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Bohdíkovský 
zpravodaj

   Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás se v něm bavili, mnozí v něm tančili a mnozí jej vlastníma rukama 

budovali. Řeč je o našem kulturním domě. Letos je to již dvacet let, kdy 23. červen-
ce (s dvouměsíčním předstihem) za doprovodu místní dechové hudby a oslavných 
projevů tehdejších funkcionářů byl nový kulturní dům otevřen a předán občanům 
Bohdíkova do užívání. Nové kulturní zařízení bylo vybudováno v akci „Z“. Hodnota 
díla celé stavby byla vytvořena ve výši 2,2 mil. korun, s finančními náklady 1,7 mil. 
korun. Občané na stavbě zdarma odpracovali 6 984 brigádnických hodin. Výstav-
ba byla zahájena 24. března 1986 a trvala 2,5 roku. Hlavní tíha výstavby ležela 
na skupině důchodců (A. Kubíček, J. Hojgr, L. Diviš a J. Tomášek), kterou řídil 
stavbyvedoucí pan Antoním Matýs. Nejaktivnějšími organizacemi při zajišťování 
brigádníků byly VO KSČ a TJ Sokol. Organizační zajištění stavby bylo věcí MNV 
a komise výstavby. Na výstavbě se podílely i místní závody - dopravou, zajišťováním  
materiálu a sdruženými prostředky ve výši 650 tisíc korun. 1,1 mil. korun bylo 
financováno z prostředků MNV a ONV.

Po slavnostním předání do užívání kulturního zařízení pracovníci Osvětové bese-
dy připravili pro občany zábavné odpoledne se Strouhalovou dechovou sedmičkou. 
Večer si potom poprvé zatančili v novém sále (z deníku Naše Slovo poskytnutého 
paní D. Tomáškovou z Raškova Dvora). 

I dnes -  po dvaceti letech, po změně politického uspořádání, po povodni v roce 
1997(kdy se řeka Morava proháněla celým přízemím) - ohromuje kulturní dům 
všechny návštěvníky svým vzezřením, čistotou a upraveností. Po celou dobu se  
o jeho provoz a vzhled vzorně stará paní Věra Gronychová s paní Marií Kuncovou  
a s panem Antonínem Matýsem, který kromě drobné údržby zde zajišťuje i vytápě-
ní. Za jejich mnohdy mimořádné úsilí a pracovní nasazení jim patří vřelý dík.

Tak jak si to budovatelé přáli, stal se kulturní dům místem setkávání a zábavy 
nejen místních občanů. Každoročně se v něm konají plesy, taneční zábavy i schůze 
různých společenských organizací a podniků. Poslední čtyři roky se tu hrává turnaj 
ve stolním tenisu, ženy cvičily aerobik a zájemci hráli šachy. Stal se místem konání 
různých propagačních i prodejních akcí, školení, koncertů, besed, setkání bývalých 
spolužáků, důchodců i jubilantů. Poprvé zde v roce 2005 vystoupily Bohdíkovské 
seniorky, poprvé tu před lidmi vystupovala řada dětí obou základních i mateřských 
škol. Koná se tu řada slavnostních rodinných událostí - svateb, výročních i smuteč-
ních posezení. Například v roce 2006 se v kulturním domě konalo na 60 různých 
aktivit, a to nepočítám pravidelně otevíranou veřejnou  knihovnu s internetem.

Do dalších let  přeji 
kulturnímu domu  plné 
sály spokojených ná-
vštěvníků, obětavé lidi, 
kteří se o něj budou lás-
kyplně starat, odvážné 
nadšence, kteří budou 
kulturní i sportovní akce 
pořádat a občany, kteří 
si budou jeho existence 
vážit a plně jej využívat.

J. Málková

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ
Jindy zase u nezasvěcených 

posluchačů budila senzaci skladba 
„Sjezd československých hudební-
ků“, kdy po uměle vyvolané a dobře 
sehrané roztržce se hudebníci roze-
šli a pak se – v přesně odpočítaných 
taktech – jeden po druhém vraceli 
a přidávali k hrajícím, až se nako-
nec všichni, i se zábavným finále 
malého bubínku, zase svorně sešli. 
Velké oblibě ze staršího repertoáru 
se těšily skladby „Zbloudilý v lese“ 
nebo „Pošta v lese“ se vzdáleným 
křídlovkovým sólem. Tato vpravdě 
zábavná hudba to byla vedle cel-
kové vysoké úrovně druhá složka, 
která nám získávala oblibu a popu-
laritu v širokém okolí.

Hudba však působila příznivě 
také vnějším dojmem. Byla unifor-
mována a vystupovala téměř vojen-
sky ukázněně. Zprvu měli hudební-
ci jen čepice obvyklého placatého 
tvaru s lyrou a šňůrou. Později byla 
hudba uniformována úplně. Stej-
nokroj byl volen prakticky: dvou-
řadový modrý oblek  s dvojitým 
stříbrným nebo zlatým páskem na 
rukávech a na paži levého rukávu 
lyra v stříbrně nebo zlatě lemova-
ném kosočtverci. K tomu bílá ko-
šile s červenou vázankou. Celek, 
zvláště v útvaru, činil velmi pěkný 
dojem.

Po technické stránce byla hudba 
obohacena novým bubnem. K bub-
nu byl pořízen dvoukolový pérova-
ný podvozek. Byl zakoupen také 
čínský činel pro smyčcovou hudbu. 
Pro dirigenta zhotovil Alois Leder 
a Jan Daška tamborskou hůl.

To je v hlavních rysech obraz 
hudby z jejího života v letech 1927 
– 1936.

Z kroniky bohdíkovské hudby
přepsala J. Málková
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zprávy obecního úřadu

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
25. 8. 2008
29. 9. 2008

NA OBECNÍ ÚŘAD BYL PŘIJAT NOVÝ PRACOVNÍK
Od 9. 7. 2008 pracuje na Obecním úřadu v Bohdíkově nový pracovník pan 

Jan Darebník. Jedná se o zkušeného úředníka, který má za sebou dlouholetou 
praxi na Městském úřadu ve Starém Městě pod Sněžníkem. Pan Darebník byl 
přijat na základě výsledků výběrového řízení, kterého se zúčastnilo 5 uchazečů. 
Na obecním úřadu bude mít na starosti agendu přípravy a realizace investic, 
stavební údržbu a opravy, stavební řízení a oblast životního prostředí. Najdete 
ho v kanceláři v I. poschodí budovy obecního úřadu naproti místní knihovně. 
V jeho náročné práci mu přejeme hodně úspěchů.

OHLAŠOVÁNÍ A POVOLO-
VÁNÍ DROBNÝCH STAVEB

Na obecní úřad se nadále obra-
cí  řada občanů se žádostí o ohlá-
šení drobných staveb (přístřešky, 
kůlny, ploty apod.) a stavebních 
úprav. Bohužel podle nového sta-
vebního zákona č. 183/2006 Sb., 
který nabyl účinnosti 1. 1. 2007, 
ohlašování a povolování drobných 
staveb, stavebních úprav apod.  je 
v kompetenci pouze stavebních úřa-
dů. Pravomoc stavebních komisí 
obecních úřadů při ohlašování 
drobných staveb byla tímto záko-
nem zrušena. Pokud chcete reali-
zovat na svém pozemku drobnou 
stavbu a nevíte zda podléhá ohlá-
šení, doporučujeme kontaktovat 
Městský úřad Šumperk, odbor vý-
stavby v Šumperku, Jesenická 32, 
kde obdržíte informace jak správ-
ně postupovat. Stavební zákon  
v § 103 rozšiřuje okruh staveb  
a jejich změn, terénních úprav, za-
řízení a udržovacích prací, které 
vzhledem ke své technické nená-
ročnosti i minimálním vlivům na 
okolí nebudou vyžadovat stavební 
povolení  ani ohlášení, u někte-
rých z nich však bude vyžadován 
územní souhlas nebo územní roz-
hodnutí. Z těchto důvodů doporu-
čujeme tyto záležitosti konzultovat 
na stavebním úřadu, kde dostanete 
potřebné informace jak v konkrét-
ním  případu postupovat.

ZMĚNA VE SLOŽENÍ  
ZASTUPITELSTVA OBCE

Dne 30. června 2008 rezignoval 
na funkci člena zastupitelstva obce 
pan Milan Daněk (Bohdíkovská ne-
závislá) a na jeho místo nastoupil dne 
1. července 2008 pan Luděk Brostík 
(Bohdíkovská nezávislá). Ve funkci 
člena zastupitelstva mu přejeme hod-
ně úspěchů.

Ing. L. Hatoň

Zpráva OOp Čr HanušOvice prO ObČany bOHdí-
kOvska a OkOlí O nápadu tr. ČinnOsti a stavu na 
úseku veřejnéHO pOřádku Za 2. Čtvrtletí r. 2008 

ke dni 25. 6. 2008
Za konkrétní případy lze uvést  tyto:
Koncem měsíce dubna byl prověřován případ krádeže vloupáním do místní 

sběrny kovového odpadu, ke kterému došlo v denní době, kde díky všímavosti 
místních občanů a rychlému zásahu naší hlídky byl pachatel, který zde odcizil 
barevné kovy, zadržen v bezprostřední blízkosti místa činu. Pachatel je v sou-
časné době díky tomuto případu a jeho předchozí bohaté kriminální minulosti 
ve výkonu trestu odnětí svobody.

Doposud neznámý pachatel se na konci května vloupal po rozbití dveří do 
technologické místnosti vysílače radiokomunikací v katastru Komňátky, kde 
poškodil vnitřní zřízení a odcizil několik desítek metrů elektrických měděných 
kabelů.

Rovněž doposud neznámý pachatel se v 1. polovině června vloupal do klu-
bovny místního fotbalového oddílu na fotbalovém hřišti, kam vnikl po demon-
táži mříže a rozbití skleněné výplně okna, odkud následně odcizil 6 litrových 
lahví tvrdého alkoholu a 3 kartony cigaret.

Oba tyto případy nebyly doposud ukončeny, jsou stále ve stádiu prověřová-
ní a naše oddělení uvítá jakoukoli méně či více významnou informaci od Vás, 
občanů, která by mohla napomoci k dopadení pachatele a zamezení tak jeho 
dalšímu protiprávnímu jednání.

Za další, společensky méně nebezpečné případy, lze zmínit krádež mobil-
ního telefonu a menší finanční hotovosti na základní škole v Bohdíkově, kdy 
však tento případ je zde zcela ojedinělý a zúčastnění žáci doposud nepodali ve 
věci potřebná vysvětlení. Dále bylo řešeno několik případů přestupků na úseku 
občanského soužití, kdy tyto případy jsou oznamovány do správního řízení 
na MěÚ Hanušovice. Dále bylo na základě oznámení od občanů prováděno 
šetření k pachateli založení černé skládky odpadů v lesním porostu u silnice 
vedoucí směrem na Temenici, kdy konkrétní odpovědná osoba nebyla zjištěna 
(k tomuto lze dodat, že PČR bude takto zjištěné osoby, které neoprávněně za-
loží skládku, byť v malém množství, nekompromisně postihovat dle zákonných 
prostředků). 

V rámci naší působnosti byly v tomto teritoriu provedeny také preventivní 
akce zaměřeny na podávání alkoholu osobám mladším 18-ti let, preventivní 
akce na autokriminalitu (kontroly projíždějících i parkujících vozidel v noční 
době), pátrání po hledaných a pohřešovných osobách, kdy lze zmínit vypátrání 
celostátně hledané osoby, která před hlídkou kuriozně prchala přes řeku Mo-
ravu do kopcovitého terénu poblíž části Aloisov, ale vzhledem k dobré místní 
znalosti a fyzické zdatnosti policistů byla po pronásledování úspěšně zadržena, 
jednalo se o notorického útěkáře a recidivistu majetkových trestných činů.

Na závěr chci připomenout kontakty, kam se na nás můžete kdykoli obrátit: 
Policie ČR obvodní oddělení Hanušovice, ul. Hlavní 93 nebo tel: 583 231 333 
nebo e-mail:  suoophanus@mvcr.cz, popř. tísňová linka 158.

S přáním poklidného prožití letních dovolených
 - inspektor prap. Bednář

zprávy obecního úřadu
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA
Od 1. 6. 2008 do 31. 7. 2008 se na-
rodili:
 3. 6. Körner Lukáš, Raškov
13. 6. Hontová Dominika, Raškov
17 .6. Hodek Gustav, Raškov
24. 6. Kvapilík Jakub, Bohdíkov
11. 7. Topičová Elsa, Bohdíkov
20. 7. Vogl Samuel, Bohdíkov
28. 7. Patsch David, Raškov

Navždy se s námi rozloučili:
10. 6. Koudelková Anna, Raškov
23. 6. Malý Jan, Bohdíkov
23. 6. Ondráček Jan, Raškov
1. 8.   Spáčil František, Raškov
6. 8.   Kobosil Jozef, Bohdíkov

PODĚKOVÁNÍ
Manželé Doleželovi děkují 

Obecnímu úřadu a Sboru pro 
občanské záležitosti za důstojné 

slavnostní setkání v zasedací míst-
nosti Obecního úřadu u příležitos-

ti oslavy jejich zlaté svatby

OPRAVY KOSTELA sv. PETRA a PAVLA v BOHDÍKOVĚ
Od roku 2006 jsme získali dotaci na restaurování obrazů Křížové cesty. Obrazů 

je celkem čtrnáct. Do konce roku 2008 bude opraveno 5 obrazů za celkovou částku 
576 000,- Kč. Z toho 90% financí nám poskytne Ministerstvo kultury, zbytek po-
skytuje Obecní úřad. Kvalitní barokní obrazy jsou od významného malíře Jakuba 
Zinka. Jsou nejhodnotnější součástí mobiliáře kostela a tvoří hlavní výzdobu celého 
interiéru. Restaurování provádí akademická malířka paní Bartoňová z Brna.

Aby mohly být restaurované obrazy vráceny zpět do kostela, byly koncem roku 
2007 do všech vchodů instalovány mříže v hodnotě 309 000,- Kč. Také v tomto pří-
padě nám uhradilo 90% nákladů Ministerstvo kultury.

Již čtvrtým rokem se pokoušíme o dotaci na výmalbu kostela. Po všech opravách 
– střechy, elektřiny, soklu – je potřeba kostel vymalovat. Poslední výmalba se prová-
děla v roce 1925. Nyní snad naše snaha nevyjde naprázdno. V srpnu se dozvíme, jak 
naše žádost dopadla. Okresní památkáři nám dávají velkou naději v dobrý výsledek.

Pokud by se kostel maloval, bylo by potřeba instalovat ozvučení. V kostele je 
krásná akustika, ale mluvené slovo není dobře slyšet. Sami jste to jistě poznali při 
pohřbech, mši svaté a koncertech. Dobré ozvučení stojí asi 80 000,-Kč, a tolik peněz 
nemáme. Proto prosím všechny, kdo situaci chápou a chtějí pomoci, o příspěvek, který 
můžete složit na Obecním úřadu u paní Matýsové.

Věřící se starají o úklid a údržbu kostela a také o úpravu okolí, což oceňují kolem 
projíždějící cyklisté. Osečení trávníku – to jsou tři hodiny času každých 14 dnů. 
Květinová výsadba – to jsou další hodiny. Děláme to rádi, protože máme radost 
z hezkého okolí kostela, ale na všechno naše síly nestačí.

   Za pochopení a finanční pomoc všem dárcům srdečně děkuji      L. Krystková

ZASTÁVKA KOMŇÁTKA – 
smutný evergreen?

Sotva dráhy po mnohých urgen-
cích zastávku alespoň trochu opra-
vily, už je počmáraná znovu. Marná 
snaha, zbytečná práce, peníze vyho-
zené do vzduchu. Po pravdě nechá-
pu mládež, která se tímto způsobem 
baví, ani rodiče, kteří o tomto způso-
bu zábavy pravděpodobně vědí a pře-
sto nezasáhnou. Litují snad své děti, 
že se na dědině nudí? Když se nudí, 
kupte jim medvídka mývala.

J. Málková

PRAVIDLA PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ V BOHDÍKOVSKÉM ZPRAVODAJI
Rádi bychom nabídli občanům Bohdíkova možnost publikovat své příspěvky 

na stránkách našeho Zpravodaje. Bohdíkovský zpravodaj vychází 6x ročně, a to 
v únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci. 
1. Budete-li chtít zveřejnit svůj příspěvek, je nutné jej redakci poslat do konce 

předchozího měsíce (ledna, března, května, července, září, listopadu). Re-
dakční radu tvoří: Jana Málková, Bohumila Matýsová, Ivana Pazdírková, Petr 
Janků a Miroslav Veselý ml.

2. Texty můžete podat osobně na podatelně OÚ Bohdíkov nebo kterémukoli 
členu redakční rady písemně, na CD, disketě, flasch disku, nebo elektronic-
kou cestou na adresu bohdik.zpravodaj@centrum.cz. Doprovodné grafické 
materiály mohou být obrázky, fotografie, či v elektronické formě, ale vždy 
samostatné. Nevkládejte je do textu.

3. Příspěvky musí být seriozní a vždy respektovat zásady slušného chování, ne-
smějí být vulgární, obsahovat  pomluvy, osočování a zjevné lži. V takovém 
případě bude příspěvek odmítnut. Rozsah příspěvku by neměl přesáhnout  
1 stranu textu.

4. Každý příspěvek musí být podepsán. Anonymy zveřejňovány nebudou.
5. Za správnost údajů v příspěvku zodpovídá autor. V případě kritických názorů 

se budeme snažit získat i názor druhé strany.
6. O zveřejnění či nezveřejnění příspěvku rozhoduje redakční rada. V sobotu 9. 8. oslavili zlatou svat-

bu manželé Doležel Oldřich a Alž-
běta z Komňátky. Obřad proběhl  
i na OÚ.

 

ZE ŽIVOTA MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ VAŠKOVA HORA
31. března skončil myslivecký rok 2007 a členové MS na své výroční schůzi 

provedli jeho zhodnocení. Konstatovali, že péče o zvěř byla na patřičné úrovni, a 
tak veškerá zvěř přežila zimu s minimálními ztrátami. Nasušeno a do krmelců bylo 
navezeno dostatečné množství sena, nakoupeno bylo 20q ovsa, 2q soli. Pokud se 
týká lovu nebyla už druhým rokem vůbec lovena zvěř srnčí, aby se nahradila ztráta 
z kruté zimy 2005. Uloveno bylo několik kusů zvěře mufloní a divočáků. Rovněž 
bylo uloveno 15 lišek. Zajíci se u nás rovněž neloví kvůli nízkému stavu.

Pro nastávající myslivecký rok je již nasušeno dostatečné množství sena a před 
zimou bude rozvezeno do krmelců. Nakoupeno bude opět 20q ovsa a potřebná 
sůl. V průběhu letních měsíců bude provedena údržba a opravy mysliveckých za-
řízení tj. krmelců, posedů a slanisek. Pro letošek je již naplánován odlov 15ti kusů 
srnčí zvěře a několika muflonů a divočáků. Zejména v zimním období se zaměří-
me na lov lišek, kun a ostatní škodné.

Při této příležitosti se obracíme na veřejnost, aby dodržovala obecní vyhlášku 
o zákazu volného pobíhání psů, neboť zejména mláďata zvěře mohou být jejich 
snadnou kořistí. Naší dlouhodobou snahou je zachovat v přírodě dostatečný stav 
kvalitní zvěře a k tomu mohou přispět i všichni návštěvníci lesa svým ukázněným 
chováním.                   Vladimír Gronych - člen MS
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ze života naší obce
ZŠ A MŠ BOHDÍKOV

Výtvarná soutěž „Hajný je lesa 
pán“, které se zúčastnily děti ZŠ  
i MŠ Bohdíkov pro nás skončila vel-
mi úspěšně. Diplomy za své výkresy 
získaly děti MŠ: Jan Kašpar, Monika 
Divišová, Michal Diviš a společný 
všichni další, kteří do soutěže přispě-
li. Můžete si je prohlédnout na www.
zsbohdikov.cz.

Jan Kašpar získal ocenění i v další 
výtvarné soutěži „Děti, pozor červe-
ná“. Blahopřejeme!

Koncert manželů Kocůrkových  
(3.  6.) stalo se tradicí, že vždy v červ-
nu se těšíme na jejich zajímavé vyprá-
vění o hudbě a hudebních nástrojích 
a neméně poutavé skladby v jejich 
podání. Jsme rádi, že i oni se těšívají  
k nám a rádi sledují vystoupení našich  
žáků.

Koncert v Pustých Žibřidovicích 
(7. 6.) letos poprvé vycestovaly děti, 
které navštěvují sborový zpěv nebo 
hudební školu, s programem pro závě-
rečný koncert za hranice obce. Klidné 
nedělní odpoledne v Pustých Žibřido-
vicích oživily tóny zpěvu a hudebních 
nástrojů, které určitě potěšily všechny 
posluchače.

Atletické závody v Šumperku  
(11. 6.) se konají každoročně před 
závěrem školního roku. Tentokrát 
nás reprezentovalo smíšené družstvo 
žáků z Raškova a Bohdíkova, kteří se 
na velkém stadionu vůbec neztratili. 
Nejlépe se umístil David Weiser, 3. r., 
který zvítězil mezi jednotlivci (mladší 
žáci) a podal nejlepší výkon v běhu 
na 400 m, 2. místo mezi jednotlivci 
(starší žákyně) vybojovala Kateřina 
Cékrová, 4. r.

Závěrečný koncert v bohdíkovském 
kostele (15. 6.) představoval vyvrcho-
lení celoroční práce dětí i vyučujících 
v hudební oblasti. Všichni od nejmen-
ších po největší se moc snažili, aby po-
četné obecenstvo nezklamali. Snad se 
to podařilo. Všem, kteří přišli, děku-
jeme za podporu dětí, pro které jsou 
tyto příležitosti nejlepší školou a moti-
vací do další práce zároveň.

Výlet ZŠ Bohdíkov (19. 6.) tento-
krát směřoval do Moravského krasu 
k propasti Macocha a do Punkevních 
jeskyní. Sluníčko se na nás usmívalo 
a jízdy autobusem, lanovkou a lodič-
kami po zajímavých a neobyčejných 
místech nás prostě bavily.

Školní pouť  (27. 6.) (v pořadí 18.) 
byla naším definitivním rozloučením 
se školním rokem. Přípravy daly doce-
la zabrat, ale výsledek snad stál za to. 

Za krásné zábavné odpoledne děkuje-
me všem, kteří pomohli nebo přispěli 
dárkem. Seznam sponzorů a fotogra-
fie, které nejlépe vykreslují atmosféru 
pouti, najdete na www.zsbohdikov.cz. 

Využívání možností aktuálních do-
tačních zdrojů

  Nechceme zůstat stranou při roz-
dělování financí z ESF, a proto jsme 
se podíleli nebo iniciovali následující 
projekty:

1/ Projekt „V dětech je naše budouc-
nost“ – celková částka 6 000 000,- Kč 
(výměna a stavební úpravy ZŠ a MŠ 
Bohdíkov)

2/ Projekt „Komunitní škola Boh-
díkov“ – podíl na nákladech 505 277,- 
Kč (podpora zájmových aktivit dětí  
i dospělých)

3/ Projekt „Společně dokážeme 
víc“ – celková částka 840 022,- Kč 
(podpora prvopočátečního vzdělává-
ní)

Moc bychom si přáli, aby alespoň 
některý z těchto projektů byl vybrán k 
realizaci. Ve všech případech bychom 
se rozhodnutí měli dozvědět nejpoz-
ději na podzim 2008. 

Nabídka
K odprodeji a zůstatkové hodnoty 

nabízíme následující vyřazené  
položky inventáře:

Elektrická smažící pánev  
(ŠJ Bohdíkov)

Kuchyňská kamna na tuhá paliva  
(ŠJ Raškov)

Zánovní elektrický víceúčelový  
kuchyňský stroj (ŠJ Raškov)

Várnice pro převoz stravy  
- různé velikosti (ŠJ Raškov)

Informace u ředitelky ZŠ a MŠ  
Bohdíkov, tel 583 246 158,  

739 013 671
Mgr. A. Vokurková

Trocha statistiky za školní rok 2007/08   (ZŠ a MŠ Bohdíkov + Raškov)

Počet dětí MŠ Raškov 14 Počet dětí navštěvujících zájmové kroužky 
nebo nepovinné předměty

81

Počet dětí MŠ Bohdíkov 27 Počet dětí navštěvujících HŠ YAMAHA 21
Počet dětí ZŠ Raškov 14 Počet veřejných vystoupení ZŠ a MŠ 13
Počet dětí ZŠ Bohdíkov 39 Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním 33
Počet dětí ŠD Raškov 9 Počet pochval na vysvědčení 11
Počet dětí ŠD Bohdíkov 27 Počet důtek ředitele školy 2
Počet zapsaných strávníků ŠJ 105 Počet snížených stupňů z chování 1
Počet cizích strávníků /průměr/ 25 Počet zameškaných hodin za školní rok 4760
Počet pracovníků ZŠ a MŠ 17 Počet neomluvených hodin 64
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MOTOCYKLOVÉ ZÁVODY
Ve dnech 12. a 13. 7. se na území 

naší obce a v jejím okolí konalo Mis-
trovství a přebor České republiky endu-
ro jednotlivců a družstev „Czech endu-
ro Championship“. Závody uspořádal  
Enduro team Coufal o.s. ze Šumperka. 
Start a celé organizační zázemí bylo 
v areálu papíren v Aloisově, kam se již 
v pátek 11. 7. sjížděli první závodníci. 
Soutěžilo se v sedmi kategoriích podle 
výkonu stroje i podle věku - od juniorů 
po veterány. Soutěže se mohli zúčastnit 
pouze jezdci s národní či  mezinárodní 
licencí. Na místo závodu se jich sjelo 
na 170 z celé republiky.

(Enduro je motocyklová soutěž, 
kdy každý den jezdec absolvuje dvě 
až tři kola jízdy v náročném přírodním 
terénu. Každý okruh je složen z časo-
vých kontrol, na které je dán časový 

limit. Nesplněním limitu je jezdec pe-
nalizován trestnými minutami. Kromě 
časových kontrol se kolo skládá z mě-
řených testů, kde musí jezdec dosáh-
nout co nejrychlejšího času.)

První den se skládal ze 3 kol v dél-
ce 78 km na jedno kolo. Jeden okruh 
sestával z 20 % asfaltového a 80 % 
přírodního povrchu.  Jedno kolo obsa-
hovalo 3 zvláštní testy, z toho 1 Cross-
Test , 1 Extreme Test a 1 Enduro Test. 
Slavnostního zahájení v Aloisovských 
papírnách se zúčastnil i starosta naší 
obce ing. Hatoň a starostka Kopřivné 
paní J. Gerešová. Bohužel v sobotu za-
sáhlo nevyzpytatelné počasí v podobě 
mimořádné bouřky a deště. Takže část 
závodníků odpoledne ze soutěže od-
stoupila. Druhý den se skládal ze 3 kol 
se stejnými testy. Tentokrát už nepříz-
nivé počasí závod neovlivnilo. Každý 
den byly v areálu papíren vyhlašovány 
výsledky. Nejlépe si vedly týmy SKMP 
Praha – KTM Setle a MOTOSPORT 
Lhotka. TEAM Coufal ze Šumperka 
obsadil v přeboru ČR 11. místo.

Po oba dny organizátorům soutě-
že pomáhali bohdíkovští hasiči. A to 
nejen na trati, kde ukazovali soutěží-
cím směr cesty, ale i v místě jednoho 
z testů - v Raškově Dvoře, kde zřídili 
stánek s občerstvením. V pohotovosti 
byli i hasiči z Jindřichova a zdravotní 
záchranná služba.

J. Málková

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE ČESKÉHO BOHDÍKOVA ZA ROK 1946
Rozvodněním řeky Moravy dne 9. 2. 1946 byla obec Český Bohdíkov kata-

strofálně postižena povodní, jaké nebylo pamětníka v údobí posledních 50 let. 
Voda zaplavila větší část obce, hlavně dolního konce, kde způsobila značné 
škody na obydlích a polích.

V měsíci říjnu 1946 byl proveden hladce odsun Němců z Českého Bohdíko-
va a přilehlé bývalé německé obce Raškov. Usedlosti po Němcích byly obsaze-
ny osídlenci z okolí a Valašska. 

Vápenky fy A. Eisenstein a spol., nár. správa Šumperk, závody Čes. Bohdí-
kov, uvedli do provozu vápenku, která od 8. 5. 1945  nebyla v provozu. Denní 
výkon vápenky dnes 3 vozy.

Odsunem Němců pozbyly vápenky značnou část dělníků, za které se dosud 
těžko shání náhrada. Nedostatkem pracovních sil nemohou vápen-
ky zvýšiti výrobu, jak by bylo třeba.

Také vápenné závody v přidělené zast. nákl. Komňátka zůstaly pro 
nedostatek pracovních sil doposud uzavřeny. Bývalá továrna na korek fy  
A. Schenk, nyní pod nár. správou., vyrábí jen omezeně korkové zát-
ky. Strojírny fy A. Kusák vyrábí stroje knihařské a pro průmysl ko-
žařský, většinou určené pro vývoz do ciziny.

Stav zaměstnanců stanice k 31. 12. 1946: 
1 správce stanice,
2 výpravčí vlaků, 
5 výhybkářů,
1 stan. pomocník. 
   Zeman (zpracoval M. Veselý ml.)

SV. TROJICE BIKEMARATHON 
BOHDÍKOV

Obdobný závod, tentokrát na hor-
ských kolech uspořádal šumperský 
Club amatérských cyklistů v sobotu  
9. 8. Již sedmého ročníku náročného 
závodu po přírodních cestách necestách 
kolem obce v délce 68 a 53 km se zú-
častnilo téměř 140 závodníků a 38 dětí 
a dorostenců na zvláštních tratích. Cen-
trem závodu byl opět areál fotbalového 
hřiště v Bohdíkově, kde se po ukončení 
soutěže a vyhlášení výsledků až do ran-
ních hodin konala taneční párty.

Do Bohdíkova dorazil i Pavel Boud-
ný, několikanásobný mistr České re-
publiky. Po celý závod mu víc než zdat-
ně sekundoval Aleš Kestler z Yogi Ra-
cing Ostrava, který již v zaváděcím kole 
nasadil zdrcující tempo, kterému mohl 
vzdorovat pouze Boudný. V předpo-
sledním sjezdu, kdy Aleš Kestler vedl  
o pár metrů, prorazil Pavel Boudný 
zadní plášť. Jako tradičně měl i Bohdí-
kov v soutěži své zastoupení a pánové 
Brückner, Diviš a Veselý se mezi ostat-
ními rozhodně neztratili.

Jen mě mrzí, že ani jednomu z po-
řadatelů těchto velkých a divácky vel-
mi zajímavých závodů nestojí občané 
Bohdíkova za to, aby je o své akci in-
formovali. Nikde jsem neviděla jediný 
plakát a jedinou pozvánku, ani upozor-
nění na probíhající soutěž. Osobně mě 
uráží argument pořadatelů, že lidé by 
ničili vyznačené tratě, pokud by o akci 
byli informováni v předstihu.

J. Málková

Průjezd prezidenta Dr. E. Beneše nádražím Č. Bohdíkov 26. 8. 1937
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F o t b a l ov ý  k l u b  b o h d í kov
Fotbalové martýrium soutěžního 

mydlení 2008/2009 začíná.
Tak mi někdy připadá, že fotbalová 

sezóna vlastně nikdy nekončí a zaslou-
žené volno se lehce ztratí v oparu tur-
najů, tréninků, přátelských utkání. Ano, 
všichni se na toto období po konci se-
zóny, vždyť je léto, těšíme, plánujeme 
různé soukromé akce, dýchánky, výlety, 
rodinné volno, abychom následně zjis-
tili, že ze čtyř volných víkendů urveme 
jeden a jsme rádi. Dali jsme se na sport, 
který se pro mnohé z nás stal druhou ro-
dinou, manželkou, přítelkyní i  kamará-
dem a my mu věnujeme spoustu našeho 
drahocenného času. Chce to toleranci 
a chtít si najít alespoň malou cestičku k 
zelenému trávníku.

Je srpen a my zjistíme, že kopačky 
jsme vlastně vůbec nesundali, pod-
le toho taky tak vypadají a také není 
radno je dlouho nechávat v uzavřené 
místnosti, stejně jako triko a trenýr-
ky, které nasáklé potem snadno odlá-
kají zatoulanou lesní zvěř od našich 
domů, zato nenasytné hejno much 
si přijde na své. Ale není to tak zlé  
a my sportovci dokážeme ze sebe zase 
udělat lidi. Stačí trochu mýdla, deodorant 
adidas, čisté spodní prádlo a opět může-
me mezi lidi. Vzpomínám si, že kopačky 
byly naší celodenní obuví v dobách naše-
ho raného mládí, kdy sandále, které nám 
máma pečlivě připravila do školy, byly 
námi nahrazeny kopačkami, plátěnými,  
a my jsme byli pyšní, že je máme  
a že hrajeme fotbal. Kdo je neměl, ne-
byl v drsné partě fotbalistů, nemohl 
si s námi kopat a hrát na pískovišti  
a měl to fakt těžký. Samozřejmě v poz-
dějších letech, kdy tepláčky dole na 
gumu nahradily tesilky, kdo měl známé 
rifle a my jsme začali pošilhávat po hol-
kách, uznali jsme, že v kopačkách ulo-
víme tak akorát dalšího kamaráda, ale 
kamarádku ani omylem, a tak sandále 
přišly opět do kurzu. 

Vrátím se zase k reálu a vzpome-
nu raději na minulý fotbalový ročník 
2007/2008.  A jak jsme to vlastně v tom 
červnu dokopali a všechno zakončili? 
Mohu konstatovat, že úspěšně. Začnu 
žáky. Mladší žáčci se prali střídavě úspěšně 
a ukopali střed tabulky, třetí místo ze šes-
ti účastníků. Trenérské duo Karel Faltín  
a Pavel Weiser vedlo mužstvo k de-
seti výhrám, třem remizám a sed-
mi prohrám. Udělali ale velký skok  
a jejich hra nabírá jasný obraz a má, jak 
se říká, hlavu a patu. Dorost, to už je jiné 

kafe. Dlouho tady nebyla tak úspěšná 
sezóna dobře sehraných kluků jako teď. 
Pod vedením Oldy Musila sehráli osm-
náct vyhraných utkání a pouze po jedné 
remíza a jedné prohře. Sezóna do kroni-
ky jako vystřižená. Jenom ten vavřínový 
věnec chyběl. Postup do kraje. Baráž  
o postup se Zábřehem „B“. Fotbalová bla-
máž a nestoudnost zábřežského vedení. 
Po remíze na soupeřově hřišti jsme doma 
prohráli, ale s úplně jiným manšaftem.  
S „Áčkem“. Fotbal někdy lze jen těžko 
chápat a ještě hůř vysvětlovat. Jsme pře-
borníky okresu v ročníku 2007/2008  
a nikomu nic v nové sezóně nedarujeme.  
A co muži. V konečném důsledku sluš-
ně zakončené klání. Trenér Jirka Janků, 
umístění ve středu tabulky, 
osmé místo, devět výher, 
devět remiz, osm proher. 
I když podzimní jedenác-
té místo nebylo zrovna 
dobrým odrazovým můst-
kem pro jaro, po tvrdé 
jarní přípravě, disciplíně a 
dřině jsme  jaro odehráli 
v lepším stylu. Čeká nás 
nová sezóna. Co předve-
dou, s jakými posilami 
přijdou naši staří známí, 
ale i  nové manšafty jako 
jsou Sobotín, Supíkovice 
a Jindřichov. Uvidíme. 
První krok jsme již uděla-
li. Výhra v Javorníku, na 
hřišti soupeře, o kterém se 
šušká, že chce jednoznač-
ně postoupit, to je mys-
lím dobré vykročení. Ale 
hráli fakt dobře! Však uvi-
díme. Máme před sebou  
26 zápasů a každý bude 
jiný, hlavně pro nás co 
nejvíc úspěšných.

Měli jsme tu také 
jedno sportovní odpo-
ledne, které mělo jeden 
společný jmenovatel.  
„75.výročí založení kopa-
né v Bohdíkově“. To je 
let. To je fotbalistů, funk-
cionářů, trenérů, okopa-
ných balónů a noh, to je 
vypitých beček piva, to 
už je manšaftů, které taky 
hrály. Počítat by trvalo 
několik dní. Hlavní po-
zvání na toto výročí přija-
li kluci z Vamberka, muži 
a starší páni, Vamberáci, 

s kterými jsme měli dlouhá léta družbu  
a nyní jsme se snažili na toto období 
navázat. Pan Jakl připravil spoustu fo-
tek z tohoto období, z dávné minulosti 
i současnosti, počasí se v globále vydaři-
lo, žádné zranění na hřišti nebylo, takže 
můžeme být  spokojeni s celým průbě-
hem. 

Je před námi nová sezóna, hrajme 
dobrý a slušný fotbal, diváci choďte a 
fanděte nám, respektujte nás, naše vede-
ní, naše trenéry. Naše drahé polovičky 
tolerujte nám naše hraní, vždyť v jádru 
jsme pořád malí kluci, rošťáci s kopač-
kama na nohách.

 Petr Janků – předseda oddílu

Mladší žáci Bohdíkov - Šumperk

Muži Bohdíkov - Vamberk

Bývalí hráči Bohdíkov - Vamberk
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OSLAVY 50 LET OTEVŘENÍ ZŠ 
V HANUŚOVICÍCH

Vážení přátelé školy,
čas běží jako bláznivý, dny střídají 

týdny, týdny se spojují v měsíce a měsí-
ce naplňují roky. Letos nás dělí 50 let od 
otevření školy v Hanušovicích. Mnozí  
z nás načerpali základy vědomostí, do-
vedností a zkušeností právě na této škole.  
A protože čas ukládá mnohé vzpomín-
ky do zapomnění, proč nepomoci oživit 
paměť a společně nezavzpomínat.

Potěší nás, přimete-li naše pozvání  
a zúčastníte-li se slavnostních dnů, které 
připravujeme na měsíc listopad 2008.

Součástí oslav budou dny otevře-
ných dveří, kdy budou rodiče s dětmi 
mít možnost trávit ve třídě společný 
čas prohlídkou učeben a areálu školy, 
mohou společně zhlédnout kabinety  
a jiné prostory žákům i veřejnosti jinak 
uzavřené.

Dávní i nedávní absolventi mohou 
zavzpomínat na předcházejí školní 
roky a sledovat proměnu základní školy  
v současnosti. Připravujeme slavnostní 
akademii dětí a žáků školy, projektové 
dny, v jejichž rámci se setkají děti, žáci  
i pedagogičtí pracovníci a rodiče.

Uvítali bychom, kdyby jste nám 
pomohli spoluutvářet průběh oslav. Ví-
táme upomínky na školní léta strávená 
v hanušovické škole v jakékoliv podobě 
– vzpomínky na nevšední i obyčejné 
zážitky školních dnů vyjádřené slovem, 
vzpomínky na učitele, spolužáky, školní 
výlety, úsměvné historky, vlastní práce 
slohové či první pokusy o literární tvor-
bu, uschované písanky, sešity, zdařilé 
výtvarné práce, žákovské knížky nebo 
taháky  a další či kuriózní věci souvisejí-
cí s výukou. Dobové fotografie třídních 
kolektivů, zařízení budovy nebo školy, 
zejména staršího data, které chybí ve 
školním archivu. Někteří z Vás si možná 
uschovali školní pomůcky, sešity, plnící 
pera, aktovky a pokud budete ochotni je 
nám zapůjčit, obohatíte těmito exponá-
ty námi zamýšlené a připravované tema-
tické výstavy. 

Své příspěvky a návrhy nám prosím 
zasílejte na emailovou adresu 

winklerovaj@seznam.cz, přímo je 
můžete také předat p. učitelce Janě 
Winklerové. 

Předejte prosím informace o listopa-
dových oslavách i dalším spolužákům, 
kolegům a spolupracovníkům, které 
osud zavál dál od rodných Hanušovic. 
Máte-li tipy, případně kontakty na mi-
mořádné učitele a významné absolven-
ty – své spolužáky s nimiž byste se chtěli 
setkat, dejte nám také vědět.   

Předem děkujeme za Vaše příspěvky 
a také na Vaši návštěvu !    

Přijďte oslavit konec léta – PIVOVAR HOLBA
29.–30. srpna

RYZÍ PIVNÍ SLAVNOSTI 2008
Program – Pátek od 15 do 21 hod. (exkurze v pivovaru)

                 Sobota 13–23 hod. (na závěr ohňostroj)
                 Odpolednem provází Petr Martinák

                               14–19 hod. – horolezecká stěna
Vystupují Mažoretky Sany, Zlatý Voči, Zbořec, Omikron,  

O5&Radeček, Confession, Ready Kirken, Support Lesbiens a mnoho dalších
Vstupné v pátek 20 Kč (děti do 15 let zdarma), 
v sobotu v předprodeji 70 Kč, na místě 80 Kč

POZVÁNKA
na oslavu

135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Šumperk – Temenice

která se koná
v sobotu 6. září 2008

v Pavlínině dvoře – Vlastivědné muzeum v Šumperku
Program zábavného odpoledne od 14:00 hod.

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Krajská soutěž I.B třída sk.C - muži  
podzim 2008

Den Datum Hodina Mužstvo                    Mužstvo                        Odjezd
Sobota 09.08.2008 16.30 TJ Dynamo 

Javorník
FK Bohdíkov 14.45

Sobota 16.08.2008 16.30 FK Bohdíkov Sokol Nový Malín
Neděle 24.08.2008 16.30 Sokol Lesnice FK Bohdíkov 15.15
Sobota 30.08.2008 16.30 FK Bohdíkov TJ Bělá pod Pradědem
Neděle 07.09.2008 16.30 TJ Libina FK Bohdíkov 15.00
Sobota 13.09.2008 16.00 TJ Velamos 

Sobotín
FK Bohdíkov 14.45

Sobota 20.09.2008 16.00 FK Bohdíkov FC Tatran WAREX 
Supíkovice

Neděle 28.09.2008 15.30 Sokol Hrabišín FK Bohdíkov 14.15
Sobota 04.10.2008 15.30 FK Bohdíkov TJ Sokol Bludov
Sobota 11.10.2008 15.00 TJ OLPA 

Jindřichov
FK Bohdíkov 14.00

Sobota 18.10.2008 15.00 FK Bohdíkov TJ Sokol St. Červ.Voda
Sobota 25.10.2008 14.30 TJ Písečná FK Bohdíkov 12.45
Sobota 01.11.2008 13.30 FK Bohdíkov TJ Tatran Ruda n. 

Moravou

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Okresní přebor -dorost „sk. A“-
podzim 2008

Den Datum Hodina Mužstvo                    Mužstvo                        Odjezd
Sobota 30.08.2008 14.00 FK Bohdíkov Sokol Nový Malín
Neděle 07.09.2008 9.00 Velamos Sobotín FK Bohdíkov 8.00
Sobota 13.09.2008 13.00 FC Rovensko FK Bohdíkov 12.00
Sobota 20.09.2008 13.30 FK Bohdíkov Sokol Sudkov
Neděle 28.09.2008 10.30 Olpa Jindřichov FK Bohdíkov 9.30
Sobota 04.10.2008 13.00 FK Bohdíkov Sokol Bludov
Sobota 11.10.2008 12.30 TJ Postřelmov FK Bohdíkov 11.30
Sobota 18.10.2008 12.30 FK Bohdíkov FK Hanušovice
Sobota 25.10.2008 12.00 Sokol Bratrušov FK Bohdíkov 11.00

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – OP mladší žáci  -  podzim 2008
Den Datum Hodina Mužstvo                    Mužstvo                        

Sobota 23.08.2008 13.00 TJ Libina FK Bohdíkov
Sobota 30.08.2008 10.00 FK Bohdíkov SK Zvole
Neděle 07.09.2008 14.30 FK Úsov FK Bohdíkov
Neděle 14.09.2008 11.00 Sokol Štíty FK Bohdíkov
Sobota 21.09.2008 10.00 FK Mohelnice B FK Bohdíkov
Sobota 27.09.2008 10.00 FK Bohdíkov TJ Libina
Sobota 04.10.2008 14.00 SK Zvole FK Bohdíkov
Sobota 11.10.2008 10.00 FK Bohdíkov FK Úsov
Sobota 18.10.2008 10.00 FK Bohdíkov Sokol Štíty
Sobota 25.10.2008 10.00 FK Bohdíkov FK Mohelnice B
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Mobil
603 973 581

inZerujte s náMi! 
Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

 Svatby, výročí , oslavy,
smuteční hostiny, firemní a podniko-
vé 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

ČSOB Pojišťovna
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 pojiš-
ťovny, bezplatné konzultace v klidu 

domova.

Nabízí pojišťovací poradce přímo 
ve Vaší blízkosti

Jitka Šírová, Raškov 137,  
789 64 Bohdíkov

VOLEJTE 608 757 716

DOHODNEME   
NEZÁVAZNOU SCHŮZKU

ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
Bolatice, Opava, Raduň

Termín: pátek 12.9. 2008
Odjezd: 
Raškov-Horní Dvůr 7:00 hod.
Raškov-kostel 7:05 hod.
Raškov-u Sepla 7:05 hod.
Bohdíkov-zastávky po obci    

 7:10 hod.
Komňátka-obchod 7:15 hod.
Program: 
Bolatice – prohlídka skanzenu 

lidových tradic  a řemesel Hlučín-
ska

Opava – procházka po městě, 
nákupy, oběd 

Raduň – prohlídka zámku a zá-
mecké oranžerie

Vikýřovice – večeře a posezení 
při harmonice v penzionu Trámky

Den Horního Pomoraví 
2008

se uskuteční 13. 9. v Jindřichově  
v areálu fotbalového hřiště. 

V průběhu dne proběhne sportov-
ní klání v malé kopané  

(od 13:00 hod.), 
volejbale (od 9:00 hod.)  
a tenise (od 9:00 hod.), 

v rámci kulturní části se budou  
prezentovat školy v regionu  

(od 13:30 hod.),
vystoupí i Bohdíkovské seniorky. 
Programu se také zúčastní naši  
Slovenští partneři z MAS ŽIAR  

a Rozvoj Hornej Nitry.

POZVÁNKA  
DO SPOLEČNOSTI

25.–29. 8. Výstava soch řezbáře 
P. Steinera v KD Hanušovice 

29. a 30. 8. Pivovarské slavnosti 
 – Hanušovice
6. 9. Oslava 135. výročí založení 

SDH Šumperk – Temenice
12. 9. Zájezd pro důchodce
13. 9. Den Horního Pomoraví 
 – v Jindřichově
20.–21. 9. Návštěva delegace 

z partnerské obce Nitrianské 
Sučany


