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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
zajímá Vás pátrání po předcích po-

cházejících z Bohdíkova, Komňátky či 
Raškova? V tom případě se budete mu-
set seznámit se zápisy v místních mat-
rikách. O vedení písemné evidence řím-
skokatolických křtů, sňatků a pohřbů 
(matrik) rozhodl v polovině 16. století 
Tridentský koncil (1545-1563). Matriky 
křtů, sňatků a pohřbů byly zaváděny po-
stupně po uskutečněné rekatolizaci na 
římskokatolických farách. V Českých 
zemích to bylo teprve kolem poloviny 
17. století. Zpočátku záznamy vedené 
místními faráři  neměly jednotný vzor 
– jejich vedení bylo zejména od 18. stol. 
různými nařízeními upřesňováno. 

Údaje o občanech Bohdíkova, Kom-
ňátky a Raškova byly v 17. a 18. století 
(od roku 1651) zapisovány do matriky 
v Rudě nad Moravou. Matrika křtů 

(narozených) tu byla vedena od  r.1651, 
sňatků od r.1657 a pohřbů (zemřelých) 
od roku 1660. 

Posléze se farnosti našich obcí od 
Rudy oddělily a v Raškově byly míst-
ními faráři matriky vedeny od r.1785. 
Od téhož roku byli do raškovských 
matrik zapisováni i občané Komňátky. 
Na faře v Bohdíkově byly matriky křtů 
a pohřbů vedeny od roku 1837, sňatků 
od roku 1864. 

V Olomouci se nachází pobočka 
Zemského archivu v Opavě, kde je 
možné nahlédnout do bohdíkovských 
matrik vedených do r.1895 (narození 
a sňatky) a do r.1854 (úmrtí). Zázna-
my v raškovských matrikách jsou tam 
do r.1885. Výpisy i fotokopie je možno 
při dodržování archivního řádu pořizo-
vat v badatelně archivu zdarma.

V současné době matriky naro-
zených, manželství a úmrtí vedou 
v matričních knihách matriční úřady 
na základě zákona čís.301/2000 Sb. 
o matrikách, jménu a příjmení (ve zně-
ní pozdějších předpisů). Údaje v mat-
ričních knihách jsou neveřejné. Po po-
žádání za příslušný poplatek mohou za 
přítomnosti matrikáře do údajů o své 
rodině nahlédnout manžel, rodiče, děti, 
prarodiče a vnuci. U matričního úřadu 
jsou uloženy matriční knihy naroze-
ných ještě 100 let od posledního zápi-
su, knihy manželství a úmrtí pak 75 let 
od posledního zápisu. Po této době je 
matriční úřad předává státnímu oblast-
nímu (zemskému) archivu. 

J. Málková
(dle informací Ing. V. Brokeše)

Ubíhala okupace a zjara roku 
1945, kdy bylo už cítit jak to všechno 
praská, jsme chystali slavné stavění 
máje. Přípravy se dály „na drahách“. 
Vcelku to bylo dosti nebezpečné 
(toho jsme si tehdy nevšímali) po-
něvadž v dědině byla ubytovaná 
ustupující německá vojska a fürer 
byl právě nebožtíkem, přesto vše 
byly z lesa svoženy statné kmeny na 
stožáry praporům a vlastní máj byl 
postaven za zvuků naší dechovky.

Kácení už potom bylo provede-
no jako první poválečná slavnost 
s celou dechovou bohdíkovskou 
hudbou, která nás už dříve jak 
jsme dorůstali,  přijímala za členy 
a k hrám na pohřbech.

V době převratové tragicky zemřel 
na hájovně v Hrabenově Miloš Wintr 
– barytonista, o něco později byli odsu-
nuti  Školut František, Winkler Štěpán, 
mnoho ostatních změnilo bydliště.

Začal nový život a s ním zároveň 
i obnova kulturního dění. Odmlče-
ní, které způsobila válka, snažily se 
všechny spolky dohnat zameškané. 
Byly o překot pořádány zábavy a slav-
nosti, takže pod taktovkou a kapel-
nickou firmou Em. Mikuláše hrály 
současně až 4 skupiny, téměř pravi-
delně dvakrát týdně. Vlastní jádro 
hudby byla dechová a poté taneční 
hudba (lidová).

Hrálo se většinou v malých obsa-
zeních podle potřeby a místa v počtu 

od 5 do 10 muzikantů většinou v li-
dovém tónu – polky, valčíky, tanga 
jednoduché foxtroty. Časem jsme se 
pokusili o stylovější  džezovou hud-
bu, ale bylo to předčasné – museli 
jsme od toho na čas ustoupit. Li-
dová hudba však měla dobrý zvuk 
a dobrá byla i dechovka. 

Po ustálení politických pomě-
rů ve státě došlo i k organizačním 
změnám ve všech spolcích a činnos-
tech, a tak byly zrušeny i koncese 
kapelnické a právo provozovací bylo 
převedeno na Svaz lidových hudeb-
níků, který měl svého vedoucího ka-
pelníka a zástupce.

Jan Turek
(kronika bohdíkovské hudby)

Přepsala J. Málková

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ
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Základní škola v Bohdíkově za-
hájila 1. září 2009 nový školní rok 
v nové budově, která vznikla po re-
konstrukci bývalé budovy mateřské 
školy Bohdíkov. Na přístavbu a re-
konstrukci budovy bývalé mateřské 
školy získala Obec Bohdíkov dotaci 
z Regionálního operačního progra-
mu Střední Morava v rámci projektu 
„Základní škola Bohdíkov – v dětech 
je naše budoucnost“. S finanční pod-
porou z prostředků Evropské unie se 
nám v obci podařilo vybudovat mo-
derní malotřídní základní školu, kte-

rou nám mohou okolní obce závidět. 
Nově vzniklé prostory školy včetně 
vybavení jsou skutečně na úrovni 21. 
století a poskytují výborné podmínky 
pro žáky, pedagogický sbor i obslužný 
personál. V odpoledních a večerních 
hodinách zároveň mohou být využívá-
ny k zájmové a společenské činnosti 
dospělou populací.

V pondělí 7. září 2009 proběhlo 
za účasti představitelů Parlamentu 
ČR, Olomouckého kraje, okolních 
měst a obcí a všech partnerů, kteří se 
na naplnění projektu aktivně podíleli, 

slavnostní otevření bu-
dovy nové základní školy  
a den otevřených dveří. 
Zájemci z řad občanů si 
mohli prohlédnout nové 
učebny včetně potřebné-
ho vybavení a na vlastní 
oči se přesvědčit o tom, 
že získané prostředky byly 
vynaloženy účelně.

Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se o naplnění 
cíle našeho projektu něja-
kým způsobem zasloužili. 

Firmě BM asistent s.r.o. Olomouc, 
za zpracování projektu, za kvalitní 
zajišťování dotačního managementu 
v celém průběhu realizace a při ukon-
čení projektu. Projektantům panu 
Ing. arch Valertovi a Ing.Vágnerovi za 
zdařilé a netradiční pojetí stavby, kte-
rá zapadá do okolní venkovské zástav-
by. Zhotoviteli stavby firmě SAN – JV 
s.r.o. Šumperk  za to, že jsme vždy 
dokázali najít společnou řeč a nastalé 
problémy vyřešit. Oceňuji rovněž do-
držení stanoveného termínu dokonče-
ní, kvalitu provedených prací i skuteč-
nost, že u přestavby ZŠ byla dodržena 
výsledná nabídková cena. 

Poděkování si rovněž zaslouží sta-
vební dozor pan Přikryl z firmy IREA 
Šumperk, který nám pomáhal svým 
věcným přístupem řešit problémy 
v průběhu výstavby. Děkuji rovněž 
firmě Školičky s.r.o. Praha, která nám 
vybavila většinu interiéru vkusným 
nábytkem a výpočetní technikou.

Zvláštní uznání si však zaslou-
ží celý kolektiv pracovnic  ZŠ a MŠ 
Bohdíkov pod vedením paní ředitelky 
Mgr. Vokurkové. Je obdivuhodné, jak 
zvládli v průběhu půl roku 3x stěhová-
ní, práci v mimořádných a ztížených 
podmínkách, aniž by se to jakkoliv 
negativně projevilo v zajištění chodu 
základní i mateřské školy.

Nyní nám zbývá pouze dořešit 
s Úřadem Regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Morava závěrečné 
vyúčtování  nákladů stavby a uvolnění 
závěrečné platby z prostředků ROP. 
Celkové náklady na tuto akci včetně 
projektové dokumentace, vybavení 
a dalších souvisejících výdajů činily 
8 229 389, 31 Kč, celková požadova-
ná výše dotace z ROP Střední Morava 
představuje částku 6 766 119,- Kč  ( tj. 
82 %) , zbývající část uhradí obec ze 
svého rozpočtu. Myslím si, že se jed-
ná o rozumně investované prostředky. 
Na závěr bych popřál všem našim dě-
tem, aby se jim v nové základní škole 
líbilo, aby se zde cítily příjemně a od-
nesly si odtud co nejvíce vědomostí.

ing.Luděk Hatoň, starosta obce

VÝPIS Z USNESENÍ č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce
dne 14. 9. 2009 V BOHDÍKOVĚ

59. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Bohdíkov a firmou SAN-

JV s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk na dodávku stavebních prací „Zateplení 
budovy ZŠ Bohdíkov“, kterým se snižuje cena na 1 902 727,- Kč včetně DPH

d) Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2009 pro Římskokatolic-
kou farnost Raškov na opravu fasády kostela v Raškově ve výši 100 tisíc Kč

e) Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2009 pro Římskoka-
tolickou farnost v Bohdíkově na restaurování 2 obrazů Křížové cesty a 1 rámu 
v kostele v Bohdíkově ve výši 49 tisíc Kč

f) Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2009 podle přílohy 
g) Odpis nákladů na plynofikaci obce Bohdíkov vynaložených v letech 2001 - 

2004 ve výši 687 724,53 Kč 
h) Hlavní inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku a závazků 

obce k 31. 12. 2009 ve složení: předseda paní Musilová L., členové pan Janků 
P a paní Urbánková M.

ch) Předběžný záměr obce prodat po geometrickém zaměření a oddělení část po-
zemku  p. č. 75 v k.ú. Komňátka, manželům R.a E. K., bytem  Hrabenov

i) Předběžný záměr obce prodat pozemek p. č. st. 19, v k. ú. Raškov Ves, manže-
lům J. a B. S., bytem Raškov

60. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
61. Zastupitelstvo obce volí
a) Pana Diviše L., bytem Bohdíkov  přísedícím Okresního soudu v Šumperku pro 

další období 2010-  2013

SBĚR A SVOZ PLASTŮ
26. 10. 2009
30. 11. 2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZAHÁJILA PROVOZ V NOVÉ BUDOVĚ
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Ze života naší obce
18. září uskutečnil SPOZ Bohdí-

kov zájezd pro seniory na hrad So-
vinec. Po prohlídce krásného hradu 
jsme odjeli do Pradědovy galerie vy-
řezávaných dřevěných figur v Jiříko-
vě, kde nás nejvíce zaujala socha Pra-
děda, která je vysoká 10,4 m a váží 15 
tun. Počasí nám přálo, a tak jsme se 
nejvíce těšili na exkurzi PVE Dlouhé 
stráně. Když jsme vyjeli na horní ná-
drž, naskytl se nám nádherný a dale-
ký výhled na Praděd a okolí.

Následoval odjezd do Maršíkova, 
kde jsme si prohlédli 400 let starý dře-
věný kostel. Jak již bývá zvykem, zá-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od 7. 8. 2009 do 30. 9. 2009

se narodili:
18. 9. Podhorný Tomáš, Bohdíkov

Navždy se s námi rozloučili:
1. 9. Olschewská Žofie, Raškov
24. 9. Šimková Anna, Bohdíkov

SBOR PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI

Založen byl 2. 1. 1975 pod ve-
dením paní Aloisie Gronychové, 
od roku 1983 jej vede pan Miloslav 
Podhorný. Sbor měl 11, nyní 13 
členů (v absolutní většině členek). 
Mezi zakládajícími členy sboru 
byly i paní Marie Gronychová, 
Hedvika Janků, Zdeňka Johnová, 
Olga Vágnerová a Františka Reich-
lová, které jsou členkami SPOZu 
dones. Po dobu jeho existence se 
vystřídali 2 předsedové národního 
výboru a 2 starostové obce. Sbor 
pravidelně 1x až 3x ročně pořádal 
Vítání dětí pro rodiče s malými 
dětmi. V posledních letech se Ví-
tání dětí odehrává i ve dvou skupi-
nách. Pamětní kniha byla založena 
už v roce 1961 (tehdy se o Vítání 
dětí staral Výbor žen pod vedením 
paní Navrátilové). Kulturní pro-
gram zajišťovaly a zajišťují  základ-
ní školy. 

Velkými akcemi sboru bývalo 
slavnostní Předávání občanských 
průkazů patnáctiletým (až do roku 
1990). Dodnes na podzim se koná-
vá Setkání padesátiletých a stříbr-
ných svateb a Setkání seniorů celé 
obce se starostou. Dlouholetým 
fotografem aktivit SPOZu je pan 
Jaroslav Novák z Hostic. Mimo 
to členové sboru ve skupinách, 
chodívají přát do domácností ob-
čanů, dožívajících se významného 
životního jubilea, či manželům 
u příležitosti zlatých a diamanto-
vých svateb. Mezi pravidelné ak-
tivity SPOZu patří od roku 1983 
Zájezdy pro důchodce. V poslední 
době k této činnosti přibyla i péče 
o občerstvení našich hostů z part-
nerské obce Nitrianské Sučany při 
jejich návštěvě u nás.

J. Málková

Vlastivědné muzeum v Šumper-
ku vydalo na jaře letošního roku 
publikaci pana RNDr. Zdeňka 
Gáby o historii úzkorozchodných 
drah na šumperském okrese. Au-
tor zde po mnohaleté badatelské 
práci přináší poznatky o stavbě 
a provozu lesních, důlních a prů-
myslových drah, např. v okolí 
Branné, Starého Města, a také 
rozsáhlé povídání o drážkách 
bohdíkovských vápenek. Kromě 

jezd jsme zakončili společnou večeří 
ve Vikýřovicích v penzionu Trámky, 
kde nám pro dobrou pohodu zahrál 
pan Švančárek na harmoniku. Podě-
kování si zaslouží řidiči firmy VOBUS 
pan Petr Vokurka a pan Blažej Gercis 
za příjemnou a spolehlivou přepravu. 
Zájezdu se zúčastnilo 89 občanů. 

Dovoluji si pozvat všechny seni-
ory na tradiční setkání do Kulturní-
ho domu, které se uskuteční 6. 11. 
v 18. 00 hod.

Předseda SPOZ
Miloslav Podhorný

• • • ZÁJEZD PRO DŮCHODCE • • •

informací o samotných železni-
cích brožura obsahuje také popisy 
lokomotiv, vyprávění pamětníků 
a zajímavé historické fotografie. 
Publikaci „Úzkorozchodné dráhy 
a drážky na šumperském okrese“ 
je možné zakoupit v Informačním 
centru v Šumperku (vedle Vlasti-
vědného muzea) za cenu 40,- Kč. 
(Pozn.: Dotisk 1. vydání proběhl 
koncem srpna.)

M. Veselý

HISTORIE ÚZKOROZCHODNÝCH DRAH
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Letošní slavnostní zahájení školního roku bude určitě patřit k těm, které se do 
paměti zúčastněných zapíší o něco hlouběji. Podařilo se nemalé dílo, které velmi  
zlepší podmínky pro výuku všech žáků 1. stupně ve vesnici i pracovní prostředí pro 
pracovníky školy. Od 1. září tedy máme novou krásnou školu, kterou navštěvuje 
53 žáků, a moc se nám zde líbí. Školním rokem nás bude provázet znamení duhy, 
proto jsme jej nazvali DUHOVÝM. Tato motivace symbolizuje sepětí barev života 
školy i okolí, minulosti, přítomnosti i budoucnosti, malých i velkých …. Věříme, 
že první rok v nové škole zakončíme jubilejní 20. školní poutí, která bude opravdu 
duhově krásná.

Slavnostní otevření školy 7. 9.
Po týdnu zkušebního provozu byla škola slavnostně otevřena za přítomnosti vý-

znamných osobností našeho regionu, pozvaných hostů, občanů Bohdíkova i blízké-
ho okolí. Měli jsme velkou radost, že všichni, se kterými jsme hovořili, novou školu 
obdivovali, chválili a byli překvapeni, jak rychle se vše podařilo zvládnout. 

Přehled zájmové činnosti
V nových podmínkách se nám otevřely nové možnosti, které jsme samozřejmě 

neváhali využít. Od září poskytuje škola zázemí pro širokou paletu zájmových akti-
vit nejen pro děti, ale i dospělé:

Pestrý výběr aktivit nabízí také školní družina, do které je letos přihlášeno 42 dětí!

Pohybová výchova 14 dětí Mgr. Eva Fleischerová
Informatika 10 Mgr. Petra Straková
Náboženství 6 P. Michal Krajewski
Sportovní hry 21 Mgr. Štěpánka Matějčková
Angličtina pro 1. + 2. ročník 12 Ing. Simona Divišová
Orientální tance pro MŠ 9 Veronika Wolfová
Orientální tance pro ZŠ 11 Veronika Wolfová
Orientální tance
pro dospělé - pokročilé

15 Veronika Wolfová

Orientální tance
pro dospělé - začátečnice

20 Veronika Wolfová

Cvičení žen

HŠ Yamaha 18
Mgr. Petra Straková, 
Vendula Johnová

Oddíl moderní gymnastiky 11 Mgr. Eva Fleischerová

Také v mateřských školách se snažíme vyjít vstříc zájmu dětí i rodičů: 
MŠ Bohdíkov
Těšíme se do školy 10 dětí Bohumila Matýsová
Angličtinka pro nejmenší 10 Dagmar Petrmannová
Klub maminek a dětí „Klubíčko“ 10 maminek 

s dětmi
Bohumila Matýsová

MŠ Raškov
Pohybová výchova pro nejmenší 17 Jana Peňaková
Klub maminek a dětí 6 maminek 

s dětmi
Kamila Vysloužilová, 
Jana Peňaková

ZŠ A MŠ BOHDÍKOV A RAŠKOV

Z básnických pokusů
žáků 4. a 5. ročníku:

Moje pouzdro
Tužka, guma, pastelka 
a v pouzdře je veselka.

Pokouší se, smějou,
hádají se, perou.

Nepořádek hned tu je,
učitelka hubuje.

Díky Majce kamarádce
se pastelky usmířily

a už spolu krásně žijí.
Lukáš Horáček, 5. r.

Škola v noci
Škola, ten náš dětský úl,

promění se v noci ve strašidelný 
dům.

Lavice si povídají 
a na děti vzpomínají.

Tabule se mračí 
 maluje na sobě strašidelnou kaši.

Pastelky po papíře tančí
a tužky na koberci jančí.
Guma má úsměv upíra

a kružítko v kartách obírá.
Kohoutí zakokrhání

vše do normálu zahání
a slunce ráno v červánku
najde školu v pořádku.
Eliška Komárková, 4. r.

Vystoupení na Dnu MAS Horní Po-
moraví ve Zborově

V sobotu odpoledne 19. 9. přistoupila 
početná bohdíkovská výprava do autobu-
su k výpravě jindřichovské a všichni smě-
řovali do Zborova. Nechyběli ani žáci 
školy a paní učitelky. Všechna bohdíkov-
ská vystoupení (flétnistky, malé a velké 
orientální tanečnice, seniorky) se líbila. 
Bez učinkujících z Bohdíkova a Jindři-
chova by program byl velmi chudý.
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Moderní gymnastika v Bohdíkově
V říjnu zahájil svou činnost nový od-
díl moderní gymnastiky při Základ-
ní škole v Bohdíkově. Bude zaměřen 
na estetickou skupinovou gymnasti-
ku.  Oddíl je určen děvčátkům 5-8 
letým, které se zde seznámí se zákla-
dy tohoto ryze ženského sportu .

Těšíme se na nové talenty!
Mgr. Eva Fleischerová

Naše paní učitelky
Naše paní učitelky

jsou to pěkné mučitelky.
Ale i když mučí,
přesto dobře učí.

Hlavně paní Straková,
je s ní sranda hotová.

Marie Malá, 5. r,

Velký úklid
Mám v pouzdře dvě tužky,

k tomu jedny nůžky.
Každá má své místečko,

je to její hnízdečko.
Vysypu je všechny ven,

potom v pouzdře zametem,
Pak je zpátky naskládám

a v pořádku všechno mám.
Lucie Bejdáková, 5. r,

Já a škola
Když se řekne učení,
je to pro mě mučení.

Když se řekne učitelka, 
je to pro mě mučitelka.
Přestávky jsou nejlepší, 
proto je mám nejradši.
Pořád máme legraci, 
protože jsme rošťáci.
Daniel Vepřek, 5. r.

Naše paní školnice
Naše paní školnice
uklízí nám lavice.
Uklízí i podlahu

a má dobrou povahu.
Vždy má úsměv na tváři,

všechno se jí podaří.
Ráno vítá dětičky 

do uklizené školičky.
Naší paní školnice 
vážíme si velice.

Ivana Jelínková, 5. r,

Za kolektiv pracovníků a žáků ZŠ
a MŠ Bohdíkov

Mgr. Alena Vokurková

NÁVŠTĚVA V OBCI NITRIANSKÉ SUČANY
VE DNECH 5. A 6. ZÁŘÍ 2009
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FK BOHDÍKOV
Podzim, spadané listí
a vůně svařeného vína.

Podzimní sezóna je v plném prou-
du a slušná sorta lidí, kterým se kopaná 
stala alfou a omegou života, si už ani 
nedokáže představit víkend bez sledo-
vání fotbalového mače svých známých 
reprezentantů ve slušivých úborech 
s číslem na zádech. Ano, v sobotu se 
jde na fotbal, prostě všeho nechat, roz-
loučit se s manželkou, dětmi, psem, 
kočkou a už z první linie sledovat, jak 
spolek dobrovolných fotbalistů serví-
ruje našim zrakům někdy lepé, někdy 
hůře secvičenou divadelní hru „Zelená 
je tráva, fotbal to je hra“. Také kousek 
„Proč bychom si nezahráli, když nám 
Pán Bůh kopačky dal“ se neomrzel 
a diváci jej rádi zhlédnou znova. Méně 
populární vystoupení jsou „Muži v of-
sajdu“ nebo zpovědi rybářů „Výlovy 
ze sítě“. Máme široký sortiment nastu-
dovaných děl, od dramat se šťastným 
koncem, přes dramata se smutným 
koncem, můžeme vidět komedie, větši-
nou v podání herců v černém, ale hap-
pyendy, ty máme nejraději. Happyendy 
a góly, které momentálně nejvíce sází 
dorost, jsou právě těmi smysly, které 
dělají fotbal fotbalem. Pěkné počasí, 
plný stadion, kvalitní utkání s hodně 
brankami a vítězství domácích barev. 

Může být hezčí sobotní odpoledne, 
než právě toto? Vlastně může, když má 
ten den ještě někdo narozeniny. A to se 
pak slaví. Pár slavení máme už za sebou, 

mraky před sebou, ale o jednom bych 
se rád zmínil. Oslava ženského fotbalu. 
Na poli profesionálním věc vcelku běž-
ná, nikoho nepřekvapující, ale na úrov-
ni amatérské, dědinské věc příjemná, 
milá, oživující zaběhlé tradice mužské 
kopané. „Bohdíkovské Amazónky“. 
Jev nevídaný, zrozený z nadšení, ka-
marádství, trochu z recese, ale hlavně 
k pobavení diváků i k pobavení svému. 
Ano, naše bohdíkovské ženy, dívky, 
holky bouchly do stolu a řekly: „Proč 
bychom to nezkusily, proč bychom to 
nezvládly, nemůže to být nic složitýho 
s trochou přípravy udat kopačáku ten 
správný směr, abychom dobrý pocit ze 
hry měly a síť soupeřovy branky se vl-
nit nepřestala.“ A jak řekly, tak se i sta-
lo. Tréninkovou přípravu nepodcenily, 
poctivě se mučily za dohledu a podpo-
ry jejich statných partnerů tak, aby se 
mohly s hrdostí postavit svému soupeři, 
bývalým hráčům ze stejné obce jejich 
vzniku. 28.srpen 2009 nechť je do kro-
niky zapsán jako významný den fotba-
lového klubu. Za krásného počasí, před 
naplněnými ochozy diváků se odehrál 
zápas našich z našimi. Osmnáct děv-
čat v rudých dresech nešetřilo svého 
soupeře a na place se bojovalo o každý 
míč. Jak zápas nakonec skončil není 
podstatné. Amazónky splnily svůj slib 
a dosáhly svého cíle. Bylo to příjemně 
strávené odpoledne i večer a za rok, 
s jejich příslibem, se opět setkáme.

Do konce podzimu zbývá ještě pár 
zápasů. My se budeme těšit na Vaši ná-

Ač bychom to v naší poklidné podhorské obci nečekali, vznikl tu klan odvážných Amazonek. Bojovnic, které se hned 
tak něčeho nezaleknou, a které statečně nastoupily na trávník a postavily se týmu mužů v u nás netradičním fotbalovém 
utkání. 28. srpna se fotbalový areál zaplnil diváky rozhodnutými podpořit tým odvážných dívek a žen i diváky zvědavými 
na to, jak si tým ostřílených fotbalových matadorů poradí s nezvyklým soupeřem. V příjemné atmosféře, bez zbytečných 
faulů a neurotických výstředností,  proběhl celý 
zápas i posezení po něm.

Fotografie z utkání najdete na www.vla-
dabrokes.rajce.idnes.cz/Srandamac-Bohdíkov,  
tomas2.rajce.idnes.cz. nebo také ve fotogalerii 
na www.bohdikov.cz. 

Amazonky by rády na tomto místě podě-
kovaly sponzorům, kterými byli: Obecní úřad, 
manželé Ondráčkovi (prezident), manželé Šíb-
lovi, SDH Bohdíkov, p. Kunc Petr (klempíř), p. 
Kmošek (důchodce), p. Kogej, p. Hádek, p. Jan-
ků Petr, p. Fišer Jindra, FK Bohdíkov, penzion 
„Obora“, pohostinství „U Kola“.

Doufám, že toto není poslední informace 
o existenci a aktivitách Amazonek v naší obci.

J. Málková

vštěvu, všech, kteří mají rádi bohdíkov-
skou kopanou, tímto uvádím na pravou 
míru úvodní rozbor, kde jsem žertovně 
poznamenal, že manželky, děti, psi 
a kočky zůstávají doma čekajíc na hlavu 
rodiny, až spokojen a v dobré náladě se 
vrátí zpět, aby zkontroloval práci, kte-
rou jim při odchodu zadal. Samozřej-
mě jsou vítány kompletní rodiny a páry. 
Místa je u nás dostatek. A že máte sta-
rost, aby bylo dostatek jídla a pití, aby 
se na každýho dostalo? Nechte to koňo-
vi, ten má větší hlavu, přijďte, bavte se 
a vono to nějak dopadne.

A mimochodem už cítíte tu omam-
nou vůni čerstvě uvařených krup, pr-
delačky, jitrnic a tlačenky? Já ano. Už 
přesně vidím před sebou to sychravé 
ráno 21.listopadu, kdy Milan Dančes 
Daněk přijede na růžovém vepři za 
řinčení pekáčů, nožů a naběraček zavě-
šených za pasem a odstartuje zběsilou 
jízdu hodů a vzdá hold zabíjačkovému 
kulinářskému umění. Zabíjačka na 
hřišti. Jste zváni, již po třetí. Do třetice 
všeho dobrého, jak se říká, že?

Závěrem mohu dodat snad jen 
skromné přání. Ať „Kožené slunce“ 
i nadále svítí nad naším trávníkem, ať 
chorály opěvných ód spokojených fa-
noušků znějí stadionem, ať cesta do 
hlubin fotbalové duše je čistá a lemova-
ná jen pozdravnými transparenty „hoši 
do toho“ a „chlapci děkujem“. 

Petr Předseda
– oddílový mecenáš

BOHDÍKOVSKÉ AMAZONKY



– 7 –

K 31.12.2008 se z 684 práce 
schopných obyvatel naší obce 51 lidí 
ucházelo o zprostředkování zaměst-
nání u Úřadu práce v Šumperku, což 
představovalo 7,46% nezaměstnanost. 
Letos je to již 86 obyvatel hledajících 

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE ČESKÉHO BOHDÍKOVA
ZA ROK 1953

Rozdělení služby:  Služba v naší stanici jest rozdělena následovně: Náčelník 
stanice koná službu po celý týden mimo neděle, vždy v denní směně, a to ráno 
od 7-12 od 13-16 hod. Jednou za tři týdny vystřídá výpravčí vlaků dopravní 
směnou. Výpravčí vlaků konají službu v turnuse 12/24 h., jednou za tři týdny 
vystřídaní – vystřídá náčelník stanice. Výhybkáři konají službu též v turnusu 
12/24 hod. jednou za tři týdny vystřídáni. Hodiny přes čas, kterých tímto tur-
nusem získáme, jsou nám hrazeny 50%. V minulých letech bylo v naší stanici 
zrušeno místo staničního pomocníka, jest proto zde služba výhybkářská spoje-
na se službou staničního pomocníka se všemi přináležejícími pracemi. 

Mzdové zařazení: Náčelník stanice jest zařazen v X. plat. stupnici. Výpravčí 
vlaků jsou zařazeni v VII. plat. stupnici. Výhybkáři jsou zařazeni ve IV./6 plat. 
stupnici. Přirovnáme-li naše mzdy k dnešním cenám spotřebního zboží, tak 
shledáme, že naše mzdy k těmto cenám neodpovídají.

Pohyb zaměstnanců: S uspokojením můžeme říci, že nemocnost našich za-
městnanců ve stanici v procentech jest velmi malá. Tělesný a zdravotní stav 
zdejších zaměstnanců jest uspokojivý, proto zde nedochází k častým onemoc-
něním. Tohoto roku byl do naší stanice přeložen výpravčí vlaků Mazal Josef ze 
stanice Ruda n. Mor. a dále výhybkář Hladil Josef, též ze stanice Ruda n. M. 

Po ukončení dopravního kursu a po složení dopravních zkoušek byli též 
tohoto roku do naší stanice přeloženi výpravčí vlaků Chrudina Jaroslav a vý-
pravčí  vlaků Matura Vít. Do jiných stanic byli přeloženi z naší stanice: výpr. 
vlaků Šuba Matouš do stanice Hanušovice a výpr. vlaků Marie Chmelařová 
do stanice Zábřeh n. M. Koncem prosince tohoto roku byl též z naší stanice 
přeložen do stanice Litovel výpr. vlaků Chrudina Jarosl. Jiných mimořádných 
událostí v naší stanici, jako pensionování, úmrtnost nebo úraz, nebylo.

Péče o zaměstnance: Na rekreaci z akce ROH tohoto roku 2 výpr. vlaků. 
Povinné lékařské prohlídce se letos podrobili všichni zaměstnanci stanice. 

Bezpečnostní opatření: Pro případ požáru máme ve stanici dvoukolou ruční 
stříkačku a jiné hasičské nářadí, čítající v to hasicí přístroje.

Školení: Dopravní a komerční školení zaměstnanců v naší stanici provádí 
každý měsíc náčelník stanice.  

(zpracoval M. Veselý ml.)

TURNAJ V KUŽELKÁCH

Když v roce 2007 vyhlásil Sbor dob-
rovolných hasičů v Bohdíkově 1. ročník 
kuželkového turnaje mezi hasičskými 
sbory, tak jsme čekali, zdali turnaj za-
ujme hasičské sbory Raškova a Kom-
ňátky. Byli jsme ale mile překvapeni. 

Prvního ročníku se zúčastnilo 5 druž-
stev. Druhého ročníku se opět zúčastni-
lo 5 družstev. V letošním ročníku, který 
se konal dne 3. 10. 2009, byl ale pokles 
a turnaje se zúčastnila pouze 3 druž-
stva. Možná jsme nezvolili ten správ-
ný termín, ale i ta okolnost, že hasiči 
z Raškova se přijeli omluvit s tím, že 
soutěžní družstvo bylo vedením sboru 
informováno až v den konání turnaje, 
a proto nemělo možnost sestavit sou-
těžní tým. Ani tato skutečnost neubrala 
všem soutěžícím na vůli uhrát co nej-
lepší výsledky. Podle porovnání všech 
výsledkových zápisů z minulých roční-
ků, tak výkonnost všech družstev má 
stále stoupající tendenci. Když v roce 
2007 stačilo na 1. místo v jednotlivcích 
srazit pouze 45 kuželek, tak v letošním 
roce první místo obsadil Jiří Ondráček 
s počtem 49 sražených kuželek. Dru-
hé místo obsadil Lukáš Kvapil – 44 
kuželek a 3. místo Olga Ondráčková 
(loňská vítězka) s počtem 37 kuželek. 
V soutěži družstev se na 1. místě umís-
tili muži SDH Bohdíkov, 2. místo ženy 
SDH Bohdíkov a 3. místo a též umístě-
ní na takzvané bedně SDH Komňátka. 
Během turnaje panovala veselá nálada, 
která vydržela všem soutěžícím i po 
skončení turnaje, kdy následovalo další 
koulení mezi jednotlivci. I v letošním 
roce byli sponzory turnaje manželé 
Šíblovi z Bohdíkova, kteří věnovali do 
turnaje poháry pro družstva i jednotliv-
ce. Tyto poháry také předali soutěžícím 
dle jejich umístění. Na závěr pořadatelé 
poděkovali všem soutěžícím za účast 
a s přáním, aby se dalšího ročníku opět 
všichni zúčastnili a hlavně pokud mož-
no ve větším počtu družstev.

Za pořadatele Miroslav Ondráček

Věková struktura uchazečů o zaměstnání

kategorie

k 30.6.2009 k 31.8.2009 

celkem
% z celk. 

počtu
z toho 
ženy

celkem
% z celk. 

počtu
z toho 
ženy

do 19 let 4 4,82 3 6 6,98 5
z toho mladiství 1 1,20 1 2 2,33 2
20 - 24 let 10 12,05 3 11 12,79 2
25 - 29 let 8 9,64 1 11 12,79 3
30 - 34 let 9 10,84 3 12 13,95 4
35 - 39 let 10 12,05 7 11 12,79 8
40 - 44 let 4 4,82 2 5 5,81 3
45 - 49 let 11 13,25 5 8 9,30 5
50 - 54let 11 13,25 5 8 9,30 4
55 - 59 let 14 16,87 6 12 13,95 4
60 - 64 let 2 2,41 - 2 2,33 -
celkem 83 100,00 35 86 100,00 38
Prům. věk 40,7 40,8 37,8 37,7

práci, což je 12,57 % nezaměstnanost. 
Pravděpodobně se postupně blížíme 
k roku 1999, kdy k 31. 12. tvořila ne-
zaměstnanost 14,84% (z 694 obyvatel 
bylo 103 nezaměstnaných).

Několik dat pro zajímavost:

Přehled volných pracovních míst po celé ČR je možné najít i na www.portal.mpsv.cz.

J. Málková
(dle údajů z ÚP Šumperk)

NEZAMĚSTNANOST
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firmy a organiZace informují

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

V sobotu 31.10. 2009
bude společnost SITA CZ a.s.

provádět v naší obci 
sběr a svoz

nebezpečných odpadů.
Harmonogram svozu:

Seznam sbíraných nebezpečných složek 
komunálního odpadu:
Barvy, lepidla, pryskyřice, Provozní nápl-
ně z automobilů (oleje, brzdové kapaliny 
atd.), Olejové filtry, Vyřazené léky, Olo-
věné akumulátory, Galvanické články, 
Zářivky a výbojky, Textilní nebo jiný ma-
teriál znečištěný nebezpečnými látkami, 
Obaly znečištěné nebezpečnými látkami, 
Obaly od sprejů, Televizory, ledničky,Vy-
řazené chemikálie a další podobné ne-
bezpečné odpady.
Seznam dalších odpadů:
Pneumatiky.
Mezi nebezpečný odpad nepatří např.:
Ledničky bez chladicích zařízení, televi-
zory bez obrazovek, komunální a staveb-
ní odpad a pod.

V termínu mezi 26.10. 2009 a 30.10.2009
bude společnost SITA CZ a.s. 

provádět v naší obci 
sběr a svoz velkoobjemového odpadu.
Sběr a svoz bude probíhat následovně:
Na níže uvedená místa, určená obcí, bu-
dou přistaveny velkoobjemové kontejne-
ry. Občané uloží odpad do kontejnerů 
a po ukončení sběru bude odpad převe-
zen  a odstraněn na skládce v Rapotíně.

Čas Místo

9 00 - 9 30 Dvůr Raškov
– u lípy

9 35 - 10 05 Raškov
– u Ottů

10 10 - 10 40 Raškov
– u kostela

10 45 - 11 15 Bohdíkov
– u nádraží

11 20 - 11 50 Bohdíkov
– u lípy

11 55 - 12 25 Bohdíkov
– u samoobsluhy

13 15 – 13 45 Komňátka
– u obchodu

13 50 - 14 15

Bohdíkov
– u mostu
(u Vítů)

14 20 - 14 45 Aloisov
– u Dvora

14 50 – 15 20 Bohdíkov
– u kravína

Počet ks místo

 1 Bohdíkov - most (u Vítů)
1 Bohdíkov - u samoobsluhy
1 Bohdíkov – u lípy

 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

POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
6. 11. Setkání s důchodci 20. 12. Adventní koncert v kostele v Raškově
21. 11. Zabíjačka na hřišti 27. 12. Koncert v kostele v Bohdíkově

prosinec Koncert ZŠ v kulturním domě

Umístění kontejnerů:
• od 26.10. do 29.10.

• od 29.10. do 30.10.

Mezi velkoobjemový odpad patří např.: 
Nepoužitelný (vyřazený) nábytek, mat-
race, vany, koberce a podobný objem-
ný odpad.
Mezi velkoobjemový odpad nepatří 
např.:, Veškeré druhy nebezpečných 
odpadů (např. ledničky, barvy, akumu-
látory apod.), pneumatiky, stavební 
odpad (např. stavební suť apod.).

Počet ks místo
1 Dvůr Raškov - u lípy
1 Raškov - kostel
1 Komňátka - obchod


