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Vážení spoluobčané,
jistě někteří z Vás se zájmem sledovali pohyb civilní jednotky, která má základnu v Šumperku, v sobotu 28. 9. na území naší obce. Uvedená jednotka každým
rokem pořádá závěrečná cvičení ze všech činností, na které je zaměřena a na které
se během roku připravuje. Jednou částí uvedeného cvičení bylo též prověřit schopnosti při splavování řeky Moravy na gumových raftech. Pro nízký stav vody v řece
však nemohla uvedená část jednotky prokázat svoji připravenost v případě nutné
potřeby zasáhnout. Lépe se dařilo při používání radiostanic, kdy se jednotce podařilo navázat spojení s radiostanicemi v celé ČR.
Naším názorem je, že i naše obec by se měla zapojit v rámci CO do podobné
spolupráce, potřebné hlavně při výpadku elektrického proudu. Toto téma bylo již
projednáváno na krizovém štábu obce. Chce to jen se uvedenému námětu i nadále
věnovat. Součástí cvičení bylo i seznámení s naší obcí a okolím. Jednotka provedla pěší výšlap na Nový Hrad nad Raškovem. Podobné cvičení, nebo lépe školení,
uskutečnili někteří členové této jednotky CO v čele s vedoucím oddělení bezpečnostní rady města Šumperka. Uvedené školení proběhlo 3. května 2008 v Bohdíkově.
Tuto ukázku práce CO zajistil ing. L. Hatoň, starosta obce. Školení se zúčastnily
hasičské sbory z Raškova, Komňátky i Bohdíkova. Dle našeho názoru tato ukázka
jistě většinu členů SDH velmi zaujala a věříme, že bychom se mohli pokusit v rámci každého sboru, nebo společně s OÚ Bohdíkov tuto činnost obnovit, ale již jako
jednotky civilní obrany.
Na poslední večer nás pan ing. Jiří Skrbek požádal, v rámci uvedeného cvičení,
aby zástupci našeho sboru v krátkosti seznámili členy jeho jednotky s historií
hasičstva i o historii našeho sboru. Stále, prozatím marně, pátráme po původní
psané kronice bohdíkovských hasičů, která se ztratila, ale stále doufáme, že se opět
nalezne. Hosté obdivovali naši fotokroniku, založenou v roce 1999. Historii našeho
sboru, který byl založen roku 1886 jsme společně probrali podle almanachu z roku
2006, který byl vydán ke 120. výročí založení našeho sboru. Tento almanach každý
účastník cvičení obdržel.
Pro spoluobčany uvádím zajímavá čísla o hasičstvu a jeho počátcích:
První stříkačku měli v Německu již v roce 1518. První placené sbory byly zřízeny v Berlíně roce 1680 a měly název Zeměpanské placené hasičstvo. První hasičský sbor v Čechách byl založen 7.5. 1864, a to ve Velvarech. Zakladatelem byl
p. Karel Krohn. První
český hasičský sbor
na Moravě byl zřízen
8. června 1871 ve Velkém Meziříčí. Zakladatelem byl pan Titus Krška. První sbor na Moravě, ale pod německým
vedením byl založen
roku 1861 ve Fulneku
(v Raškově byl Hasičský
sbor založen v r. 1881pozn.red.).
SDH Bohdíkov
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ZAPSÁNO RUKOU
KRONIKÁŘŮ
V letech 1927–36
v bohdíkovské hudbě
hrávali:
Balcárek Frant. – dirigent – smyčcové nástroje
Brückner Alois – trubka
Daška Jan – viola, buben
Daška Karel – kontrabas, flétna,
housle
Drexler Frant. – tenor, housle
Faltus Alois – flétna
Halama Alois – klarinet
Hatoň Jan - trombon, housle
Havlas Antonín – housle, violoncelo, lesní roh
Hlavsa Frant. – lesní roh, trubka
Hlavsa Jan – trubka
Kašpar Frant. – heligon
Kouřil Karel – kapelník – heligon,
tenor, trombon, flétna, housle
Kubíček Josef – křídlovka, trubka,
basa, housle
Leder Alois – buben, housle
Macek Frant. – trombon
Matýs Ludvík – klarinet
Mazák Alois – housle, malý buben
Z kroniky bohdíkovské hudby
Přepsala J. Málková

zprávy obecního úřadu
VÝPIS Z USNESENÍ č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce dne
8. 9. 2008 v BOHDÍKOVĚ

33. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce
c) Zřizovací listinu JPO Bohdíkov podle přílohy
d) Úpravy rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2008 podle přílohy
e) Hlavní inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku
a závazků obce k 31. 12. 2008 ve složení: předseda paní Libuše Musilová, členové Petr Janků a Margita Urbánková
34. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva
obce
b) Rezignaci pana Milana Daňka na funkci člena zastupitelstva obce a člena rady obce dnem 30. 6. 2008
c) Složení slibu nového člena zastupitelstva obce pana Luďka Brostíka podle § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
d) Informaci o zpracování návrhu zadání 1. změny územního plánu obce
Bohdíkov
e) Předběžný záměr odkoupení části cesty parcela č. 773 v k.ú. Komňátka
paní J. B., Šumperk
35. Zastupitelstvo obce volí
a) Neuvolněného člena rady obce Ing. Otakara Tobolu, bytem Bohdíkov
36. Zastupitelstvo obce stanoví
a) S účinností od 1. 9. 2008 měsíční odměnu pro neuvolněného člena rady
obce pana Ing. Otakara Tobolu ve výši schválené zastupitelstvem obce
dne 9. 6. 2008
37. Zastupitelstvo obce rozhodlo
a) Nezařadit lokalitu č. 3 do návrhu zadání 1. změny územního plánu

OBEC ZÍSKALA DOTACI Z ROP STŘEDNÍ MORAVA

Obec Bohdíkov se zařadila mezi úspěšné uchazeče o získání dotace z prostředků Evropské unie.Na základě rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava ze dne 17. září 2008 byl vybrán k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava projekt „ Základní
škola Bohdíkov – V dětech je naše budoucnost“. Projekt byl podpořen částkou
v předpokládané výši 6 774 354,- Kč. Obsahem uvedeného projektu je modernizace, dostavba a přestavba budovy stávající mateřské školy v Bohdíkově na
základní školu pro děti 1.–5. ročníku. Přiznaná dotace představuje 90% předpokládaných rozpočtových nákladů akce. V současné době se připravuje vydání
stavebního povolení na tuto akci a výběrové řízení na zhotovitele stavby. Se započetím prací se počítá v březnu 2009 a s dokončením se uvažuje v září 2009.
O dalším postupu přípravy této významné akce Vás budeme informovat.
Ing. L. Hatoň

VÝMĚNA
OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ
Sdělujeme občanům, že v souladu s nařízením vlády č. 612
z 16. 11. 2004 musí být provedena výměna občanských průkazů
vydaných do 31. 12. 2003 za nové
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, a to do 31. 12. 2008.
Žádost o vydání občanského průkazu jsou povinni občané předložit
nejpozději do 30. listopadu 2008.
Vydávání nových občanských průkazů zajišťuje správní oddělení
odboru správního a vnitřních věcí
MěÚ Šumperk, budova na ulici Jesenická 31, vchod z ulice Rooseveltové. Žádosti o vydání nového občanského průkazu lze podat také
na příslušném matričním úřadu,
tj. na Obecním úřadu v Rudě nad
Moravou. K vydání nového občanského průkazu je třeba vyplnit tiskopis žádosti, který musí žadatel
vlastnoručně podepsat plným jménem (jméno a příjmení). K žádosti
o vydání občanského průkazu je
nutno dále přiložit fotografii, rodný případně oddací list.
Tato výměna občanských průkazů nepodléhá správnímu poplatku. Pro občany narozené před 1. 1.
1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých mají vyznačenou
dobu platnosti“bez omezení“ nebo
„ platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné.

AKTUÁLNĚ

Upozorňujeme občany a vlastníky nemovitostí sloužící k individuální
rekreaci, kteří dosud nezaplatili místní poplatek za provoz systému sběru,
přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, že druhou polovinu
místního poplatku jsou povinni uhradit nejpozději do 31. října 2008.
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SBĚR a SVOZ PLASTŮ
27. 10. 2008
24. 11. 2008

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od 1. 8. 2008 do 1. 10. 2008 se narodili:
16. 8. Kamlar Václav, Bohdíkov
27. 8. Pavelková Elen, Bohdíkov
12. 9. Davidová Lenka, Raškov
20. 9. Kvapilíková Veronika,
Bohdíkov
Navždy se s námi rozloučili:
25. 8. Kuttler Ladislav, Komňátka
1. 10. Vágnerová Anna, Bohdíkov
Dne 27. 9. oslavili zlatou svatbu
manželé Šimek Miloslav a Anna
z Bohdíkova.

ZÁJEZD DŮCHODCŮ
V pátek 12. září se uskutečnil
již tradiční zájezd pro důchodce,
který každoročně pořádá Sbor pro
občanské záležitosti. Dopravu pro
82 důchodců zajišťovala jako vždy
firma VOBUS Hanušovice.
První naše zastávka patřila
Bolaticím. Zde nás přivítaly ženy
v místních krojích, které nám
předvedly krátké pásmo lidových
písniček a krátkých scének v místním nářečí. Poté jsme si prohlédli
skanzen lidových tradic a řemesel
Hlučínska a tamní kostel. Po krátkém občerstvení, kdy byli důchodci pohoštěni kávou a domácím
koláčem, nás autobusy zavezly do
Opavy. Zde mohli důchodci individuálně poobědvat, prohlédnout
si část města či nakoupit malé
dárečky. V odpoledních hodinách
jsme navštívili zámek v Raduni,
který se nám velice líbil a zájemci si mohli také prohlédnout zámeckou oranžerii. Zájezd jsme
zakončili společnou večeří v penzionu Trámky ve Vikýřovicích. Po
chutné večeři nám naši hudebníci
pan Švančárek a pan Kudelásek
zahráli k tanci i poslechu oblíbené
písničky. Zpět do Bohdíkova jsme
se šťastně vrátili v pozdních večerních hodinách.
A. Poprachová

STŘÍBRNÉ SVATBY
V sobotu 11. října 2008 proběhla v Kulturním domě v Raškově oslava
stříbrných svateb společně se setkáním rodáků a místních občanů, kteří
v letošním roce dovršili významné životní jubileum, a to 50. výročí narození. Oslavy se zúčastnilo celkem pět stříbrných manželských párů a dvacet jedna padesátníků se svými životními partnery. Oslava byla zahájena
vystoupením dětí ze Základní školy Bohdíkov pod vedením paní vychovatelky Venduly Johnové. Poté se svým blahopřáním vystoupil starosta obce
Ing. Luděk Hatoň. Fotografie ze setkání pořídil pan Jaroslav Novák z Hostic. Po večeři následovala volná zábava. K tanci i poslechu zahráli Vašek
a Petr. Setkání skončilo v pozdních večerních hodinách.

INFORMACE KE SBĚRU A SVOZU ODPADŮ

Obecní úřad informuje občany, že v sobotu 25. října 2008 proběhne v celé
obci sběr a svoz nebezpečného odpadu. Mezi sbírané nebezpečné složky komunálního odpadu patří zejména: barvy, lepidla, pryskyřice, oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny, vyřazené léky, olověné akumulátory, galvanické články,
zářivky a výbojky, televizory, ledničky, obaly od sprejů, vyřazené chemikálie
a další nebezpečné látky. Kromě toho bude společnost SITA CZ a.s. sbírat
rovněž opotřebené pneumatiky. Mezi nebezpečný odpad nepatří: ledničky bez
chladících zařízení, televizory bez obrazovek, komunální a stavební odpad.
Harmonogram svozu:
Čas
9.00
9.35
10.10
10.45
11.20
11.55
12.30
13.05
14.05
14.40

Místo

- 9.30
- 10.05
- 10.40
- 11.15
- 11.50
- 12.25
- 13.00
- 13.30
- 14.35
- 15.10

Dvůr Raškov – u lípy
Raškov – u Ottů
Raškov – u kostela
Bohdíkov – u nádraží
Bohdíkov – u lípy
Bohdíkov – u samoobsluhy
Komňátka – u obchodu
Bohdíkov – u mostu (u Vítů)
Aloisov – u Dvora
Bohdíkov – u kravína

V termínu od 27. října do 31. října 2008 obecní úřad ve spolupráci s firmou
SITA CZ a.s. provozovna Rapotín zajistí svoz velkoobjemového odpadu. Velkoobjemový odpad tvoří zejména opotřebovaný nábytek, matrace, vany, koberce
a podobný odpad. Do tohoto odpadu nepatří veškeré druhy nebezpečných
odpadů,pneumatiky a stavební odpad.
Umístění kontejnerů:
• od 27. 10. do 29. 10.
Počet ks
místo
1
Bohdíkov - most (u Vítů)		
1
Bohdíkov - u samoobsluhy
1
Bohdíkov – u lípy		
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• od 29. 10. do 31.10.
Počet ks
1
1
1

místo
Dvůr Raškov - u lípy
Raškov - kostel
Komňátka - obchod

Ze života naší obce
ZŠ A MŠ BOHDÍKOV

Pomoraví v Jindřichově a jejich vystoupení se opět velmi líbilo.

• Slavnostní zahájení školního
roku – 1. 9.
S příchodem září skončil pro děti
čas příjemného lenošení a nastal nový
školní rok. První školní den proběhl
opět slavnostně, letos však netradičně v kulturním domě. Poprvé jsme se
sešli všichni společně – žáci z Raškova i Bohdíkova. Přejeme všem dětem
a hlavně prvňáčkům, aby se jim ve
škole moc líbilo.				

•Přijetí projektu „Základní škola
Bohdíkov – V dětech je naše budoucnost“
Po několika měsících práce a potom čekání jsme se konečně dozvěděli potěšitelnou zprávu, že náš projekt,
jehož podstatou je výměna budov
mateřské a základní školy v Bohdíkově, byl přijat. Obec tak získá částku
6 774 354,- Kč.

• Zajištění logopedické nápravy
přímo v naší obci
Děti MŠ i ZŠ mají od 1. 10. možnost docházet na nápravu řeči do ZŠ
v Raškově. Jednou za 14 dní se jim
i rodičům věnuje zkušená logopedka
a speciální pedagožka Mgr. Eliška
Hlásná ze Speciálního pedagogického centra v Šumperku. Doufáme,
že oslovení rodiče tuto příležitost
uvítají, budou se svými dětmi na
nápravu pravidelně docházet, a tím
pomohou odstranit nedostatky v řečových dovednostech předškoláků
i školáků.
•Návštěva učitelek a pracovnic škol
z Nitrianských Sučan – 20. + 21. 9.
Opět po roce jsme měli příležitost
setkat se s kolegyněmi z partnerské
slovenské obce. Navštívili jsme všechny 4 školní budovy, probrali společné
problémy, vyměnili zkušenosti a předali pozdravy a dárky dětem.
• Výskyt virové hepatitidy A (žloutenky)
Pro informaci rodičům přetiskujeme sdělení MŠMT: Pokud ve školním
kolektivu nebyl hlášen případ virové
hepatitidy A, není důvod pro zavedení
desinfekce rukou. Ta je součástí opatření v případě likvidace ohniska nákazy. Každopádně je třeba opakovaně
zdůrazňovat požadavek na dodržování zásad osobní hygieny (mytí rukou
mýdlem a vodou zejména po použití
WC. Uvedené zásady nejsou žádnou
novinkou a je třeba je dodržovat zcela
automaticky i když není riziko hepatitidy A.
Mgr. A. Vokurková

Naši noví prvňáčci

• Šumperské Pomněnky – 6. 9.
+ Den Horního Pomoraví 13. 9.
Den plný hudby, písniček, ale
i divadla a tance proběhl v Šumperku
opět za účasti zástupců z Bohdíkova. HŠ
YAMAHA i naši obec úspěšně reprezentovaly zpěvačky Alenka Mátychová a
Sára Reissausová, vydatně jim pomáhal
zpěvák Lukáš Černý. Jejich trio sklidilo
zasloužený a obdivný potlesk. Osvědčená parta pod vedením p. uč. Strakové
spolu s „Bohdíkovskými mažoretkami“
zastupovala Bohdíkov i na Dnu Horního

Vystoupení Alenky, Sáry a Lukáše na
Šumperských Pomněnkách

•Projekt „Umět opravdu číst znamená umět velmi mnoho“
V rámci rozvojového programu
Podpora čtenářství na základních
školách jsme zažádali o dotaci ve výši
68 295,- Kč na aktivity a zlepšení zázemí pro výchovu malých čtenářů.
Snad budeme mít štěstí.
Projektový den „STROMY“ Každý školní rok se snažíme dětem učení
ve škole nějak zpříjemnit a obohatit.
Tentokrát jsme si zvolili jako téma celoročního projektu LES.
První projektové dny
proběhly hned v září,
kdy se děti dozvěděly
mnoho zajímavostí o
stromech. Vyrobily si
také z přírodních materiálů pěkné lesní skřítky. Ti posloužili mimo
jiné i jako pozdrav dětem ze Základní školy v
Nitrianských Sučanech.
Věříme, že jim naše dárečky udělaly radost.
Vystoupení pro slovenské přátele
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NÁVŠTĚVA Z PARTNERSKÉ OBCE NITRIANSKÉ SUČANY
Jako barevný list na hladině řeky
utekly dny 20. a 21. září, kdy do naší
obce přijela návštěva z Nitrianských
Sučan. 18 hostů pod vedením starosty
obce pana ing. Petera Bagina přijelo
v sobotu před polednem. Po ubytování v penzionu pana Měšťana v Komňátce byli hosté slavnostně přivítáni
starostou obce ing. Luďkem Hatoněm
a zástupci zastupitelstva obce, SPOZu,
hasičů i fotbalistů v kulturním domě.
Odpoledne proběhlo formou exkurze v Pivovaru v Hanušovicích a posléze návštěvou fotbalového utkání či
místních škol. Krátká chvilka
zbyla i na soukromá setkání.
Večer již probíhal za účasti širokého fóra zastupitelů
obce, zástupců škol, hasičů
všech částí obce i fotbalistů.
Kulturní vystoupení zajistila
základní škola Bohdíkov s
hudební školou YAMAHA ,
hudební skupina ze Šumperka a Bohdíkovské seniorky. V
neděli dopoledne se hosté sešli v kuželně s bohdíkovskými
hasiči, kteří pro všechny připravili chutné občerstvení a samozřejmě kuželky.
Jimž řada hostů neodolala a posezení se změnilo v neformální turnaj. Poté, co
skupina hostů navštívila kostel a hasičskou zbrojnici v Raškově, se opět všichni
sešli na závěrečném obědě v kulturním domě. Přestože složení této delegace
bylo jiné než té minulé, všichni hosté byli milí a příjemní a byli velice potěšeni
vřelým přijetím z naší strany. Myslím, že se podařilo ukázat Bohdíkov v tom
nejlepším světle a že je nadále otevřena cesta k rozšiřování dalších kontaktů.
Velký dík patří členkám organizace SPOZ, které připravily večerní občerstvení,
zajistily obsluhu baru na úrovni a především předsedovi panu M. Podhornému,
který celou akci pomáhal zorganizovat.		
J. Málková

DEN HORNÍHO POMORAVÍ V JINDŘICHOVĚ
V sobotu, dne 13. 9. 2008 se v Jindřichově konal již druhý ročník Dne Horního Pomoraví
I když teploměr klesl v průběhu dne až
na pouhých 5° Celsia čekal na návštěvníky
akce opravdu pestrý program od brzkých
ranních do pozdních večerních hodin, kdy
vyvrcholil ohňostrojem. V průběhu dne se
na hřištích sportovního areálu v Jindřichově vystřídali volejbalisti, tenisti a hráči
malé kopané.
Kulturní program byl pak tvořen vystoupeními tanečních kroužků; tanečními,
gymnastickými a pěveckými vystoupeními
dětí základních škol a folklorní skupiny
Hájiček ze Slovenska.
Akci uspořádala Místní akční skupina
(MAS) Horní Pomoraví o.p.s. ve spolupráci s obcí Jindřichov. Cílem, stejně jako v
loňském roce, bylo nejen představení, ale
také prohloubení spolupráce členských

obcí, neziskových organizací a podnikatelů
z celého území místní akční skupiny. V letošním roce jsme měli také možnost hostit
našeho zahraničního partnera MAS Žiar, z
Hornonitranské oblasti. Naši partneři se aktivně zúčastnili sportovního klání a přispěli
také k zatraktivnění kulturního programu.
Ani starostové obcí nezůstali stranou
a pokusili se pro své obce vybojovat pohár
Horního Pomoraví v tzv. „starostenském
pětiboji“. Výzvu přijali všichni přítomní
včetně jejich kolegů ze Slovenska. Disciplíny – hod míčkem na cíl, skládání puzzle,
číšnický slalom, kop na branku a vědomostní kvíz, zvládali s humorem. Nebyl to
nelítostný boj, ale příjemné soutěžní klání,
které se odehrávalo v přátelské atmosféře, v
níž se starostové vzájemně povzbuzovali.
Na Dni Horního Pomoraví se nenudily především děti, nejenže se zaujetím
sledovaly vystoupení svých vrstevníků, ale

–5–

MAS HORNÍ POMORAVÍ SE
OPĚT PREZENTOVALA V
ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Na výstavě Země živitelka
(21. 8.-26. 8. 2006) reprezentovala místní akční skupina (MAS)
celý region Horní Pomoraví, sahající na jihu od Dubicka, přes
Zábřeh, Rudu nad Moravou, Hanušovice až po Brannou na severu regionu.
Ve stánku MAS bylo např.
možné získat informace o turistických atraktivitách regionu, propagační materiály obcí, kontakty na
ubytovatele a také ochutnat místní produkty – výrobky Obchodní společnosti PRO-BIO spol.
s r. o., hanušovické pivo, leštinské koláčky a také hovězí maso
v kvalitě bio. Stánek navštívili
významní hosté: Petr Gandalovič
– ministr zemědělství, Miroslava
Němcová – místopředsedkyně
poslanecké sněmovny, Zdeněk
Škromach – poslanec Parlamentu ČR, Eduard Kavala – předseda
Spolku pro obnovu venkova ČR,
JanVeleba – prezident Agrární
komory ČR O rozvoji venkova a
činnosti místních akčních skupin
spolu také hovořili pan František
Winter (předseda správní rady
MAS Horní Pomoraví o. p. s.)
a prezident ČR Prof. Ing. Václav
Klaus, CSc.
zadováděly si na trampolíně, horolezecké stěně a mohly soutěžit o drobné ceny
v mnoha sportovních a „šikovnostních“
disciplínách v Dětském koutku, který pro
tento den zajistilo občanské sdružení K2
z Hynčic nad Moravou.. V průběhu dne
namalovaly spoustu obrázků, které byly
vystavovány průběžně v prostoru pod pódiem. Atraktivní nejen pro kluky byla především prezentace hasičů z Jindřichova,
kteří do areálu přivezli zásahové vybavení
včetně cisterny.

Den Horního Pomoraví naplnil svůj
cíl, i když rozmary přicházejícího podzimu jej trošku poznamenaly svým sice
slunečným, ale chladným počasím. Chuť
sportovat a bavit se však byla silnější a
překonala tyto vrtochy podzimu.
Velký dík patří významnému partnerovi MAS Horní Pomoraví, Pivovaru HOLBA a.s. Hanušovice za dary, které jsme
věnovali našim slovenským partnerům.
Dále děkujeme Obecnímu úřadu Jindřichov, starostce a zastupitelstvu obce za

vzornou přípravu celé akce, panu Filipu
Geppertovi a jeho personálu za vzornou
obsluhu, volejbalistkám, tenistům, hasi-

čům a všem organizátorům z obce Jindřichov, kteří se starali o zdárný průběh celé
akce a občanskému sdružení K2.

Výsledky soutěžních klání:
Tenisový turnaj (dvouhra)
1. Pavel Úlehla
2. Jiří Chuděj
3. Roman Šimo

Turnaj v malé kopané
1. Bratrušov
2. Bohdíkov
3. Jindřichov

Turnaj ve volejbale
1. Bohdíkov
2. Hanušovice
3. Bratrušov

Starostenský trojboj
1. Bratrušov – Jiří Matýs
2. Malá Morava – Antonín Marinov
3. Jindřichov – Arnoštka Krellerová
Ing. A. Bartošová

Fo tbalový klub Bohdíkov
Ptáci odlétají do teplých krajů a berou
sebou i naše body.
I když se podzimní vítr neukazuje
v plné síle, stačilo to zatím na to, aby odvál body, fotbalové štěstí, góly a vlastně
vše, co by přispělo k důstojnější pozici
v podzimních bojích soutěže mužů. Možná jsem měl tuto větu dát až na konec
článku, kde by možná zanikla a nevyzněla by tak silně, ale není třeba začínat
pokaždé optimisticky, s úsměvem na rtu
a chválit perfektně rozjetou sezónu, kdy
na hřišti soupeře, Javorníku, o kterém
se proslýchalo, že posílen novými hráči,
míří přímým krokem do vyšší soutěže,
jsme plně bodovali. Ano, na rozjezd
super. Ale bohužel to bylo vše. Radovat
se můžeme jen z dech beroucí střelecké
formy levého, ne doslova, beka Libora
Krátkého, ale sám voják v poli jen ztěžka posune linii kupředu. Ofenzivní část
týmu suší zvlhlý střelecký prach z prázdnin. Vždyť zas tolik nepršelo! Nebo snad
ano? Tedy podobný scénář jako loňský
podzim. Co to s náma sakra je. Ukládat
se k zimnímu spánku je poněkud brzo
a ještě to přísluší spíše medvědům než
léty trénovaným chlapům. Ještě nepřišel ten správný čas na oddych. Je třeba
zabrat. Všichni. Nevypustit žádný mač.
Rvát se o každý bod. Jinak to nejde. Kluci, nikdo nám ty body zadarmo nedá.
„Ptáci odlétají do teplých krajů a berou
sebou i naše body“. Tato věta v úvodu
parafrázuje momentální stav, ale pořád
se dá ledacos dělat ku zdaru věci, i když
už do gumáků trošičku nabíráme vodu.
Mákněme do konce podzimu, zimní
přípravu berme svědomitě, všichni,
a počkejme si na jaro na přílet drobného ptactva a sami uvidíme, kolik bodů
nám nasypou do hnízda. Hlavně aby je
nezapomněli v teplých krajích. Skleróza

je hrozná věc. Ono se to lehce píše, co by
se mělo, jak by se to mělo, silné prology,
že teď se do toho obujem a ono to půjde,
stejné jako u reprezentace, ale realizace
stojí zase jenom na nás fotbalistech, na
našem přístupu, chtění a taky trošičku
na tom fotbalovým štěstí, který mnohdy
může zapříčinit, že i zdánlivě nepovedená střela na bránu může záhadným způsobem rozvlnit síť. A v tu chvíli můžeme
naplno vypustit vlnu emocí, radosti a
ovace a jásot davu utichne až se závěrečným hvizdem hlavního rozhodčího.
Body jsou doma, my jdeme slavit, abychom pak s radostným pocitem ve tváři spočinuli v náručích svých blízkých.
Krásná představa leč těžká realita.
No a co naše mládež. Nepolevili
z loňského standartu a výsledky se dostavují. Dorostíci okupují přední příčky
a jen lehké zaváhání narušilo jejich neporazitelnost. Manšaft mají dobrý, sešel se
tu silný ročník a chlapci drží pohromadě,
to je dobré. Jen tak dál. Jen bych ale na
druhou stranu uvítal větší aktivitu v zapojování se do života oddílu do jeho života, vývoje a rozvoje. To by měli „téměř
dospělí“ fotbalisti trochu přehodnotit.
Zapojuje se sporadicky jen malá hrstka
kluků, hlavně do potřebné brigádnické
činnosti a pro ostatní je to jen obtížný výmysl nás starších, věc tedy nepodstatná
a už vůbec ne nutná. Věřte, že zbytečným výmyslům se taky vyhýbáme a děláme jen to podstatné a nutné.
No a naši nejmenší fotbalisti, na ty
je radost se dívat. Zvláště při vstřelení
branky. Úžasné. Někteří se pravda ještě
pořádně s kopanou nesžili a mnohdy je
při hře zaujme spíše motorka na silnici,
máma sedící na lavičce a jiná rozptýlení
než sledovat míč, ale do toho se dostanou a naučí. Chce to jen píli a trénink
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a taky silné nervy trenérů, kterým není co
závidět a kteří se svědomitě věnují naším
nejmladších. Vydržet. Hlavně vydržet.
V tento krásně zbarvený podzim nás
bohužel zastihla také jedna smutná zpráva. Naše oddílové řady opustila a navždy
odešla paní Vágnerová. Dožila se krásného požehnaného věku 87 let a zůstala po
ní opuštěná fanouškovská lavička, odkud
se ozývalo její nepřeslechnutelné „chlapci do toho, chlapci jedem“. Co si aspoň
já pamatuji, nevynechala snad žádný
domácí zápas a i ven byla pravidelným
účastníkem autobusových zájezdů. Do
poslední chvíle chtěla být součástí naší
bohdíkovské kopané a ona jí zůstane
i nadále. Mohla by mnohé učit, kdo je
to fanoušek, jak se má chovat a jak fandit. Loučím se s ní těmito pár větami za
Vás za všechny. Zůstanou jen příjemné
vzpomínky, na její oddanost, na její silné
fotbalové srdce, na její „chlapci do toho“.
A ať si tam nahoře najde zase nějaké
pěkné místo na hvězdné tribuně ke sledování dalšího z nekonečné řady nikdy
nekončících fotbalových utkání.
Co závěrem. Čeká nás opět všemi
oblíbené podzimní hrabání listí, čekám
hojnou účast, možná taky listopadová
předehrávka jarních dvou kol soutěže
mužů, určitě uslyšíme v závěru listopadu zakvičet pašíka a pak už tu budou
Vánoce. Doporučuji už pomalu nakupovat dárky, protože sami víte, že poslední
týden toho už moc nekoupíte, akorát se
vynervujete, stres a špatnou náladu přenesete na své okolí a Vánoce tak ztratí to
pravé kouzlo, které by mělo mít. Ale to
jsem Vás nechtěl nijak vystrašit. Užijte si
hezký podzim, poryjte všechny zahrádky, zazimujte všechny kytky a hlavě klid.
A fotbalisti – makat, všichni! Mějte se.
Petr Janků – předseda oddílu

BOHDÍKOV V LETECH S OSMIČKOU NA KONCI
1438 – Nový Hrad a celé jeho panství bylo v držení Beneše z Valdštejna, který jej
dostal lénem od císaře Zikmunda v roce 1423.
1578 – jednáno o připojení osady Bohdíkov k urbáři Lichtenštejnů (přešla pod něj
až roku 1622).
1598 – osada Bohdíkov v majetku Jana Odkolka z Oujezda.
1678 – Vyhořel dřevěný kostelík s farou v Bohdíkově (fara přešla k Rudě).
1848 –	Bohdíkov politicky sloučen s obcemi Štědrákova Lhota, Komňátka a Aloisov. Všechny obce včetně Raškova zařazeny do okresu Šumperk.
U domu č. 22 vysazena lípa (tzv. Fetkova lípa) – dnes památný strom.
1878 – Postavena školní budova v Komňátce (v Bohdíkově 1859, v Raškově německá škola 1875, česká škola 1935). První učitel Jan Minář. V Bohdíkově se
vyučovalo od r. 1799.
1888 – Vzdělanými reprezentanty obce založena Občanská beseda. Jejím úkolem
bylo založit a udržovat společnost, ve které by se četbou novin, knih, spisů,
přednáškami, pěstováním zpěvu, hudby a vědy, hovorem, hrami zábavnými
pěstoval společenský život všech účastníků.
V domě č. 2 v Bohdíkově byla zřízena pošta.
1908 – Zahradní slavnost s veřejným cvičením Sokola a Hasičského sboru.
	Senátor, učitel. Pan Alois Konečný se stal čestným členem Hasičského sboru.
1918 – 	Svolán obecní výbor, který zbavil pana R. Schaffera úřadu. Starostou se stal
pan Antonín Pecha. Oslavy vyhlášení čs. státu v Horní Rudě, téhož dne
večer slavnostní lampionový průvod obcí.
1928 – V Komňátce byl odhalen pomník padlým příslušníkům obce ve světové válce. Konala se slavnost rozvinutí spolkového praporu Sokola. Postavena velká moderní vápenka s kruhovou pecí firmy Eisenstein (horní vápenka stála
od roku 1872).
Mimořádně horké léto, až +47°C. Od Vánoc až do poloviny února 1929
krutá zima s teplotami až -36°C.
1938 – Naši obec obsadily první oddíly německé armády (10.10.). Do všech českých obcí dosazeni noví starostové. Myslivci museli odevzdat honební zbraně. Byla zakázána činnost TJ Sokol.
1948 – Vytvořeny akční výbory Národní fronty (po únoru 1948), znárodněna firma
Kusák, vápenka firmy Eisenstein i papírna Aloisov. Konaly se všeobecné
volby do Národního shromáždění. Při těchto volbách se naše obec špatně
zapsala. Asi 40% volících občanů volilo „bílými lístky“ (neplatné hlasy nebo
vyjádření nesouhlasu k nastalému režimu). Vyšla Vyhláška ministra vnitra
(Noska) o změnách úředních názvů měst a obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947 podle které byl název obce Český Bohdíkov změněn na
název Dolní Bohdíkov (název Český Bohdíkov byl používán od r. 1872, za
2. sv. války Bömisch Märzdorf).
1958 – JZD Bohdíkov, které bylo založeno v předchozím roce, zakoupilo první
traktor.
	Bohdíkovská hudba se rozdělila na dvě skupiny – dechovou a taneční (Swing
Club Bohdíkov).
Kostely sv. Petra a Pavla v Bohdíkově a kostel sv. Jana Křtitele v Raškově se
staly kulturními památkami. Františkem Krobotem byla založena lahůdkárna v Raškově.
1968 – Šumperský okres obsadily motorizované jednotky polské armády. Tyto pak
byly vystřídány vojáky Sovětského Svazu, kteří zůstali v kasárnách v Šumperku. (Poslední voják opustil ČR v květnu 1991).
Slavnostně bylo otevřeno letní divadlo s přírodním hledištěm v Bohdíkově.
1978 – Postavena prodejna v Raškově Dvoře.
Opraveny kostely v Bohdíkově a Raškově.
1988 – Otevřen nově vybudovaný Kulturní dům (na místě tzv. Klubu mladých).
1998 – Ve spodním patře mateřské školy v Bohdíkově byla zřízena 1. třída základní
školy a tělocvična.
2008 – 	TJ FK Bohdíkov oslavil 75 let své existence. Zastupitelstvo obce rozhodlo
o přemístění ZŠ Bohdíkov do budovy MŠ Bohdíkov a její přestavbě, včetně zadání patřičné projektové dokumentace.
J. Málková
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OPIS PAMĚTNÍ KNIHY
STANICE ČESKÉHO
BOHDÍKOVA ZA ROK 1947

Dle nařízení nadřízených úřadů byl
s platností od 1. září 1947 změněn dosavadní název žel. stanice Český Bohdíkov na „Dolní Bohdíkov.“
Taktéž název obce a poštovního úřadu v Českém Bohdíkově byl změněn na
Dolní Bohdíkov. Obec podala proti změně názvu protest (patřičným úřadům),
rozhodnutí však dosud nedošlo.
Místní závod Vápenky fy A. Eisenstein a spol. národní správa, jemuž byl
přidělen větší počet dělníků, Slováků z
Maďarska, dal do provozu druhou kruhovou pec v závodě. Rodiny Slováků
osídlily zbytek dosud volných domků
po odsunutých Němcích v obci Raškov, Felvíz a Kopřinov.
Poštovní úřad přesídlil dne 8. XII.
1947 z domu č. 2 v Dolním Bohdíkově do nově upravené budovy č. 128
v obci Raškov.
Dne 24.XII.1947 byl opět zahájen
provoz na vlečce v zast. nákl. Komňátka, která je účetně přidělena stanici
Dolní Bohdíkov. Zároveň byla uvedena
do provozu vápenka v místě, která nepracovala od převratu v roce 1945.
Celý kraj byl postižen velkým suchem, které velmi postihlo úrodu. Jiných významných událostí v obvodu
stanice nebylo.
Stav zaměstnanců stanice Dolní
Bohdíkov k 31. XII. 1947 celkem 9 /
devět/, důchodců v evidenci 21.
Vápenky v Dolním Bohdíkově vyrobily celkem 15 000 tun vápna a splnily
předepsaný plán na 100%. V roce 1947
podáno k přepravě na vlečce vápenky
celkem 959 vozů, vyloženo 218 vozů.
Ve stanici podáno k přepravě 49 vozů,
vyloženo 65. Celkový obrat v roce
1947: 1291 vozů.
Zeman.
(zpracoval M. Veselý ml.)

firmy a organizace informují
Cyklus koncertů
Klasika Viva

OSLAVY 50 LET
OTEVŘENÍ ZŠ HANUŠOVICE
– změna termínu
Vážení občané, přátelé
hanušovické základní školy!
Z technických důvodů na ZŠ se
přesunuje termín oslav 50 let od
otevření budovy školy z listopadu 2008 na měsíc duben 2009.
Věřím, že tak předejdeme problémům s přístupem do nedokončených prostor a podaří se nám
oslavy o to lépe připravit - bez
stresů a s pohledem na pěknou
školu v novém kabátě.
Děkuji za pochopení,
těším se na další spolupráci.
Ing. František Felner
ředitel školy

pokračuje koncerty v Šumperku
a v Jeseníku
21. a 22. října 2008.
Koncert v Šumperku je věnován
90. výročí založení samostatného
československého státu.
Na koncertech vystoupí mimořádná osobnost současného českého
interpretačního umění
- houslistka Monika Vrabcová
a klavírista Daniel Wiesner.
Koncert v Šumperku se koná
21. října 2008 od 19 hodin

21. 10. Koncert Klasika Viva
v Šumperku
7. 11. Beseda s důchodci
22. 11. Zabijačkové hody na
fotbalovém hřišti
15. 12. Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Svatby, výročí , oslavy,

smuteční hostiny, firemní a podnikové akce, různé společenské události
Zajistím občerstvení dle Vašeho přání
(teplá kuchyně, studená kuchyně , rauty)

v Klášterním kostele Zvěstování
Panny Marie a v Jeseníku
22. října od 19 hodin v Kapli.

v Kulturním domě Bohdíkov

Vstupenky je možno zakoupit
v obvyklých předprodejích.

Volejte,
určitě se
dohodneme!!!

Redukce váhy, bez
diet a navždy.
Poradenství ZDARMA.
www.hubnete.org

INZERUJTE S NÁMI!

POZVÁNKA
DO SPOLEČNOSTI

Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

JAROSLAV KAŇÁK –
HOSTINSKÁ ČINNOST
Raškov 128, 789 64 Bohdíkov
Tel: +420 604 566 760

Mobil
603 973 581

vaše tiskárna
telefon: 583 211 288, e-mail: info@reprotisk.cz

www.reprotisk.cz
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