. Pivní slavnosti, pořádané SDH Bohdíkov krutě zasáhl nepříjemný vítr a déšť.
Ani nepříznivé počasí neodradilo řadu milovníků tekutého chleba od návštěvy
tohoto podniku.
• 7. 7. Od ranních hodin proběhl na hřišti
Turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnilo 8 týmů z Bohdíkova a okolí. Po
celodenním boji zvítězil Florbal team
v čele s Lukášem Reichlem, s nejlepším
brankářem turnaje Petrem Šubiakem
a nejlepším střelcem Janem Köhlerem.

Personál. Podle nové normy
personálu bylo zrušeno letos
další místo staničního pomocníka. Tímto opatřením pozbyl své
místo Jan Jenčke, stan. pomocník, který byl dne 15. listopadu
přeložen k dopravnímu úřadu
v Hanušovicích.
Doprava osob. Frekvence jak
minulého roku. Novým jízdním řádem byla zavedena nová
dvojice motorového vlaku
čís. 1011/1030. Nové vlaky se
osvědčují.
Doprava zboží: Letos bylo naloženo 1607 vozů, vyloženo 310
vozů. Oproti loňskému roku pokles o 400 vozů při podeji.

• 14. 7. se v Hosticích konal 7. ročník
fotbalového turnaje. V konkurenci více
než deseti soutěžících celků své vítězství obhájil tým Kolo Bohdíkov.
• 21. 7. Obec Malá Morava pořádala Memoriál Miroslava Papučíka. Fotbalového
turnaje pánů nad 35 let se zúčastnilo i ne zcela kompletní mužstvo z Bohdíkova,
které obsadilo 6. místo. Na 1. místě se umístilo družstvo z Letohradu, 2. byla Malá
Morava a 3. Šumperk.
• 29.7. se v Bludově konal II. ročník Memoriálu Josefa Březiny. V konkurenci čtyř
fotbalových týmů zvítězilo mužstvo Bohdíkova, Bludov byl 2. a Nový Malín 3.
• Také v naší partnerské obci Nitrianské
Sučany se během června a července
konala řada akcí. Například 2. 6. Guláš Párty, kdy 8 skupin občanů vařilo
guláš ve velkém a odborná porota po
důkladné ochutnávce určila ten nejlepší. Současně se ostatní občané bavili zpěvem i tancem. 23. 6. proběhlo
fotbalové odpoledne, přestože 21. 6.
postihla obec kalamita v podobě prudkého deště a vichřice, která lámala
stromy a ničila střechy domů v dolní části obce. 7. 7. to byl fotbalový turnaj
o pohár starosty za účasti šesti týmů. Chcete-li vidět více fotograﬁí, najeďte
na internetové stránky www.e-obce.sk, kraj Trenčianský, okres Prievidza, obec
Nitrianské Sučany.
• 4. 8. na hřišti v Bohdíkově proběhlo fotbalové odpoledne. První zápas sehráli vítězně
bývalí hráči Bohdíkova s mužstvem Boříkovic (4:1). Hlavní zápas dne se odehrál
mezi muži Bohdíkova s „A“ týmem Štítů.
Bohdíkov sice o jeden gól prohrál (2:3),
ale každý fanoušek si u pohledného fotbalu
jistě přišel na své. Slunečné počasí a jako
vždy kvalitně zajištěné občerstvení umocnilo klady příjemně stráveného odpoledne.

Mozdiák.
(zpracoval M. Veselý ml.)

SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ“ MLUVY
L
lapnót si – sednout si
lehnót si – lehnout si
listonoš
– pošťák
lóban; dal bich ťi lóbana na
celó čuňu – polibek; dal bych
ti polibek přes celý obličej
lohnót
– ukrást
lóka
– louka
lozit
– lézt
ludra
– potvora
luft
– vzduch
luško
– postel

M
máčka – „Dnes béme mňet
máčku“
– omáčka
makat
– fyzicky
pracovat
maleni, maleňí – maliny,
maliní
masnota – omastek
Mgr. L. Divišová
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FO TBALOVÝ KLUB BOHDÍKOV

NOVÝ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK, NOVÁ MUŽSTVA,
DALŠÍ NAPÍNAVÉ FOTBALOVÉ MOMENTY
Trávníčku zelený pěkně střižený, tak
co, už sis odpočinul a nabral sílu?
Můžeme na tebe vstoupit a vepsat do
tvé kroniky zase pár řádků, aby naši
následovníci věděli, že bohdíkovský
fotbal neusnul, ale dál pokračuje po
vytýčených kolejích a bude brázdit
sice nejnižší, ale zato krajskou krajinou fotbalového světa. Dle mého
názoru, trávníčku téměř anglický, jsi
v dobré kondici a nic nebrání tomu,
abys všechny kopálisty přijal s otevřenou náručí. Jenom ten zatoulanej
krtek, syčák jeden, tomu se viditelně

na hřišti daří a ne a ne vypadnout.
Však ona mu hrana odzvoní. Už je
vypsána tučná odměna na jeho likvidaci.
Tak tedy léto je téměř u konce a nové
soutěžní ročníky se rozjíždějí. Prvoroční působení v I.B třídě jsme zvládli, netvrdím, že lehce, ale na slušnou
dvojku by to bylo. S naší skupinou se
rozloučili Jindřichov a Vidnava, kteří postoupili a Dubicko s Palonínem,
kteří klesli níže a můžeme tedy přivítat v novém ročníku čtyři nováčky,
kterými jsou Hrabišín, Nový Malín

a Písečná, kteří postoupili z okresů,
a Moravský Beroun, kterého k nám
převeleli z druhé skupiny. Čili dva
staří známí z okresu a dva neznámí
vojíni. Můžeme se tedy těšit na nové
zápasy, nové boje, nové zájezdy.
Moravský Beroun je pěkná štreka,
tedy další atraktivnější soupeři, kteří
zavítají do našeho fotbalového stánku. Čeká nás dlouhý podzim končící
někde v půli listopadu, tedy hodně
zápasů, hodně příležitostí, kde se
budeme potkávat.
Přeji tedy všem, aby se jim náš fotbal líbil, aby byli spokojeni s našimi poskytovanými službami u občerstvovacích stánků a všem našim
mužstvům přeji převahu úspěchů
nad drobnými neúspěchy.
Petr Janků – předseda oddílu

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Krajská soutěž I.B třída sk.C – muži podzim 2007
Den
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

Datum
11.08.2007
18.08.2007
25.08.2007
01.09.2007
09.09.2007
15.09.2007
22.09.2007
29.09.2007
06.10.2007
13.10.2007
20.10.2007
27.10.2007
03.11.2007

Hodina
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
15.00
15.00
14.30
13.30

Mužstvo
TJ Dynamo Javorník
FK Bohdíkov
TJ Tatran Ruda n. Mor.
FK Bohdíkov
Sokol Lesnice
TJ Bělá pod Pradědem
FK Bohdíkov
FK Granitol Mor.Beroun
FK Bohdíkov
Písečná
FK Bohdíkov
SK Lipová - Lázně
FK Bohdíkov

Mužstvo
FK Bohdíkov
Sokol Nový Malín
FK Bohdíkov
TJ Libina
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
TJ Sokol Sudkov
FK Bohdíkov
TJ Sokol St. Červ.Voda
FK Bohdíkov
Hrabišín
FK Bohdíkov
TJ Sokol Bludov

Odjezd
14.30

15.15
13.45
12.45
12.45
13.00

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Okresní přebor -dorost „sk. A“- podzim 2007
Den
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

Datum
25.08.2007
01.09.2007
09.09.2007
15.09.2007
22.09.2007
29.09.2007
06.10.2007
13.10.2007
20.10.2007
27.10.2007
03.11.2007

Hodina
14.00
14.00
9.00
13.30
13.00
13.00
12.30
12.30
12.00
11.00

Mužstvo
Sokol Nový Malín
FK Bohdíkov
Velamos Sobotín
volno
FK Bohdíkov
Sokol Bratrušov
FK Bohdíkov
Baník Staré Město
FK Bohdíkov
FC Rovensko
FK Bohdíkov

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – OP mladší žáci - podzim 2007
Den
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota

Datum
25.8.2007
02.09.2007
08.09.2007
15.09.2007
22.09.2007
29.09.2007
06.10.2007
13.10.2007
21.10.2007
27.10.2007

Hodina
14.30
11.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
13.30
9.00
10.00

Mužstvo
SK Zvole
Sokol Štíty
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
Sokol Leština
FK Úsov
FK Bohdíkov

Mužstvo
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
Sokol Leština
FK Úsov
Sokol Vikýřovice
SK Zvole
Sokol Štíty
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
Sokol Vikýřovice

–7–

Mužstvo
FK Bohdíkov
Sokol L.V.Losiny
FK Bohdíkov
Sokol Sudkov
FK Bohdíkov
OLPA Jindřichov
FK Bohdíkov
TJ Postřelmov
FK Bohdíkov
FK Hanušovice

Odjezd
13.00
7.45
12.00
11.15
10.45

FIRMY A ORGANIZACE INFORMUJÍ
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás touto cestou informovat o tom, že již od pondělí 13.8.2007 bude nově otevřena

prodejna Elektro Tulach a to v č. p. 43., vlevo vedle stávající prodejny potravin.
V nabídce budou za bezkonkurenční ceny např. pračky, myčky, sporáky, ledničky, mrazničky, veškeré vestavné spotřebiče, ale
také elektroinstalační materiál, bojlery, drobné elektrospotřebiče jako mikrovlnky, žehličky, vysavače, osvětlovací technika atd.
Dále si bude možné objednat cokoliv z letáků ﬁrem Proton, Inwest, Tauerelektro atp. Je možné zakoupit i tzv. černou techniku,
televize, věže, přehrávače Mp3, satelitní přijímače atd.
Samozřejmostí je možnost platby kartou i prodej na splátky.
V případě letákového zboží i bez navýšení a s nulovou akontací.
Dovoz do 10 km zdarma. Veškerý servis zajištěn.
Objednávky zboží na dovoz a platbu doma volejte od 13.8.2007 ve všední dny v čase od 8,30 do 17,00
na tel./fax 583 246 005, nebo mob.605 74 11 97,
popř. na moji e-mailovou adresu: elektrotulach@seznam.cz.

ZBAVTE SE PROBLÉMU, KDE NAKOUPIT PO VŠECH STRÁNKÁCH
NEJVÝHODNĚJI - NAKUPUJTE U NÁS.
Na Vaši návštěvu se již dnes těší Jiří Tulach Raškov 43.

Svatby, výročí , oslavy,

Vážení občané Bohdíkova,
máte svou ﬁrmu, poskytujete
ubytování
či jiné služby v obci
a chtěli byste být
prezentováni
na internetových stránkách
obce

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!!!

www.bohdikov.cz?
Kontaktujte nás na

bohdik.zpravodaj@centrum.cz
JAROSLAV KAŇÁK –
HOSTINSKÁ ČINNOST
Raškov 128, 789 64 Bohdíkov
Tel: +420 604 566 760

nebo v kanceláři Obecního
úřadu.

Mobil
603 973 581

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

vaše tiskárna

telefon: 583 211 288

www.reprotisk.cz
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