Bohdíkovský
zpravodaj
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Vážení spoluobčané,
v letošním roce 75. výročí založení kopané v Bohdíkově mohu předložit ve 3
kronikách a jedné okresní svůj slib, který jsem uzavřel při 40. výročí v roce 1973
zápisem na 1. list kroniky, že se vynasnažím zachytit tradici tohoto sportu od jeho
založení v roce 1933.
Zdali jsem naplnil svůj slib, nikdo mi do dnešních dnů nepotvrdil ani nevyvrátil.
Přesto mohu konstatovat, že jsem měl částečnou podporu u hráčů, funkcionářů
i příznivců, kteří tento klub zastupovali a tudíž měli některé fotografie, kterými
mě i docela překvapili. Jak jsem ale pochopil, hlavní zápisy z této činnosti byly
p. Fetkovi německými úřady odebrány. Přesto část dokumentů přeci jen zůstalo.
Impulsem k mé archivní práci bylo právě setkání při 40. výročí. Zaplněný sál starší
generace byl pro mne hlavním impulsem slib dodržet. Schůzky, které se později
s bývalými hráči uskutečnily, mi pomohly osvěžit paměť a připravit podklady tak,
že se staly písemným dokumentem doby od založení v roce 1933, ale i doby po roce
1945. Od roku 1949 jsem i já sám začal hrát za I. mužstvo, a tak si tuto dobu dobře
pamatuji. Po vojně od r. 1955 jsem zastával funkci ve výboru Kopané a jelikož jsem
přijal funkci jednatele, měl jsem o činnosti dostatečný přehled. V roce dobudování
současného hřiště 1955-56 se činnost stále více rozvíjela a to nejen sportovně, ale
i kulturně. Problém nastával až při postupu do I.B třídy krajského výboru Ostrava,
kdy hráči, kteří již prošli žákovskými a dorosteneckými soutěžemi (většinou ročník
1944 a 1945) a postup svými výkony zajistili, většinou odešli na vojnu a studia, a stávající mužstvo výkonnostně na I.B třídu nestačilo. Navíc ještě zůstalo málo schopných
hráčů. Po několika zápasech v OP, kdy oddíl sestoupil z I.B (1963/64), pro nedostatek
hráčů mužstvo ze soutěže vystoupilo. Soutěže dohráli jen žáci a dorostenci.
Nová historie se začíná uskutečňovat na podzim r. 1965, kdy zásluhou OLPy
Aloisov a několika nových mladých hráčů se mužstvo přihlašuje do III. tř.
1965/66. Od této doby se projevují velmi dobré organizační schopnosti oddílu
vytvářet stále lepší podmínky pro rozvoj kopané v obci do dnešních dnů. Celý
sportovní areál vyrostl do krásy, což nám závidí leckterý fotbalový klub nejen
ze Šumperska. Prostředí, kde se shromažďují při utkáních příznivci, je zásluhou
mnoha členů i příznivců kopané - minulých i současných.
Při významném jubileu 75. výročí nám přísluší, abychom si všichni s nostalgií
v srdci připomněli ty,
kteří již nejsou, bohužel, mezi námi. Budu
rád, pokud toto pochopí současná slavná generace hráčů
i příznivců a v hojném
počtu navštíví připravované výstavy na
Sportovním odpoledni
2. 8. 2008 a zvláště pak při pozdějším
setkání v kulturním
domě.
Vladimír Jakl
„Staří pánové“, 1973.
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ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ

Tehdejší okruh působnosti
bohdíkovské hudby je dán jmény
Šumperk, Temenice, Hrabenov,
Radomilov, Bohutín, Olšany,
Ruda, Hostice, Janoušov, Lhota,
Bratrušov, Hanušovice, Kolštejn –
kromě ojedinělých her jinde. Uvážíme-li, že tato oblast zasahuje do
zájmové sféry jiných hudeb, jako
rudská, bloudovská, máme opět
důkaz obliby českobohdíkovské
hudby. Zásluha o – nebojme se při
venkovských poměrech toho slova
– vysokou úroveň hudby patří, jak
již bylo dříve podotknuto, ukázněné obětavosti všech členů hudby
a jejich kladnému poměru k hudbě jako umění. S chutí přistupovali
ve zkouškách, které byly vedeny
do jemného propracování všech
detailů, k nácviku skladeb.
V taneční hudbě konvenční se
vedle známých jmen Štola, Koleta, Čermák, Vačkář,.. objevují jména novějších. Jsou však zastoupeni
i klasikové starší taneční hudby,
jako Strauss, Lehár,... Nejmladší
taneční generace se však s dosavadním obvyklým tancem nespokojuje, a tak čím dále tím častěji se
ozve tango, waltz, slowfox, foxtrot
autorů domácích i cizích.
Také koncertní program hudby
se podstatně měnil. Obvykle měl
dvě části: první s hudbou vážnější,
druhou s hudbou populární a lehčí. V první části se kromě objednaného materiálu plně uplatnily
skladby získané od vojenské hudby
ze Šumperka. Hlavně prostřednictvím kpt. Pospíšila, rotného Lad.
Navrátila a za tichého souhlasu
tehdejšího dirigenta prap. Tomáše
Skořepy, který byl vždy příznivcem
dobrých civilních hudeb, což se
většinou u vojenských hudebních
gážistů nestávalo.
Z kroniky bohdíkovské hudby
přepsala J. Málková

zprávy obecního úřadu
VÝPIS z USNESENÍ č. 10

ze zasedání zastupitelstva obce dne 9. 6. 2008 v BOHDÍKOVĚ

30. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce.
b) Kontrolu plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce.
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 0l/2008, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č.2/1995.
d) Uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci
„Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bohdíkov“ s firmou Stavoprojekt Šumperk spol. s.r.o., Lidická, Šumperk za cenu 415 869,- Kč včetně DPH.
e) Úpravy rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2008 podle přílohy.
f) Výkup pozemku p.č. 130/2, ostatní plocha v k.ú. Komňátka, který vznikl
na základě, geometrického plánu č. l12-80/2007 zpracovaného ing. Vychopeněm od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 42, Praha 2 za cenu 4 246 - Kč.
g) Prodej pozemku p.č. 1104/17, ostatní plocha v. k.ú. Dolní Bohdíkov, který vznikl na základě geometrického plánu č. 420-93/2008 zpracovaného
ing. Vladimírem Rybářem, paní D. K. bytem Bohdíkov za cenu 3 330,- Kč
a náklady na vypracování geometrického plánu ve výši 5 450,- Kč.
31. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.
32. Zastupitelstvo obce stanoví
a) S účinností od 1. 6. 2008 měsíční odměnu pro místostarostu obce, členy
rady obce, předsedy výborů a komisí rady, členy zastupitelstva obce, výborů a komisí ve výši podle důvodové zprávy.

DEN REGIONU RUDA SE VYDAŘIL

V sobotu dne 24. května 2008 se uskutečnil v Rudě nad Moravou Den Regionu
Ruda, který pořádal Svazek obcí Regionu Ruda. Pořadatelé připravili pro návštěvníky pestrý a zajímavý program.
Dopoledne probíhaly sportovní soutěže v malé kopané, nohejbalu,tenisu, stolním tenisu, volejbalu a streetbalu. Do těchto soutěží se úspěšně zapojila i družstva
z naší obce. Nejlépe se umístilo družstvo v malé kopané, které obsadilo 2. místo.
V nohejbalu jsme potom vybojovali 3. místo. Kromě sportovních soutěží se zájemci mohli projít po trase turistického pochodu Za obrem Rudou nebo si prohlédnout zajímavou přehlídku Klubu leteckých modelářů nedaleko areálu koupaliště.
Se zájmem se setkaly rovněž ukázky tradičních řemesel a skautských dovedností.
V sále na Záložně členské obce svazku připravily velmi zdařilou prezentaci
jednotlivých obcí, škol, spolků a firem
z blízkého okolí. Se zájmem se setkala
mimo jiné prezentace naší obce i ZŠ
a MŠ Bohdíkov.
Celé odpoledne probíhal v areálu farní zahrady kulturní program,
do něhož významnou měrou přispěly
„Bohdíkovské seniorky“, žáci ZŠ a MŠ
Bohdíkov a žáci pobočky hudební školy YAMAHA.
Zpestřením programu byla soutěž
tříčlenných družstev zastupitelstev
obcí, které se zúčastnilo i družstvo obce Kanianka - partnerské obce Rudy nad
Moravou ze Slovenska. Soutěžilo se v hodu šipek na cíl, ve střelbě floorbalovou
hokejkou do branky a kopech penalt do malé fotbalové branky. Nás může těšit,
že v této soutěži zvítězilo družstvo naší obce ve složení Petr Vokurka, ing. Otakar
Tobola a ing. Luděk Hatoň, které získalo krásný pohár. Odpolední program vyvrcholil vystoupením folklórního souboru Markovice z Postřelmova.
Celý den panovalo hezké počasí a tak Den Regionu Rudy navštívilo mnoho
občanů z Rudy i okolních obcí. Přestože se organizátoři nevyvarovali drobných nedostatků, připravili pestrý a zajímavý program, který se musel všem zúčastněným
líbit. Přejeme si, aby tradice konání této přehlídky pokračovala i v dalších letech
a získala si pravidelné místo v kalendáři kulturně společenských akcí Regionu
Ruda a také trvalý zájem a pozornost návštěvníků.
Ing. Luděk Hatoň
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SBĚR a SVOZ PLASTŮ
30. 6. 2008
28. 7. 2008

ŠKOLENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE

V sobotu dne 3. 5. 2008 se v prostorách letního divadla a kuželny
SDH Bohdíkov uskutečnila odborná příprava členů krizového štábu
obce a členů SDH Raškov, Bohdíkov
a Komňátka k zvládání krizových
situací. Odborná příprava měla teoretickou a praktickou část a vedl ji
ing. Skrbek, tajemník bezpečnostní
rady města Šumperka. Ing. Skrbek
s členy útvaru CO města Šumperk
seznámil přítomné s různými typy
krizových situací a úlohou krizového
štábu obce při jejich zvládání. V průběhu dopoledne byli členové krizového štábu a SDH seznámeni s činností
při úniku škodlivých látek, byla prakticky předvedena občanská radiostanice CB, stavění zdravotního stanu,
první pomoc a poskytnutí umělého
dýchání, přeprava raněného na nosítkách, příprava teplé vody a možnosti
očisty v polních podmínkách.
Účastníci školení se aktivně zapojili do přípravy a některé činnosti si
mohli prakticky vyzkoušet. Akce se
zúčastnilo celkem 25 osob (krizový
štáb obce a členové SDH), kteří byli
příjemně překvapeni zajímavým výkladem i ochotou členů útvaru CO
ze Šumperka předat všechny svoje
nabyté vědomosti a zkušenosti. Ukázalo se, že máme mezi sebou ochotné
občany, kteří mají zájem obci v případě potřeby pomoci a získat k tomu
potřebné znalosti. Využívám této příležitosti, abych všem zúčastněným za
jejich aktivní přístup poděkoval.
ing. Luděk Hatoň, starosta obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od 1. 4. 2008 do 30. 5. 2008 se narodili
3. 4. Ficnar Adam, Raškov
8. 4. Poláchová Anna, Raškov
22. 5. Šimková Adéla, Komňátka
Navždy se s námi rozloučili:
25. 5. Ďopanová Anežka, Komňátka

POHÁDKOVÝ LES

17. května vyrazily nebojácné děti
se svými rodiči na cestu pohádkovým
lesem. Vodníka, draka, princeznu
a další pohádkové bytosti navštívilo
rekordních 85 dětí. Počasí tentokrát
pořádajícím hasičům z SDH Bohdíkov přálo, a tak si všichni mohli
užít krásné a pohodové odpoledne.
Jedinou vadou na kráse byla nepřítomnost čerta a čarodějnice. Pravděpodobně se oba zalekli nedávného
pálení čarodějnic u mateřské školy
a bezpečně se ukryli. Příští rok snad
budou odvážnější.
J. Málková

VÍTÁNÍ DĚTÍ

V neděli 11. 5. 2008
ve 14.00 a v 15.00 hodin proběhlo na Obecním úřadu v Bohdíkově
vítání
novorozených
dětí. Slavnostního aktu
se zúčastnili manželé
Poláchovi s dcerou Annou, paní Doležalová se
synem Matějem, paní
Kallerová se syny Samuelem a Theodorem,
manželé Kuchařovi se
synem Lukášem, manželé
Jenčkovi s dcerou Vendulou, manželé Spáčilovi s dcerou Stelou, paní
Vinklerová a pan Kouřil
se synem Martinem, paní
Valouchová s dcerou Vendulou, manželé Kouřilovi
se synem Markem, paní
Chytilová s dcerou Terezou, paní Siváková a pan
Šárník s dcerou Karin,
paní Giňová se synem Nikolasem, paní Šimková a pan Brieda s dcerou Martinou, manželé Pavelkovi se synem Petrem a paní Zatloukalová a pan Ficnar se
synem Adamem.
Rodičům k narození jejich dětí poblahopřáli a předali malý dárek a kytičku
starosta obce Ing. Luděk Hatoň a předseda SPOZ pan Podhorný Miloslav. Kulturní program připravila paní učitelka Mgr. Petra Straková se svými žačkami.
Fotografie pořídil pan Novák Jaroslav.
Anna Poprachová

KÁCENÍ MÁJE

KONCERTY

• 12.

•

4. zaplněný sál kulturního
domu v Bohdíkově tleskal sólistům operety Moravskoslezského
národního divadla v Ostravě. Líbánky s operetou uváděné sólisty
činohry Slezského divadla v Opavě potěšily všechny přítomné. Na
závěr představení s účinkujícími
zpíval téměř celý sál.
18. 5. rozezněly sál kulturního
domu v Bohdíkově struny houslí
a cimbálu a zvučné hlasy cimbálové muziky Strunky. Přestože venku pršelo, mladíci z hudební školy
Iši Krejčího z Olomouce lidovými
písničkami z Hané, Valašska, Slovácka a dalších částí Moravy vytvořili překrásné odpoledne všem
zúčastněným.
J. Málková

Dne 31. května 2008 se v Komňátce konalo zásluhou místních hasičů již
tradiční Kácení máje. Díky skvělému počasí nás poctilo svou návštěvou mnoho diváků, kteří se nedočkavě těšili na ty, komu bylo letos svěřeno pokácení
máje. K večeru se dočkali příjezdu dědka s bábou. Ti se nezvykle dostavili
v kočáru taženém koňmi. Důkladně se občerstvili a začali s veselou náladou
porážet májku. Po úspěšném zdolání
stromu se za
hudebního
doprovodu
všichni veselili až do ranního rozbřesku,
kdy hudbu
vystřídal jarní
zpěv ptactva.
M. Spáčil
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Ze života naší obce
ZŠ A MŠ BOHDÍKOV
• Den otevřených dveří (23. 4.) Přilákal do školy opět
více rodičů a dalších příbuzných. Navštívili některé vyučovací hodiny a stali se i porotci soutěže „ŠKOLNÍ SUPERSTAR“, ve které zvítězily v jednotlivých kategoriích:
Adéla Skopalová (1. r.), duo Eliška Komárková a Anna
Brokešová 2. a 3. r.), Aneta Žáková (4. r.).
• Den Země 25. 4. byl opět víc než zapotřebí. Nepořádku po zimě a odpadků jsme našli víc než dost. Společnými silami se nám podařil kus užitečné práce, protože
místa jako „dolík“ v Raškově a okolí obou hřišť v Bohdíkově, pořádně prokoukla.

• Kouzelnická šou nás navštívila 24. 4. Děti měly možnost naučit se některé triky a hlavně se dobře pobavily.
• Matematická soutěž žáků 3. a 4. ročníku v Rudě
(30. 4.) prověřila zejména logické uvažování vyslaných
žáků, kteří se v silné konkurenci určitě neztratili. Nejlépe si vedla Anna Brokešová (3. r.) – 9. místo a Antonín
Kotraš (3. r.) – 42. místo z 55 soutěžících, pochvalu zaslouží i Luděk Brostík (4. r.) a Tomáš Gronych (4. r.) za
52. místo ze 70 zúčastněných.
• Pálení čarodějnic (30. 4.) Spousta bohdíkovských
čarodějnic a čarodějů se slétla na
zahradě u MŠ Bohdíkov ke svému
každoročnímu reji. V čele s čarodějnicí velitelkou p. vychovatelkou
Johnovou si užili krásné odpoledne. Za zajištění občerstvení děkujeme p. Skopalové.
• Vycházka do přírody s exkurzí (2. 5.) Hezké počasí a probuzená
příroda vylákala obě školy k malému výšlapu, který jsme spojili s návštěvou místního kamenolomu,
o němž nám zajímavě povyprávěl p. Drong. Děkujeme za
exkurzi! Cestou jsme si také všímali černých skládek a doplňovali naši fotodokumentaci.
• Kopaná v Hanušovicích 13. 5. Reprezentanti naší
školy ve složení: P. Chytil, M. Diviš, V. Babka, R. Račák,
J. Kuchař, T. Gronych, B. Kubíček získali v bojích s velkými školami výborné umístění! Konečné pořadí: 1. ZŠ Hanušovice, 2. ZŠ Bohdíkov, 3. ZŠ Staré Město, 4. ZŠ Ruda
• Svátek matek Školáci maminkám vyrobili dárečky

a poblahopřáli doma, děti z MŠ v Bohdíkově i Raškově
si maminky pozvali do školky, předvedly malé vystoupení
a také překvapily svými dárečky.
• Školní výlet ZŠ Raškov (20. 5.) měl za cíl ZOO
v Lešné. I když nám nepřálo počasí a sluníčko bylo asi
také někde na cestách, výlet se nám moc líbil. Děkujeme
za něj všem, kteří navštívili Dětský maškarní karneval!

• Florbal v Šumperku (21. 5.) Na turnaj ve florbale
jsme vyrazili vůbec poprvé. Se sedmi silnými soupeři jsme
svedli docela rovnocenné souboje, a tak nás docela mrzí
předposlední místo. Jenže tady jsou pro nás nejcennější
zkušenosti!
• Vzdělávací kurz pro učitele (23. 5.) byl příčinou
„ředitelského volna“, za které se žáci určitě nezlobili. Pět
učitelek školy absolvovalo zajímavý celodenní seminář
„Čtením a psaním ke kritickému myšlení“.
• Den regionu Ruda (24. 5.) si „objednal“ nádherné
počasí i zajímavý a pestrý program. „Bohdíkováci“ si vedli
skvěle a určitě k tomu přispělo i vystoupení naší základní
a hudební školy.
• Získání průkazu cyklisty pro 4. a 5. r. (30. 5.) Návštěva dopravního hřiště žáky 4. a 5. ročníku završila výuku dopravní výchovy a cyklistických dovedností v tomto
školním roce. Ti, kteří zvládli test a jízdu na kole, obdrželi
svůj první „řidičák“.
• Nabídka K odvozu zdarma nabízíme 5 litrové zavařovací lahve, vyřazené talíře a hrnce ze ŠJ Raškov. Informace na tel. 583 246 158.
Mgr. A. Vokurková
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YAMAHA POP SHOW 2008

27. dubna 2008 se pokusily změřit své síly s nejlepšími
zpěváky HŠ YAMAHA Alena Mátychová a Sára Reissausová. Finále České a Slovenské republiky v Českých Budějovicích mělo pohodovou a přátelskou atmosféru. Sálem
se nesla hudba všech žánrů nejen současná, ale i známé
evergreeny. V tvrdé konkurenci více než 60 účastníků si
vítězství ve II. kategorii (žáci 4.–6. tříd ZŠ) vybojovala
Alena Mátychová s písní Ewy Farné Jaký to je.
Blahopřejeme k vynikajícímu výsledku a děkujeme
za vzornou reprezentaci Bohdíkova!
				
Mgr. Petra Straková

ze života mateřské školy

Jarní úklid školní zahrady mateřské školy
V měsíci dubnu jsme se společně
s rodiči a dětmi domluvili na tradičním
jarním úklidu celé zahrady u mateřské školy. Po zimním období je tu plno
starého listí a věčných větviček z bříz.
A také je potřeba vynést z kůlny stolky
a lavice pro celé jarní, letní a podzimní
hry dětí. Jsou pořádně těžké, a tak jsme
rádi, když nám přijdou s nimi pomoci
i tatínkové. Většinou o tuto akci mají
zájem ochotné maminky, ale i letos jsme
se dočkali i tolik potřebné a očekávané
mužské síly – přišli i dva tátové. Práce
šikovným rodičům a dětem šla od ruky,
netrvala dlouho a celá školní zahrada
byla vyhrabaná, zametená a čistá jako ze
škatulky. Oblíbené hry dětí a vůbec pobyt na naší krásné zahradě až do prvního
sněhu mohl začít. A na závěr nás ještě
čekalo tak oblíbené opékání společně
s rodiči a kamarády. Když všichni utišili
hlad a žízeň, bylo slyšet jen radostné hry
dětí a veselé besedování dospělých. Počasí nám přálo, práce byla hotova, nálada
přímo výborná, tak se zase budeme těšit
na příští rok. Děkujeme všem, kteří přišli
přiložit ruku k dílu.
Výlet do Dinoparku ve Vyškově

Cíl našeho letošního putování byl tajemný a také trošku strašidelný – Dinopark s ještěry z pravěké doby. Jaké to tam
bude, co když obživnou, stačím s mámou utéct a vůbec mám se bát? Začátek
byl slibný. Nikdo nezaspal, nikdo nebyl
nemocný, všichni si přinesli dobrou náladu a tvářili se velmi odvážně. I když Lucinka zvolala v Rudě „že už jsme hodně
daleko“, nějakou chvilku to ještě trvalo

a pak jsme vystupovali před Zooparkem
ve Vyškově. Honem koupit vstupenky
a hurá na dinovláček, který nás zaveze
do dávného pravěku s opravdovými příšerami a nebezpečím! Ale ta jízda vláčkem, to byla paráda! Všichni pohodlně
seděli, větřík nám cuchal vlásky, v zatáčkách jsme se krásně sesouvali na jednu
stranu, lidé z Vyškova na nás mávali, ale
na konci jízdy, když se začal ozývat řev
ještěrů, nás přepadaly různé myšlenky.
Vrátíme se zpátky? Nebudou ti dinosauři
příliš hladoví? Mají tam na ně klece? Už
se tajemně začala otevírat velká brána
a my jme se ocitli v úplně jiném, neznámém a trošku strašidelném světě. Všude
kolem nás byl zelený les, z kterého se
ozýval dupot a řev ještěrů. V Dinokině
jsme dostali záhadné brýle a promítali
nám tam film o životě v pravěku. Tam
jsme se ani nebáli, jen všechny – malé
i velké – polekala velká pravážka, která si
nám sedla přímo na nos. To bylo leknutí
a křiku! Pak jsme si hodně dlouho prohlíželi všechny ty dinosaury, stegosaury
a brontosaury. Někteří se vůbec nepohnuli, ale těch pohyblivých jsme se přece
jen báli. Našli jsme tam dokonce i dinosauří vejce. Některá už byla prázdná, ale
pozor, z ostatních se mohlo ještě něco
vyklubat! Po dlouhé cestě jsme samozřejmě něco dobrého snědli, vypili a odlehčili peněžence našich zlatých rodičů. Tam
vám bylo krásných věcí! Nejvíce se nám
líbilo to malé dinosauří vajíčko. To když
se namočí, počkáte několik dní a on se
vám přímo doma vylíhne malý dinosaurus. To bude krásné až tu budeme mít Dinobohdíkov a ještěři se budou prohánět
po hřišti! Těšte se!
Všechno nakonec dobře dopadlo, jen
Marečka trkla v Zooparku koza. Ale nikdo se neztratil, nikomu z těch dobrot nebylo špatně, všichni rodiče našli své děti
a jeli jsme. Všichni v plném počtu. Asi
měli ty ještěry nakrmené. Ale na zpáteční
cestě byl v autobuse podezřelý klid. Že by
ti naši rodiče nic nevydrželi a usnuli nám?
To tedy ne. My jsme si to pěkně užívali!
A už přemýšlíme, kam společně vyrazíme
příště. Tak až se vám bude v noci otřásat dům, všude kolem bude slyšet dupot
a strašidelný řev, tak to už se vylíhli naši
malí dinosauříci a hledají něco na zoubek.
Jen nám v Dinoparku neřekli, co si tak dávají k večeři. Nevíte to?
V měsíci červnu nás ještě čeká Týden dětských radostí. To budeme v pondělí odměňovat naše šikovné děti, které
se zúčastnily různých výtvarných soutěží, a proto se musíme i trošku pochlubit.
Honzík Kašpar byl první v Okresním
kole výtvarné soutěže – Děti, pozor červená. Monička Divišová se umístila jako
třetí v soutěži Hajný je lesa pán. V této
soutěži byla udělena také další cena –
Zvláštní ocenění poroty, a tady se velmi
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dobře umístil Honza Kašpar a Michálek
Diviš. V úterý nás čeká legrační a usměvavý Kloboukový den – na ten se velmi
těšíme. Schválně, kdo bude mít legračnější nápad? Ve středu máme den plný
sportování a pohybu. Školková olympiáda. Nejsme žádné bábovky a všechno to
sportování vydržíme! Ve čtvrtek to tady
bude vypadat jako v horkém Španělsku.
Budeme mít oranžový den, kdy si všichni, i paní učitelky oblékneme naše stejná oranžová trička, ve kterých vypadáme jako pomeranče a mandarinky. A na
pátek se těšíme úplně nejvíce! Budeme
mít karneval a v maskách budou i paní
učitelky. Jen nám pořád nechtějí prozradit, za co půjdou! A na závěr si pochutnáme ne dobrém zmrzlinovém poháru.
Mňaaaaaam!!!
Bohumila Matýsová

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE ČESKÉHO BOHDÍKOVA
ZA ROK 1945

Do zabrání v roce 1938 vedl stanici
Čes. Bohdíkov správce stanice Kazimír
Mozdiak. Po dobu okupace vedl správu
stanice býv. zam. ČSD adj. Assmann až
do 7. 5. 1945, kdy stanici bez odevzdávky opustil.
Po osvobození dne 8. 5. 1945 převzali, „Němci“ opuštěnou, stanici: bývalý
zaměstnanec ČSD Cekr Karel, strážník
tratě v.v. Fetka Adolf a další zaměstnanci,
jejichž rodiny žily po dobu okupace v Českém Bohdíkově. Tito zaměstnanci konali
službu výhybkářů a dozor ve stanici.
Zaměstnanci: Dne 20. 5. 1945 převzal vedení stanice elév st. drah Lad.
Kubíček z dom. st. Litovel – piv. do
26. 5. 1945. Dne 26. 5. 1945 převzal
správu stanice prov. ofic. Zeman Václav, dom. st. Valaš. Meziříčí. Zároveň
týž den nastoupili službu tito výpravčí
vlaků: Zabloudil Karel, dom. st. Kroměříž, Chlud Jan, dom. st. Přerov.
Stav zaměstnanců k 1. 1. 1946:
1 správce stanice, 2 výpravčí vlaků, 3 výhybkáři, 2 staniční pomocníci.
Přeprava osob: Ve stanici Čes. Bohdíkov a přidělené zastávce Komňátka
bylo vydáno celkem 49 647 jízdenek.
Doprava zboží: Od 8. 5. 1945 do 31.
12. 1945 naloženo ve stanici 451 vozů
surovým vápencem satur. pro cukrovary. (Vlečka Českobohdíkovské vápenné
závody)
Poškození stanice váleč. událostmi:
Stanice Český Bohdíkov a přidělená zastávka nákl. Komňátka nebyly válečnými událostmi poškozeny.
Nehody a úrazy: Žádné.
Významné události: Žádné. Zastávka
nákladní Komňátka v důsledku uzavření vlečky vápenek odbavovala jen cestující.
Zeman. (zpracoval M. Veselý ml.)

Fo tbalový klub Bohdíkov
PŘIPOMÍNKA BLÍŽÍCÍCH SE OSLAV 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
KOPANÉ V BOHDÍKOVĚ
Fotbalový oddíl vznikl z podnětu
pana Adolfa Fetky, holičského tovaryše a jeho několika kamarádů v roce
1933. Patřili k nim i bratři Gronychové, kteří měli možnost hrát kopanou
v Lipsku, kde rodina od r. 1906 bydlela. Sami se pokoušeli rozvíjet tento
sport ve 20. letech, ovšem jen jako
zpestření tehdejší poválečné doby.
1. ustanovený výbor s názvem SK
Český Bohdíkov byl utvořen již pro
mistrovskou soutěž se sídlem ve Zlíně pro rok 1934–35:
Holomek Karel – předseda
Pavlů Zdeněk – jednatel
Karter Fridolín – pokladník
Fetka Antonín – hospodář
Fetka Adolf – kapitán mužstva
Pazdírek Antonín – člen výboru
Gronych Alois – člen výboru
Zakladatelé roku 1933 – hráči:
Fetka Adolf, Tomíček Josef, Skoumal
Jan, Krobot Petr, Podhorný Arnošt,
Gronych Josef, Pavlů Zdeněk, bratři
Gronychovi – Alois, Vít a Fridolín,
Mareš Ludvík, Hejl Václav, Havlas
Antonín, Šimek Miloslav, Kouřil
Ferdinand, Pavlů Adolf, Gronych
Jindřich.
Po pětiletém výročí založení
v roce 1938, kdy byla rozehrána soutěž 1938/39 hanácké župy, je naše
pohraničí obsazeno Němci. A tak
utkání 2. 10. 1938 v Lošticích bylo
v této soutěži posledním. Navíc Loštice byly poté odděleny od zabraných
Sudet až do 9. května 1945.
Nová historie se začíná psát opět
zásluhou pana Fetky a Josefa Gronycha ve III. třídě 1946/47. Od roku
1948 je FK spojen s TJ Sokol Dolní
Bohdíkov až do 1. 1. 1991, kdy ze
svazku Sokola vystupuje.
Výročí:
1958–25 let – Nezvyklé sportovní vystoupení s průvodem na hřiště
a hudbou E. Mikuláše.
1963–30 let – Setkání na Pelegradě, sportovní den s RH Olomouc
1968–35. výročí s Duklou Šumperk (ta končí příchodem Sovětů)
1973–40. výročí – Setkání v kulturním domě. Nejzdařilejší výročí.
Hostem reprezentant Zdeněk Zikán. 1. zápis k založení kroniky FK.
Sportovní den s divizní Transportou

Chrudim. 1. výstava z historie kopané v Bohdíkově. Vystupuje také dívčí
XI. z Uničova.
1978–45. výročí – s divizní Duklou Čáslav s Petrem Radou, pozdějším reprezentantem ČSSR.
1983–50. výročí – Opětné setkání
v kulturním domě spojené s výstavou
pohárů a fotografií. Velmi zdařilé
s velkým zájmem účastníků. Sportovní den s divizní Chocní.
1988–55. výročí – Hostuje u nás
opět divizní Choceň (17. 7. 1988).
Slavnostní setkání generací 29. října
88 v novém kulturním zařízení obce.
1993–60. výročí – Sportovní den
s divizními Svitavami 3.–4. 7., v kulturním domě opět setkání k 60. výročí, bohatá výstava fotografií a pohárů.
1999–66. výročí (z důvodu povodně 1997) jen setkání v kulturním domě.
Zde se již projevil nezájem ze strany aktivních hráčů včetně výboru FK.
2003–70. výročí – 28. 6. sportovní
odpoledne s výběrem hráčů okresu.
Poslední setkání generací se konalo
v sobotu 5. 7. v kulturním domě.
Mimo tyto významné akce patřily do konce 90. let sportovní odpoledne k jiným výročím. Například
mohu uvést: jubilea TJ Sokol, výročí
osvobození, spartakiády. K nim patřily každoroční zajímavé turnaje.
Z významných klubů u nás startovali
hráči I. ligy Vítkovic, dorostenců a juniorů Baníku Ostrava, Dukla Hranice a zvláště dlouholetá družba s BA
Vamberk 1972–92. Velkému zájmu
se těšila utkání s dívčími XI. Navíc se
vždy mohli diváci seznámit s historií
kopané na panelech a zvláště podrobně v kronice od samotných počátků
existence oddílu.
Vladimír Jakl

Žáci 1979
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SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ“ MLUVY
N

nedostali sme žádní pismo vot
Štefuli – Nedostali jsme od Štěpánky
žádný dopis
negdo – někdo
nekňuba – typ člověka, který se
k ničemu nemá
nekóké – nedívej se
nemlovil vo tem – nemluvil o tom
nemožu najít prácu – Nemohu
najít práci
nemožu to pochopit – Nemohu to
pochopit.nendu – nejdu
néprf - nejdřív
neskaj béme mít svíčkovó – dnes
budeme mít svíčkovou
néspíš – nejspíše
nešťóré – nevrtej se, také nech mě
napokoji
neťihne ťe to? – Netáhne tě to?
(např. guma u sukně)
nevibaruj tolika! – Nevymýšlej si
tolik.
ňigdá - nikdy
no, baže, to ví že ja. – To víš, že
ano.
no bodéť bi to ďelal, gdiš za tu
prácu nedostane ňejaké ten peňís –
no ještě aby dělal, když za to nedostane peníze
no ja – no ano

O

(zaznamenala jsem zde i některá
slova s protet. v)
Odenďi!, Vodenďi! – Odejdi!
ochromnót,vochromnót, bét chromé – neschopný, kulhat
okrem, vokrem teho – kromě
toho
okřiknót, vokřiknót - okřiknout
onehdá, vonehdá - nedávno
oňi, voňi neš to pismo rostříďijó,
tak to bé ňejakó dobu trvat –
- než ty dopisy roztřídí, tak to
bude nějakou chvíli trvat
opjeťňe – znovu
oplégr – řízek okrasných rostlin;
„I malímu ďecku se řekne, že je voplégr, oplégr;“
optat se, voptat se – zeptat se
ordner – z kroniky, znají pouze
staří lidé; četník
ostatki, vostatki – Velikonoce,
zbytky
otop, votop – dřevo na topení
ouhorňáček – druh háku, asi
12 cm široký
Mgr. L. Divišová

		
		
		
		
		
		

ANKETA VE VEŘEJNÉ
DOPRAVĚ

Chcete se mít ráda?
Máte cíl se zdokonalit?
Chcete si umět poradit?
Máte chuť si zacvičit?
A přitom nechat pohlídat děti?
Jste vítány!

INSTITUT PRO ŽENY
pomáhá ženám v každé životní situaci a přináší novou metodu „mentoring“
Institut pro ženy, který jako první vznikl v únoru tohoto roku právě u nás
v Moravskoslezském kraji v Ostravě, nabízí ženám novou metodu podpory
v každé životní situaci. Na rozdíl od běžných poradenských metod je tzv.
„mentoring“ metodou, kdy se žena po 9. Lekcích naučí svou životní situaci
vyřešit sama a na základě své osobnosti. Ženy mohou vyzkoušet metodu
mentoringu, nechat si poradit od zkušenějšího a vyřešit problém po svém.
Slovo mentoring pochází z řečtiny. Když Odysseus odcházel do trojské
války, svěřil péči o svou rodinu Mentorovi, učiteli a vychovateli jeho syna
Telemacha. Jeho úkolem nebylo pouze vychovávat Telemacha, ale vést jej
k vlastní zodpovědnosti za svůj život. Dnes se mentoring chápe jako proces,
v jehož rámci mentor poskytuje podporu a rady týkající se jakékoliv oblasti
radu méně zkušenějšímu. Mentor je osoba zkušenější, která pomáhá s řešením každodenních problémů osobě méně zkušené, a vniká tak duální vztah
mezi čtyřma očima. V našem centru se setkali dlouholetí spolupracovníci,
specialisti na různá témata jako například podnikání, slaďování osobního
a profesního života, správa domácího i pracovního rozpočtu, ale také rozvojem vnitřního světa ženy a sebeurčení. „Jde o to, vybrat si vhodnou mentorku pro danou oblast, mít úvodní konzultaci a poté už je žena nasměrována
k dalším 8 krokům“, říká Renata Ptáčníková, presidentka Institutu pro ženy.
Na mentoring se můžete přihlásit emailem: prihlasky@institutprozeny.cz.
Institut pro ženy vede každodenní i dětský koutek, kde si mohou nechat své
děti pohlídat kvalifikovaným personálem. (www.institutprozeny.cz)
Kanceláře Institutu se nacházejí na ulici Sokolská tř. 99 v Centru Ostravy, budovy ICEC Holding. Na 200 metrech čtverečních se nachází velká
školící místnost, kde probíhají veškeré aktivity Institutu pro ženy, tzv. Velký
sál, dále dětský koutek, určený pro nejmenší v době maminčiných kurzů,
kancelář pro mentory a poradce, tzv. recepce s posezením, kde si ženy mohou dát své oblíbené nápoje.

Olomoucký kraj (Krajský úřad
Olomouckého kraje), jako objednatel dopravy, má zájem na zkvalitnění železniční dopravy v našem kraji.
Obracíme se proto na Vás (cestující)
s žádostí o zaslání Vašich připomínek,
podnětů a návrhů k cestování po železnici v Olomouckém kraji. Připomínky
se mohou týkat:
• zpožďování vlaků (případně i důvod zpoždění)
• ujíždění přípojných vlaků
• špatného řazení vlaků
• problémů při výlukách
• špatné informovanosti o odjezdech
(zpoždění)
• nevhodného chování zaměstnanců
ČD a.s.
• připomínek k vybavení zastávek
a stanic
• podmínek k cestování osob se sníženou schopností pohybu a orientace apod.
Uvedené připomínky, podněty
a návrhy (ke konkrétním tratím a vlakům) lze zasílat do konce června 2008
na e-mailovou adresu: anketa-verejna.
doprava@kr-olomoucky.cz
nebo písemně na adresu:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení veřejné dopravy
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Na uvedené připomínky a podněty
nebude odpovídáno. Získané informace budou sloužit pro potřeby Krajského úřadu pro jednání s ČD a.s., přípravu nového jízdního řádu a návrhu
smlouvy mezi ČD a.s. a OloProsíme
cestující veřejnost o účast na této anketě. Můžete tímto pomoci ke zlepšení
stávajícího stavu v železniční dopravě
i tvorbě koncepce železniční dopravy
pro další období.
Ing. Petra Mazalová
(oddělení veřejné dopravy KÚ
Olomouckého kraje)

O DOPRAVNÍCH UZAVÍRKÁCH INFORMUJE WEB

Informace o aktuálních dopravních uzavírkách v Šumperku najdou zájemci na webových stránkách města www.
sumperk.cz. V sekci Komunální služby a podsekci Komunikace jsou zveřejněna dopravní omezení nejen v samotném
městě, ale v celém správním obvodu Šumperka. Kromě termínu, úseku a délce uzavírky zde místní radnice informuje
i o objízdné trase a důvodu uzavření dané komunikace. V současné době jsou ve městě uzavřeny dvě ulice, v nichž probíhají plánované investiční akce. Oprava mostu nedaleko hotelu Hansa v Langrově ulici potrvá do konce června. Na
náměstí Republiky se řidiči dostanou po objížďce vedoucí ulicemi Temenickou, Šumavskou a J. z Poděbrad. Do konce
června bude neprůjezdný také úsek ulice Jiřího z Poděbrad od křižovatky s ulicí Šumavskou po křižovatku s ulicemi Bratrušovskou a Vítěznou, kde prochází rekonstrukcí hlavní vodovodní řad a jednotlivé přípojky. Řidiči tak mohou zmíněný
úsek objet ulicemi Vítěznou, Gen. Svobody a Šumavskou.
Obdobné informace, ale v krajském měřítku, naleznou řidiči na www.kr-olmoucky.cz v sekci Dopravní informace.
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firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
27. 6.
28. 6.

Školní pouť
Turnaj bývalých hráčů FK
Bohdíkov
5. 7.
Turnaj v malé kopané
7. –13. 7. Klášterní hudební slavnosti Šumperk
12.–13. 7. Závod Mistrovství ČR Enduro
2. 8.
Oslavy 75. výročí založení
fotbalového klubu
9. 8.
Sv. trojice bikemarathon
Bohdíkov – závod horských kol

ČSOB Pojišťovna
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POZOR možnost uzavření
pojistek všech druhů
(domy, byty, auta, garáže, kola,
životní pojištění, úrazové, pojištění
děti spořící i úrazové,
pojištění léčebného pobytu
v nemocnici...) velmi výhodné
cenově, bez nutnosti návštěvy pojišťovny, bezplatné konzultace v klidu
domova.

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

Nabízí pojišťovací poradce přímo
ve Vaší blízkosti

Volejte,
určitě se
dohodneme!!!

Jitka Šírová, Raškov 137,
789 64 Bohdíkov
VOLEJTE 608 757 716
DOHODNEME
NEZÁVAZNOU SCHŮZKU

INZERUJTE S NÁMI!

JAROSLAV KAŇÁK –
HOSTINSKÁ ČINNOST

Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

Raškov 128, 789 64 Bohdíkov
Tel: +420 604 566 760

Mobil
603 973 581

vaše tiskárna
telefon: 583 211 288

www.reprotisk.cz
Bohdíkovský zpravodaj vydává obec Bohdíkov, adresa: Bohdíkov 163, 789 64. Vychází 6x ročně. Zapsán do evidence periodického
tisku pod číslem MK ČR E 14091. Redakční rada: Mgr. Jana Málková, Petr Janků, Bohumila Matýsová, Ivana Pazdírková a Miroslav
Veselý ml. Adresa redakce: Obecní úřad Bohdíkov, e-mail: bohdik.zpravodaj@centrum.cz, graf. úprava a tisk Reprotisk s.r.o, Šumperk.

