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Vážení spoluobčané,
Pokračuji zde ve stručném zápisu histo-

rie naší obce, která si letos připomíná 660
let své existence. Občané Bohdíkova i jeho
dnešních osad trpěly v dobách husitských
válek, za třicetileté války, kdy obcí táhly
oddíly Švédů, v 19. století, kdy sem přišly
bandy Pruských vojáků. Vesnice byly poničeny, prodělaly morové epidemie. Panství,
které bylo od r. 1507 dědičným majetkem
Žerotínů připadlo po událostech na Bílé
hoře (v r. 1622) do majetku Lichtenštejnů.
Roku 1848 byl Bohdíkov politicky sloučen
s obcemi Štědrákova Lhota, Komňátka (do
r. 1867), a Aloisov. Společně s Raškovem
byly tyto obce zařazeny do okresu Šumperk. Během 1. sv. války narukovalo na 200
mužů ve věku 18 - 50 let z celé obce do armády. Jména padlých z Bohdíkova a Komňátky jsou vypsána na pomnících u kostela
v Bohdíkově (postaven v r. 1921) a kaple
v Komňátce (postaven v r. 1928), na kterých jsou i jména padlých za 2. sv. války
(pomník býval i v Raškově). Řada z těchto
mužů přešla k legiím v Rusku, Itálii či Francii a vrátila se domů až v roce 1920, přestože samotná válka skončila roku 1918. Ve
zdejších továrnách byly vyráběny granáty.
Z obavy před odbojem pohraničních Němců, kteří žádali vytvoření tzv. „Sudetenlandu“, byli mobilizováni členové sokola i českých hasičů – byla zřízena „Stráž svobody“.
Po vzniku samostatné Československé
republiky byly pozemky rodu Lichtenštejnů zabrány státem (po roce 1920) a postupně rozprodány. Během 1. republiky
měly všechny tři obce samostatná vedení. Komňátka a Bohdíkov české, Raškov
německé. V Bohdíkově i Raškově byly
četnické stanice. V květnu 1938 odešli někteří bohdíkovští vojáci spolu s četnickým
sborem z Českého Bohdíkova na hranice
hájit naši vlast. Nezabránili však připojení
Sudet k Německu. Vedení obcí byla vyměněna za německá po okupaci německou
armádou 10. 10. 1938. Muži německé
národnosti byli odváděni k vojenské službě v říšské armádě. Čeští zaměstnanci

státních institucí (dráhy, pošty) se museli přestěhovat do vnitrozemí a vykonávat
práci tam. Po dobu 2. sv. války německé
vedení získaly i školy a místní spolky, TJ
Sokol byla zakázána. 3. listopadu 1943
byly rodiny 3 místních sedláků vyhnány ze
své půdy a na jejich místo přišli němečtí
osadníci. V různých koncentračních táborech bylo vězněno z Českého Bohdíkova
19 osob, z Komňátky 8 osob a Raškova 5
osob. Ilegální revoluční výbor, který v obci
vznikl, byl pozatýkán o Velikonocích 1944
i s páterem Jaškem z Bohdíkova. V lesích
u Komňátky (též Chromče, Bušína, Vyšehoří, Sudkova a Rudoltic) se pohybovala
skupina partyzánů (jednotka Moskva),
která pomáhala uprchlým zajatcům při

KONCERT

cestě z republiky, prováděla sabotáže na
železniční trati. V Bohdíkově a Raškově
se nacházela pobočka zajateckého tábora v Lamsdorfu pro anglické zajatce pracující ve vápenkách. Bylo tu drženo 75
mužů z Velké Británie, Nového Zélandu,
Austrálie. Mnozí také v letech 1941 -1944
společně s českými dělníky kopali štolu
zvanou „Mařka“. Štola byla vyražena s cílem usnadnit přepravu vytěženého vápence z Rychtářova lomu do horní vápenky
v Bohdíkově. Svůj název dostala podle
mladé Polky (Marianny Pliszkowiczové),
která zde v průběhu druhé světové války
byla na nucených pracích.
Zapsala J. Málková

Nezapomenutelné, dechberoucí vystoupení předvedl v sobotu 28. května polský pěvecký soubor Camerata z Ilawy v kostele sv. Petra a Pavla v Bohdíkově. Soubor, který
vznikl v roce 1986, vystupoval na koncertech nejen v Polsku, ale i v Anglii, Rakousku,
Francii, Španělsku, Holandsku, Litvě, Mallorce, Německu, Švýcarsku, Švédsku, Vatikánu
a Itálii. Naši obec navštívil v rámci Mezinárodního festivalu duchovní vokální hudby, který
pořádá Schola od sv. Jana Křtitele a město Šumperk za finanční podpory Olomouckého
kraje. Festival je organizován jednou za dva roky, letos již podesáté. Hlavní festivalové
koncerty probíhaly v šumperských kostelích sv. Jana Křtitele a Zvěstování Panny Marie.
Doprovodné festivalové koncerty se uskutečnily v Bohdíkově, Zábřeze, Bludově, Šternberku a Olomouci. (v Bohdíkově už potřetí). Prostory kostela sv. Petra a Pavla rozezněly tóny
barokních sborových děl, duchovní skladby dvacátého století i kusy inspirované lidovou
hudbou. Díky patří všem místním organizátorům, kteří tak nevšední zážitek zdejším posluchačům zprostředkovali.
J. Málková

zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. 5. 2011 v Bohdíkově
13. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce
c) Úhradu nákladů spojených se zajištěním projektové
dokumentace a vydáním územního souhlasu na kanalizační přípojky za všechny vlastníky nemovitostí
napojené na veřejnou kanalizaci v obci z prostředků
rozpočtu obce
d) Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na
rok 2011 pro Římskokatolickou farnost Bohdíkov na
restaurování obrazů křížové cesty v kostele v Bohdíkově ve výši 50 000,- Kč
e) Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok
2011 pro Římskokatolickou farnost Raškov na opravu
střechy věže kostela v Raškově ve výši 45 000,- Kč
f) Návrh úprav rozpočtu na rok 2011 podle přílohy
g) Nesouhlas s prodejem pozemku parcela č. 509 v k.ú.
Dolní Bohdíkov

4)

5)

14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání
zastupitelstva obce
b) Informaci o postupu přípravy výstavby kanalizace
a ČOV pro nejbližší období
15. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce
a) Ve spolupráci s firmou CPS consulting, s.r.o., Havanská 22, Praha 7 – Bubeneč dokončit výběr zhotovitele
u veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV Bohdíkov“ – stavební práce a o výsledku informovat nejbližší zasedání
zastupitelstva obce

6)

16. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
a) Vyvolat jednání s vlastníkem pozemku Lesy ČR o přemístění závory a umístění zákazové tabule ke skládce
odpadů v k.ú. Raškov Dvůr

Z BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY O NÁPADU
TRESTNÉ ČINNOSTI A STAVU
VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

8)

ve služebním obvodě OOP Hanušovice za
období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

1) Personální stav oddělení
K 1. 1. 2010 sloužilo na OOP Hanušovice 18 policistů
Uvedený stav odpovídá plánovanému počtu služebních
míst. K 31. 12. 2010 byl služební stav neměnný.
3) Úspěšnost zjišťování pachatelů trestných činů u obvodního
oddělení
Na výše uvedeném výsledku se Obvodní oddělení Hanušovice podílelo celkovým nápadem 211 trestných činů, což je
o 57 trestných činů více než v r. 2009, ze kterých se nám
podařilo objasnit celkem 133 trestných činů. Vyjádřeno
v procentech dosáhlo OOP Hanušovice k 31. 12. 2010 nejlepší výsledek v objasněnosti v rámci Policie České republiky, Územního odboru Šumperk a to 63,03%, což je pokles
oproti r. 2009 o 7,10 %.
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V loňském roce bylo zdejším oddělením ve zkráceném přípravném trestním řízení realizováno celkem 84 případů, což
svědčí o bezodkladné práci policistů útvaru a rychlém objasnění případů.
Nejproblematičtější okruhy trestné činnosti z pohledu OOP
Nejvyšší nápad trestné činnosti byl na Hanušovicku: 75
trestných činů a na Staroměstsku: 55 trestných činů. Téměř
polovina trestných činů spáchaných na území OOP Hanušovice jsou krádeže prosté a krádeže vloupáním. U dvaceti
případů se pachatelé dopustili trestného činu zanedbání povinné výživy a u jedenácti případů šlo o ohrožení pod vlivem
návykové látky. U jedenácti případů se pachatelé dopustili
maření výkonu úředního rozhodnutí a u šesti případů ublížení na zdraví. Mezi závažnější trestné činy patří i výtržnictví,
pohlavní zneužití, loupež, nebezpečné pronásledování a nebezpečné vyhrožování. V oblasti hospodářské trestné činnosti bylo zjištěno sedm skutků, kdy byly dosud objasněny
tři činy.
Nejzávažnější případ v rámci OOP
Nejzávažnější případ, který šetřilo Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Odbor služby kriminální policie a vyšetřování Olomouc, patří vražda a sebevražda důchodců v Hanušovicích. Neméně závažný případ byl šetřen s podezřelým z Hanušovic, který se dopustil několika trestných činů
- nebezpečné vyhrožování, ublížení na zdraví, znásilnění,
vydírání a výtržnictví, a podezřelým z Jindřichova, který se
dopustil trestných činů nebezpečného pronásledování, výtržnictví, nebezpečného vyhrožování a loupeže.
Přestupkové řízení-počty přestupků a nejfrekventovanější
přestupky, BESIP
V roce 2010 bylo na území OOP Hanušovice zjištěno 678
přestupků. Z toho se podařilo objasnit 512 přestupků, což
znamená 75,5 %. Nejvíce přestupků bylo zjištěno v rámci
BESIPU nedodržováním zákona č. 361/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a to 237 přestupků. 204 přestupků bylo
šetřeno proti majetku s 37 % objasněností, 157 přestupků bylo
šetřeno proti občanskému soužití. Hlídka Policie ČR OOP
Hanušovice byla přivolána v téměř 50 případech ke krádeži
v Penny marketu v Hanušovicích. Přestupky v dopravě a drobné krádeže byly řešeny převážně v blokovém řízení.
V rámci šetření přestupku proti občanskému soužití byl
v jednom případě na Malomoravsku realizován institut vykázání osoby.
Problémové lokality, oblasti z pohledu zajišťování VP
Obvodní oddělení Hanušovice je co do rozlohy a členitosti
největší z obvodních oddělení územního odboru Šumperk.
To zasluhuje pozornost u každé obce náležící pod OO Hanušovice. Město Hanušovice a město Staré Město vzhledem
k počtu obyvatel je při zajišťování veřejného pořádku nejnáročnější. Na celou oblast má zejména vliv malá zaměstnanost obyvatel v regionu. S tím souvisí i vyšší nápad u majetkové trestné činnosti. Mezi problémové lokality patří zejména restaurace a vinárny otevřené do nočních hodin v Hanušovicích a pohyb osob z těchto podniků. Nemalý počet
pachatelů trestných činů a přestupků je ubytován ve třech
ubytovnách v Hanušovicích. Mezi místa s vyšším nápadem
trestné činnosti patří zejména okolí nádraží ČD v Hanušovicích, chatové oblasti na Staroměstsku a Malomoravsku.
npor. Mgr. Bc. František Roháček
vedoucí oddělení

INFORMACE ČESKÉ TELEVIZE O UKONČENÍ
ANALOGOVÉHO VYSÍLÁNÍ

Ve čtvrtek 30. června 2011 v pozdních večerních hodinách ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT1
Bohdíkov (27. kanál). Jeho vysílání bude od 23. týdne
označené piktogramem (symbol v podobě čtyř čtverečků
v pravém spodním rohu obrazovky), vedle něhož se bude
průběžně objevovat také textová lišta s bližšími informacemi. Podle těchto grafických prvků velnutých přímo do obrazu diváci snadno poznají, že přijímají signál z vysílače,
jehož vypnutí se blíží.
Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize –
multiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT
– v územní oblasti Jeseník, kam Vaše obec patří, zajišťuje
vysílač velkého výkonu Jeseník – Praděd (36. kanál). Příjem programů ČT v komplikovaných lokalitách umožňuje
satelitní digitální vysílání – kdekoliv v České republice je
bezplatně k dispozici vysílání všech čtyř programů České
televize z družice Astra 3A a distribuce ČT HD z družice Astra 3B (pozice 23,5° východně, platformy CS Link
a SkyLink). Z družice Astra 3A jsou dostupné i regionální
mutace zpravodajských pořadů České televize pro severní
a jižní Moravu na ČT1. Více na stránkách internetového
speciálu www.digict.cz v rubrikách Digitální satelitní vysílání DVB-S a Příjem regionálního vysílání.

Společenská kronika
Od 1. 4. 2011 se narodili
16. 4. 2011 Kunčar Jakub, Bohdíkov
30. 5. 2011 Doležel Václav, Bohdíkov
Navždy jsme se s námi rozloučili
21. 4. 2011 Vysloužil Jiří, Bohdíkov
26. 5. 2011 Diviš Miroslav, Bohdíkov

VÍTÁNÍ DĚTÍ

V neděli 22. 5. 2011 ve 14.oo hodin proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu přivítání nových občánků do svazku naší obce. Slavnostního aktu se zúčastnili
manželé Pavelek Petr a Jana se synem Michalem, pan
Paulovič Dominik a paní Pavlů Lucie s dcerou Terezou, manželé Šárník Jan a Kateřina se synem Janem,
manželé Fischer Aleš a Irena s dcerou Sofií, manželé
Diviš Petr a Simona se synem Petrem a pan Kunčar
Jakub a paní Nuzíková Ivana se synem Jakubem. K narození dětí rodičům poblahopřáli starosta obce Ing.
Hatoň Luděk a předseda SPOZ pan Hatoň Leoš a zároveň rodičům předali kytičku a malý dárek od obce
i Poštovní spořitelny. S kulturním programem vystoupily děti z mateřské školy v Bohdíkově pod vedením
paní učitelky Matysové Bohumily. Fotografie z aktu
pořídil pan Novák Jaroslav.
Anna Poprachová

ZLATÁ SVATBA

Dne 21. 4. 2011 oslavili 60. výročí uzavření manželství - diamantovou svatbu manželé Gronych Vladimír a Marie z Bohdíkova. Manželům k významnému
životnímu jubileu poblahopřáli v rodinném kruhu starosta obce Ing. Hatoň Luděk a předseda SPOZ pan
Hatoň Leoš, kteří jubilantům předali dárkový balíček
a květinu.

NEPOVOLENÁ SKLÁDKA

Nehoráznost! Jak jinak nazvat počínání lidí, kteří
na pokraji přírodní rezervace odhazují odpadky. Řeč je
o jediném chráněném přírodním území takového rozsahu, které se v katastru naší obce nachází. Rezervace Na
Hadci o rozloze 808 ha byla zařazena do soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. Zabírá
prostory nad Raškovem a Raškovem Dvorem až po Počátka, Holbu a Hanušovice. Chráněny jsou louky i pro
tuto oblast specifické stromy a rostliny. Území je řádně
označeno, ale ani to nebrání vandalům zavážet v Raškově
Dvoře tato vzácná místa haldami odpadků. Nepochopitelná je tato bezohlednost i proto, že zasažené obce dělají
vše pro to, aby lidé takovou činnost provádět nemuseli.
Pravidelné svozy komunálního odpadu, plastů, pravidelné
sběry nebezpečného i velkoobjemového odpadu, kontejnery na různé druhy odpadů, sběrný dvůr v Hanušovicích
i Šumperku. Co ještě by tito bezohlední „spoluobčané“
potřebovali, aby neobtěžovali lidi milující čistou přírodu
odpadky ze svých domácností? Někdo možná namítne, že
v těchto místech se skládka kdysi nacházela. Je to pravda,
ale už před více než 20 lety byla zrušena, a v roce 1990
se toto místo stalo součástí chráněné přírodní rezervace.
Není možné beztrestně likvidovat to nejkrásnější, co nám
okolní příroda nabízí.
J. Málková
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ZŠ A MŠ BOHDÍKOV
19. 4. MATEMATICKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ
5. R. NA I. ZŠ V ŠUMPERKU
Naši školu reprezentovaly dvě žákyně.
Klára Matušková získala diplom úspěšného řešitele za 12. místo z 33.
28. 4. MC DONALD CUP – TURNAJ
V KOPANÉ NA ZŚ HANUŠOVICE
V konkurenci velkých škol ze Starého
Města a Hanušovic jsme opět měli malou
šanci na úspěch, ale chtěli jsme to alespoň
zkusit a zahrát si.
28. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Zábavné odpoledne zorganizovaly paní
vychovatelky pro všechny družináře.
29. 4. DEN ZEMĚ
jsme si letos připomněli turistickou výpravou k Bratrušovu. Za krásného jarního
dne jsme poznávali krásy našeho okolí a podívali se, jak to vypadá „za humny“. Zúčastnili jsme se také okresní výtvarné soutěže
„PŘÍRODA KOLEM NÁS“. Krásné 3. místo získala Tereza Kvapilíková, 4. r..

pod vedením Veroniky Wolfové, žákyně
pohybové výchovy pod vedením Evy Fleischerové a děti z hudební školy pod vedením Venduly Johnové a Petry Strakové.
24. 5. NÁVŠTĚVA KNIHOVNY V ŠUMPERKU a výstavy „MERKUR“
Zábavné povídání a ukázky z knih
o pejskovi BAFBAF a PIPI PUNČOCHATÉ se nám velmi líbily. Z vlastivědného
muzea se nám od stavebnice Merkur ani
nechtělo odejít.
27. – 28. 5. SPANÍ V ŠD
V rámci školní družiny proběhla „ Výprava za tajemstvím“ spojená se spaním
v ZŠ. Počasí nám příliš nepřálo, ale přesto
jsme si s dětmi užili spousty legrace, překvapení i tajemna při soutěžích a večerní
stezce odvahy. Po návratu byla na všech
znát únava, a tak jsme se těšili do nachystaných pelíšků v tělocvičně. Další den
ráno jsme se rozcvičili na čerstvém vzduchu, dali dobrou snídani a bohužel nastal
čas rozejít se domů.
Vendula Johnová

TÝDEN DĚTÍ

Jako každoročně jsme s dětmi oslavily jejich svátek - Den dětí - týdnem
radosti. V pondělí 30. 6. se uskutečnil
kloboukový den, který vyvrcholil módní
přehlídkou. Úterý 31. 5. jsme nazvali
dnem výtvarným. S dětmi jsme vyráběli
kulaté výrobky do stánku na školní pouť.
Ve středu 1. 6. jsme vyrazily na školní
výlet dobýt hrad Šternberk, který nás velice okouzlil. Mladší žáci se zapojili do
výletu do minulosti, zkoušeli si kostýmy
a hrály různé hry. Starší žáci byli zapojeni do hledání pokladu v pevnosti a po
skupinkách plnily úkoly. Společnou byla
prohlídka hradu. Ve čtvrtek 2. 6. u nás
proběhly sportovní hry. Děti se zúčastnily několika disciplín Zlaté medaile získali: hoši – Jan Kašpar, 2. r., a Dominik
Osladil, 5. r., dívky – Monika Divišová,
3. r., a Klára Matušková, 5. r.. Páteční
den zakončili sami žáci, kteří si měli
vzájemně připravit překvapení, ať už to
byly soutěže, tanec, hra na flétnu, či živý
králíček. Celý týden se vydařil a děti si
odnesly mnoho krásných zážitků.
Mgr. Štěpánka Matějčková

19. 5. OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
U MŠ RAŠKOV
S velkou radostí jsme přivítali zprávu,
že vše potřebné k zahájení provozu je splněno, a děti MŠ si jej budou moci užít ještě před prázdninami.
Mgr. Alena Vokurková
4. 6. MATEMATICKÁ SOUTĚŽ PRO
ŽÁKY 3. A 4. R. NA ZŠ RUDA
Ze tří soutěžících za naši školu se
nejlépe umístila Tereza Kvapilíková,
4. r., na 7. místě.
10. 5. VYSTOUPENÍ PRO SENIORY
V NOVÝCH LOSINÁCH
připravili žáci hudební školy s paní
učitelkou Strakovou. Obyvatelům Domů
s pečovatelskou službou v Hanušovicích
a Nových Losinách se prý velmi líbilo.
11. 5. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a SOUTĚŽ „ŠKOLNÍ SUPERSTAR“
Pozvání do vyučování přijalo velmi
málo rodičů nebo dalších příbuzných našich žáků. Více hostů již sledovalo tradiční
pěveckou soutěž. Nejlepšími zpěváky školy se stali Mirek Kluka, 3. r., Karolína Janků, 4. r., a Eliška Komárková, 5. r..
13. 5. NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ V MOHELNICI
byla vyvrcholením dopravní výchovy ve
4. ročníku. Čtvrťáci zde absolvovali zkušební testy a jízdu. Protože všichni splnili požadované podmínky, získali průkaz cyklisty.
21. 5. VYSTOUPENÍ NA DNI REGIONU RUDA V OLŠANECH
se neobešlo bez účinkujících z Bohdíkova. Byly mezi nimi orientální tanečnice

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU – KALIBRO 2011

dopadlo letos velmi dobře. Ve všech testech (český jazyk, matematika, přírodovědný základ) skončili naši žáci jako třída nad celostátním průměrem.
Celostátní
průměr
71,0 %
47, 4 %
63,9 %

KALIBRO 2011
Český jazyk
Matematika
Přírodovědný základ

Průměr ZŠ
Bohdíkov
77, 4 %
60,5 %
68,5 %

Nejlepší žák
Eliška Komárková ( 89,7 %)
Klára Matušková, Maritna Šimková (80,4 %)
Dominik Osladil (78,7 %)

DOTAZNÍKY PRO ŽÁKY A RODIČE V MŠ A ZŠ

Již několik let se snažíme získávat názory a hodnocení rodičů i žáků prostřednictvím anonymních dotazníků. Letošní přehled tří nejlepších a nejhorších průměrných
známek (hodnotilo se jako ve škole).
Nejlepší hodnocení
Používání
ZŠ Bohdíkov slovního
36 z 45
hodnocení
dotazníků
v 1. a 3.
čtvrtletí

1,12

Práce školní
družina/
Úroveň
a fungování
internetových
stránek
1,13

Působení
školy jako
celku na
veřejnosti

Vybavení MŠ
hračkami,
pomůckami,
materiály

Spolupráce
školy a HŠ
Yamaha

1,06
MŠ
Bohdíkov
13 z 22
dotazníků

Hygienické
podmínky
1

MŠ Raškov
10 z 20
dotazníků

Estetické
prostředí
v MŠ
1

Nejhorší hodnocení

1

1,07

Práce MŠ jako
Prostorové
celku/Radost
a hygienické
dítěte z pobytu
podmínky MŠ v MŠ/ Jednání
učitelek s rodiči
1,2
1,5
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Úroveň
vzájemných
vztahů mezi
dětmi
2,03
Prostorové
podmínky
1,76
Vzájemná
spolupráce
školy
a rodičů
2,13

Nabídka
zájmových
činností ve
škole

Úroveň
spolupráce
školy
a rodičů

1,71
Informování
rodičů
o práci
a výsledcích
dítěte v MŠ
1,69

1,49
Práce
školní
jídelny,
stravování
dětí
1,61

Vzájemné
vztahy mezi
dětmi

Působení
školy jako
celku na
veřejnosti

2,11

2

ODDÍL ESG V BOHDÍKOVĚ
V loňském roce vznikl
při bohdíkovské základní
škole sportovní oddíl estetické skupinové gymnastiky. Letošní sezóna
byla pro děvčata ve věku
6-8 let velkou závodní
premiérou. Poprvé okusily příchuť velkých závodů, viditelných pokroků i malých neúspěchů.
Díky účastem na soutěžích ve Vyškově, Opavě
a Brně nasbíraly cenné zkušenosti, které jistě využijí v nadcházející sezoně,
na kterou se již připravují. Vyvrcholením letošního roku bylo pro celý oddíl
Mistrovství ČR ESG v Olomouci, kde malé závodnice z Bohdíkova v ostré konkurenci oddílů z velkých měst vybojovaly 7. místo. Chtěly bychom tímto poděkovat všem rodičům děvčat za podporu, základní škole a Obci Bohdíkov za
finanční pomoc a spolupráci.
Trenérky oddílu ESG Eva a Vendula Fleischerovy
BOHDÍKOVSKÁ HŠ YAMAHA
OPĚT BODOVALA
V sobotu 9. dubna jsme jako každý
rok vyjeli na celostátní finále YAMAHASHOW 2011 do Českých Budějovic. Společnost nám dělal PhDr. Tomáš
Ospálek, ředitel HŠ YAMAHA v Šumperku, který s námi již měsíc před soutěží
pečlivě zkoušel, aby naše zpěvačky mohl
doprovodit živou kytarou. Sobotní úsměv
na tváři však v neděli ráno vystřídalo
zklamání. Alenku Mátychovou skolila
tak silná viróza, že musela soutěž opustit.
Zůstalo nám jediné želízko v ohni, a to
Sára Reissausová. Kvalitní midi podklad
s živou kytarou (Tomáš neponechal nic
náhodě a vše vypiloval do detailu) určitě zapůsobil také a když odzpívala Sára,
nikdo nepochyboval o tom, kdo bude
vítěz. Porota se shodla jednoznačně:
1. místo – Sára Reissausová! Blahopřejeme Sáře a držíme palce do další práce.
Velký dík patří Tomovi Ospálkovi za doprovod, Obci Bohdíkov a dalším dárcům
za finanční podporu, bez které by naše
účast v této soutěži nebyla možná.
Mgr. Petra Straková

MŠ BOHDÍKOV

Už dlouho jsme si společně s rodiči
plánovali pěší výlet na vyhlášený Lesní
Bar v Horní Lipové. Jenže v sobotu ráno
zrovna lilo jako z konve. Rychle jsme se
domluvili, jelo se až v neděli, ale stálo to
za to! Sluníčko svítilo celý den, v lese to
nádherně vonělo jehličím a medvědím
česnekem.Všichni rodiče a děti si přivezli radostnou náladu a posezení u Lesního Baru bylo velmi příjemné. Všech-

ny nás překvapil nápad majitele pana
Pavlíčka a jeho důvěra v lidskou slušnost
a poctivost. Jak nám sdělil, ještě nikdo
ho nezklamal a nepodvedl! Zpátky jsme
se vraceli sice unaveni, ale všichni zdraví, veselí a spokojeni.
Bohumila Matysová

Svátek dětí jsme již tradičně slavili

ZÁBAVNÝM TÝDNEM :
-

v pondělí jsme navštívili mateřskou školu v Raškově. Bylo prima
se setkat s kamarády, hrát si s jinými hračkami a vyzkoušet průlezky,
houpačky a kolotoč na nově vybavené zahradě,
- SPORTOVNÍ DEN – v úterý jsme
statečně procvičili chůzi po venkovním požárním schodišti a zdolali
všechny nástrahy překážkové dráhy
na zahradě. Odměna byla sladká –
zmrzlinový pohár,
- středa – DÁREK ke Dni dětí – dostali jsme nové hračky, skládačky
a užasnou formelínu!
V KD v Šumperku nás pobavila divadelní pohádka ,,Jak se krotí princezna“,
- POHÁDKOVÝ den byl čtvrtek skákací hrad je prima zábava,
- páteční KLOBOUKOVŸ DEN se
skutečné vydařil. S roztodivnými kloboučky jsme si užili spoustu legrace,
Tolik radosti, zážitků a proměn za
jediný týden – máme na co vzpomínat.
Dagmar Petrmannová

SDH Raškov
Pokračování z minulých čísel
Schůze sboru v roce 1947 skončila
hádkou, protože velitel prohlásil, že nemá
jistotu, zda by někdo z členů přišel na
pomoc, kdyby někde hořelo. 10. 1. 1948
byl uspořádán ples, který se vydařil. Hrála hudba kapelníka Mináře z Rudy. Také
29. 1. 1949 byl uspořádán maškarní ples
s hudbou kláštereckou s názvem „Z pohádky do pekla“. Někteří členové Krobot
Jan, Osladil Antonín, Vařeka Oldřich
a Moric Miroslav se odhlásili. Byly provedeny nové volby. Byl zvolen starosta Diviš
Josef, jednatel Straka Josef, podvelitel
Šimek Jan ml., vzdělavatel Diviš Jaromír,
zbrojíř Jan Šimek. Dne 4. 9. 1949 byl přejmenován „Dobrovolný hasičský spolek“
na „Požární sbor“, který má spolupracovat s MNV a SNB. V témže roce se začala
budovat vodní nádrž.
V roce 1952 bylo zakoupeno od závodu
Korek auto, které se předělalo pro hasičské
účely. V pozdějších letech bylo zrušeno.
Od roku 1952 byl velitelem Šimek Jan až
do roku 1954. Do sboru byly též zapojeny
ženy jako samaritánky. Dle revizní zprávy
z 18. 12. 1955 se pokladní hotovost rovnala
nule. Členové vypomáhali místnímu JZD
při různých pracích. V roce 1961 byla zřízena schůzová místnost v požární zbrojnici.
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Každoročně se pořádala taneční zábava
nebo ples. Pravidelně se prováděly prohlídky komínů a elektroinstalací a členové sboru se účastnili námětových cvičení.
Požární sbor se zapojil do okrskových
soutěží. Několikrát se umístil na 1. místě. Také žáci se dobře umístili v okresní
soutěži. V roce 1967 se po delší přestávce
pořádala zahradní slavnost. Bylo zřízeno
dřevěné podium pro muzikanty, dřevěný
taneční parket byl vypůjčen z Hrabenova,
hrála hudba OB Bohdíkov, účast 250 –
300 občanů. Za dva roky byl vybudován
betonový taneční parket o rozměru 10 x
12 m, za pomoci místního JZD, Jesanu,
Korku, Vápenky a Karosy Hanušovice,
finančně také pomohl MNV. Byly zabudovány stožáry pro osvětlení. V roce 1970
byla zbourána požární budova v Raškově
Dvoře. Materiál byl využit pro výstavbu
podia pro muzikanty. Místo bylo nazváno
na návrh Antonína Reichla „Podhradí“.
V roce 1970 bylo oslaveno 90. výročí
založení sboru. Byly zbourány staré boudy
a postavena 1 nová a v prostoru vysazeny
stromy a okrasné keře. V roce 1982 měl
sbor 52 členů a 31 přispívajících.
V tomto roce slaví SDH Raškov 130
let své existence.
J. Málková

SDH bohdíkov
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Podle tradic jsme v sobotu 30.4.
2011 v odpoledních a večerních hodinách uspořádali pro děti a rodiče
pálení čarodějnic. I přes nepříznivé
počasí se akce velmi vydařila. Na hasičskou zahradu v Bohdíkově přiletělo
6 čarodějnic – dobrých i zlých, které
se postaraly o výbornou zábavu všech
návštěvníků a hlavně dětí. Ty si zasoutěžily, zahrály různé hry a vždy když se
jim něco povedlo, byly odměněny malou sladkou nebo jinou odměnou od
některé z čarodějnic. Pro všechny bylo
připraveno bohaté občerstvení z čarodějnického kotlíku a čarodějovo kolo

štěstí. Atmosféru celé akce podtrhovala živá hudba v podání P. Krátkého.
Ještě než se setmělo, tak jsme se všichni sešli u připravené hranice s námi vyrobenou čarodějnicí. Tu jsme zapálili
a čarodějnice byla upálena.
POHÁDKOVÝ LES
Další akcí, kterou jsme uspořádali
v sobotu 14. 5. 2011 byla již tradiční
procházka pohádkovým lesem. Startovalo se na hasičské zahradě v Bohdíkově v 15.00 hodin. Zúčastnilo se
rekordních 96 dětí. Všechny děti prošly se svými rodiči nebo kamarády trasu pohádkovým lesem, který byl plný
pohádkových bytostí, zvířátek a strašidel. Ty měly pro děti připraveny někdy
nelehké úkoly. Zvláště za asistence
strašidelně vypadající nejhodnější čarodějnice na světě. Ale děti všechno
šikovně zvládly. Po návratu do areálu
na děti čekal malý balíček a občerstvení v podobě limonády a oblíbeného
párku v rohlíku. Tím to ale všechno
neskončilo. Pro děti jsme připravili
ještě další soutěže, hry a kolo štěstí.
Samozřejmostí bylo i bohaté občerstvení pro všechny. K dobré náladě nám
opět přispěla hudba v podání P. Krátkého. Doufáme, že jsme tímto zábavným odpolednem připravili mnoho
příjemných zážitků nejen dětem, ale
i dospělým. Zároveň děkujeme všem,
kteří pomohli a jakkoliv se podíleli na
hladkém průběhu akce.
Výbor SDH Bohdíkov

fk bohdíkov
Konec neklidné sezóny.
Ono udržet se na piedestalu fotbalového výsluní není lehká záležitost
a v životě každého fotbalového oddílu
přijde chvíle, kdy sleduje sezónu ze
zadních řad a bodů sbírá poskrovnu.
Sám hráč i následně divák nervózně
študuje tabulku, kde očima tlačí své
chlapce kupředu bez většího úspěchu.
A možná to tak občas musí být, aby
si mančaft uvědomil, co by kdyby. Co
by ztratil při sestupu, kolik nadšení
by vyprchalo, kolik fanoušků by bylo
zklamáno. Slušivá „Bé-třída“ by bohdíkovské kopané sakramentsky scházela.
Jenom když to člověk čte, tak mu běhá
mráz po zádech. Tolik skepse najednou. Ale někdy se to tak vyvrbí. Řek-

neme si: „Budeme si to v klidu šprtat
a hrát klidný střed, na postup to stejně
není a s naším mančaftem horší ani
být nemůžem.“ Ale najednou přijdou
dva tři zápasy blbec, kdy se kopeme za
uši a branka je pro nás menší a menší, v dalším rozhodčí usoudí, že je větší kamarád se soupeřem než s vámi
a kdeže byl klidný střed o medailových
postech nemluvě. Najednou jste tam
a chvost startovního pole se vás drží
jako klíště. Ano přesně taková „blbá“
byla sezóna 2010/2011. Většinou jsme
si na podzim „nahrabali“ a jaro tudíž
nemělo tak dramatickou koncovku. Nikoli ovšem letos, pravý opak. Podzimní
zakopávání a střelecká chudokrevnost
nepřinesla vytoužený klid do řad fotba-
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lových příznivců ani hráčů. Těžkou hlavu měli nestoři bohdíkovského kopání.
Možná odpočinková vánoční nálada
se spoustou dárků s fotbalovou tématikou, možná spousta sněhu a zimní radovánky včetně stavění tradičních sněhuláků ve tvaru kopacího míče, uklidnily a přivedly na jiné myšlenky hráče
i trenéra. Možná dobrá zimní příprava
a utužující soustředění nakopli manšaft dopředu, zpátky ni krok. Možná
jsme zaslechli Smrtku okresního přeboru, jak před kabinami brousí kosu.
Nevím. Každopádně nás to vystrašilo
a řádně jsme se do toho zakousli. Hbitý panter Hata Hatoň začal úřadovat,
nejednomu obránci nasadil housličky
i pěkný stahováček a branky se sypaly.
Samozřejmě nebyl sám při stíhacím
závodu poklidných vod krajské soutěže, neboť i Kaňas, náš vrchní lapač
přímých nártů i chytrých záludných
obstřelů sem tam něco chytil, obrana
respektovala potřebu brankáře občas
si v zápase odpočinout a propouštěla
tedy méně či minimum soupeřových
nájezdů, záloha hrála pořád stejně,
určitě dobře, v té rychlosti jsem to nedokázal postřehnout a útok dal prostě
víc branek. Suma sumárum, setřeme
si pot z čela, podejme si navzájem
ruce, nalejme si čisté lihoviny a slavme, i když víme, že na ohňostroj to
není. Drama se šťastným koncem či
nekonečný seriál s dramatickou koncovkou na konci 78. dílu?
To byla bilance „Áčka“ na konci sezóny. Konec nastal i u našich dalších
mužstev. „Béčko“ při střídavém slunečno-zataženém fotbalovém počasí
brázdilo střed tabulky, kde i skončilo.
Snad se dalo zahrát o příčku či dvě
výš, ale na druhou stranu ne vždy optimální sestava přikovala kluky na pátý
flek tabulky. No a žáčci? Obdobně, jednou výhra, jednou prohra. Snaha tam
je, trénují poctivě, ale jsou mezi nimi
věkové mezery, které trochu půlí mančaft. Ale suma sumárum to vyšlo na
pěkné třetí místo. Pochvala od trenéra
i od nás je na místě. Musím ještě podotknout, že tato sezóna byla pro starší
žáčky poslední. Od nové sezóny jsme
přihlásili mládežnické družstvo do soutěže v kategorii dorost.
Máme to za sebou a může odpočívat. Užijte si prázdninových radovánek,
řádně si dejte do pořádku fotbalovou
výzbroj a s optimismem na kopačkách
se uvidíme v nové sezóně 2011/2012.
Váš dopisman, hbitá tužka předseda

7. ROČNÍK TURNAJE
VE STOLNÍM TENISE
O pohár starosty Bohdíkova
Dne 16.4.2011 se uskutečnil již 7. ročník
turnaje ve stolním tenise O pohár starosty Bohdíkova. Letos se zúčastnilo turnaje 14 hráčů
.Finálových bojů se zúčastnili stejní hráči jako
v před cházejících ročnících, bylo viditelné , že
boj finálové špičky byl vyrovnaný.
Loňský vítěz Petr Šubiak, který se velice
snažil, svým druhým smečem neměl štěstí
a proto neobhájil své prvenství z loňského
roku . Letošní 1. místo si vybojoval Dan Podhorný. Na 2 místě skončil loňský vítěz Petr
Šubiak, na 3 místě se umístil Radek Krysztek. Děkujeme všem zúčastněným hráčům za
dobrou náladu, bojovnost, sportovního ducha
a skvělou atmosféru.
Dále patří poděkování sponzorům (Jiří Tulach, Zdenek Pospíšil,
Petr Kunc, Miroslav Fabián, Petr Pavelek, Jana
Brostíková,
Ladislava
Kolejová, Hana Ondráčková, Hana Gronychová, Marie Kaňáková)
Opravdu velké poděkování patří panu Vlastimilovi Diopanovi, který
nám zapůjčil svou Hospůdku, abychom měli
kde hrát. Bylo nám totiž
sděleno od paní správcové Kulturního domu
Bohdíkov, že nám nemůže zapůjčit sál, protože bychom udělali čáry
na podlaze. Šest let to
šlo a letos ne. Byli jsme
nuceni hledat náhradní
prostory, aby se turnaj
O pohár starosty Bohdíkova mohl uskutečnit.
(14 lidí ve sportovní obuvi udělá čáry na podlaze
a 200 lidí na plese, při
tancování neudělá nic.)
Již teď se na Vás těšíme na 8.ročníku turnaje v roce 2012, ale kde
se bude hrát, to ještě
nevíme…
Za pořadatele
Jaroslav Kaňák
a Milan Ondráček
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firmy a organizace informují
Všechny malé i velké zveme
na

Veterinární ordinace
MVDr. Divišová Kateřina

Od 1. 7. 2011 bude nově otevřena veterinární ordinace v Hanušovicích, ulice Školní 343.
Tel.: 776 68 23 81
Ordinační doba:
Pondělí - pátek 13:00 – 17:00

NEDĚLE 26. 6. 2011 V 16 HOD.
V KOSTELE V BOHDÍKOVĚ
Těšíme se na Vás!

POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
18. 6.
18. 6.
26. 6.
1. 7.
2. 7.
30. 7.

125. výročí založení SDH Bohdíkov
Turnaj žáků a bývalých hráčů – FK
Závěrečný koncert HŠ Yamaha
21. školní pouť
Turnaj v malé kopané – FK
Sportovní fotbalové odpoledne - FK

ZŠ a MŠ Bohdíkov, HŠ Yamaha a Obec Bohdíkov
Vás srdečně zvou na

1. 7. 2011 v 15. 00 hodin na Letním divadle v Bohdíkově
 PROGRAM MŠ A ZŠ  ATRAKCE  TÁBORÁK 
 HUDBA No.2 + ALENKA + SÁRA 
 DOBROTY  DALŠÍ VYSTOUPENÍ A PŘEKVAPENÍ 
TĚŠÍME SE NA VÁS!

INZERUJTE S NÁMI !

Plošný inzerát - cena 2,50 Kč za 1cm2

- běžná veterinární péče ( vakcinace,
čipování, tetování, odčervení, krácení drápků, vyprázdnění análních váčku…)
- chirurgické zákroky (kastrace, operace v dutině břišní, ošetření ran,….)
- stomatologická péče ( odstranění
zubního kamene, trhání mléčných
zubů,…)
- diagnostika onemocnění ( RTG,
USG, EKG vyšetření, odběr krve,…)
- prodej krmiv a veterinárních diet

Nabízím veterinární služby i pro
hospodářská zvířata.

POZVÁNKA

Sbor dobrovolných hasičů
Bohdíkov si Vás tímto dovoluje pozvat
na oslavy 125. výročí
založení hasičského sboru,
které se bude konat 18. 6. 2011
na hasičské zahradě v Bohdíkově.
Program oslav
Dopoledne:
9.30 Položení věnce na místním hřbitově
10.00 Mše svatá za zemřelé a vysvěcení
sochy sv. Floriana
Odpoledne:
14.00 – 18.00
Zahájení
Předání vyznamenání
Vystoupení MŠ Bohdíkov
Show na skákacích botách
Vystoupení ZŠ Bohdíkov
Družstvo malých hasičů z Olšan
Malé orientální tanečnice
Kouzelník
Vystoupení Bohdíkovských seniorek
Ukázka historické stříkačky v akci
Celé odpoledne:
Výstavka hasičské výstroje a výzbroje
Skákací hrad
K tanci a poslechu bude hrát DJ Krátký
20.00
Karneval se skupinou Jupiter Šumperk
Ve večerních hodinách Ohňová show.
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