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Bohdíkovský 
zpravodaj

        Vážení spoluobčané,
výstavba obecní kanalizace a čistírny odpadních vod se pomalu chýlí ke konci. 
V současné době je už kompletně vybudována čistírna odpadních vod a zbývá dokončit a propojit některé úseky kanalizač-

ních stok v Bohdíkově a Raškově a dobudovat veřejné části kanalizačních přípojek. Připravují se úpravy povrchů komunikací 
po provedené kanalizaci a ve spolupráci s projektantem ing. Zouharem vyřizujeme u Stavebního úřadu v Šumperku vydání 
územního rozhodnutí na I. etapu kanalizačních přípojek (cca 150 domovních kanalizačních přípojek).

Protože se bohužel setkáváme v průběhu výstavby kanalizace se spoustou „zaručených informací“ musím uvést některé 
věci na pravou míru.

Chci především zdůraznit, že stavba je zcela finančně zajištěna. Obec Bohdíkov má potřebné vlastní zdroje na dofinancová-
ní celé akce, Státní fond životního prostředí nám průběžně na základě předložených faktur zhotovitele uvolňuje postupně pro-
středky z dotace v rámci OPŽP, veškeré platby zhotoviteli stavby probíhají včas a před termínem splatnosti vystavených faktur. 
V letošním roce se nám navíc podařilo na výstavbu kanalizace a ČOV získat dotaci od Olomouckého kraje ve výši 3 mil. Kč, 
která nám umožní ušetřené prostředky věnovat na úpravy asfaltových povrchů komunikací Správy silnic Olomouckého kraje 
i místních komunikací poškozených výstavbou kanalizace.

Nepochybuji, že termín dokončení stavby 
3. 11. 2012 bude zhotovitelem dodržen, na kon-
trolních dnech pravidelně sledujeme a hodno-
tíme průběh prací. Dohlídky na stavbě prová-
dí i pověřený pracovník Státního fondu život-
ního prostředí. Jen pro informaci uvádím, že  
v případě nedodržení termínu stavby je po-
dle smlouvy o dílo  zhotovitel povinen obci 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 200 tis. Kč 
za každý den prodlení. Neskrývám však, že 
v průběhu výstavby kanalizace bojujeme i s 
různými problémy. Překonáváme různá složi-
tá místa: 2x železniční trať, 2x řeku Moravu, 
podkopáváme různé propustky, mosty, což  
s sebou přináší značné technické obtíže a 
někdy i změny trasy vedení kanalizace. Ne-
jsme také spokojeni s provizorní úpravou rýh 
po kanalizaci u některých částí komunikací 
a ne vždy dodavatel provádí dočasné úpravy 
povrchů komunikací podle našich představ. 

Žádám Vás o trpělivost, neboť už v září a říjnu budou probíhat konečné úpravy asfaltového povrchu komunikací po provedené 
kanalizaci. V rámci akce „ČOV a kanalizace obce Bohdíkov“ je možné z dotace z OPŽP hradit  pouze obnovu asfaltového povr-
chu v rozsahu provedeného výkopu. Jakékoliv úpravy krajských i místních komunikací nad tento rámec musí financovat obec  
z vlastních prostředků. Po technickém posouzení stavu jednotlivých komunikací jsme proto ve spolupráci se stavebním dozorem  
a dodavatelem asfaltových povrchů rozdělili komunikace do 3 kategorií. Nejvíce poničené úseky místních komunikací dotčené 
výstavbou kanalizace upravíme v šíři celé vozovky, u silnic III. třídy ve vlastnictví Správy silnic Olomouckého kraje zajistíme 
úpravu vozovky v šíři poloviny jízdního pruhu a u ostatních komunikací zajistíme úpravu povrchu v rozsahu vykopané rýhy.  
S definitivní úpravou celého povrchu některých vedlejších a méně využívaných komunikací počítáme v příštích letech. K tomuto 
postupu nás vedou finanční možnosti obce. 

Řada z Vás se zajímá o budování kanalizačních přípojek. Připojování vlastníků jednotlivých nemovitostí plánujeme zahá-
jit v měsíci říjnu a listopadu letošního roku až po propojení kanalizačních řadů. Další vlastníci budou mít možnost připojit 

pokračování na 2. straně
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zprávy obecního úřadu

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
27. 8. 2012 
24. 9. 2012

se na obecní kanalizaci postupně v průbě-
hu zkušebního provozu čistírny odpadních 
vod, tj. do listopadu 2013. Bohužel vázne 
zpracovávání projektové dokumentace do-
movních kanalizačních přípojek. V sou-
časnosti jsou vypracovány projekty pro cca  
150 kanalizačních přípojek a v jejich zpra-
covávání se pokračuje.

Proti původním předpokladům nebu-
deme žádat stavební úřad o vydání územ-
ních souhlasů, ale povolení přípojek bude 
zajištěno vydáním územního rozhodnutí 
na větší počet kanalizačních přípojek ve  
2–3 etapách. K tomu potřebujeme od kaž-
dého vlastníka nemovitosti podepsat smlou-
vu o právu provést stavbu. K podpisu Vás 
vyzve buď pověřený pracovník obecního 
úřadu, případně člen zastupitelstva nebo 
stavební komise. Podepsané smlouvy potře-
bujeme vrátit obratem, aby se nezdržovalo 

podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na kanalizační přípojky. Po vydání územního rozhodnutí bude s každým majite-
lem nemovitosti uzavřena smlouva o vybudování kanalizační přípojky. Podle projektové dokumentace obdrží od obce vlastníci 
nemovitostí potřebné potrubí na vybudování kanalizační přípojky. 

Výkopové práce a položení potrubí si musí vlastníci zajistit na vlastní náklady.Majitelé domů si rovněž musí zaplatit čistící 
šachtu, která bude umístěna na jejich pozemku. Při budování domovní kanalizační přípojky se občané připojí v místě ukončení 
„veřejné kanalizační přípojky“, která byla vybudována v rámci akce „ČOV a kanalizace obce Bohdíkov“. Tuto část kanalizační 
přípojky obec bezplatně převede vlastníkům nemovitosti smlouvou o vybudování kanalizační přípojky. Před zahozením výkopu 
musí pověřený pracovník (stavební dozor, pracovník obce) zkontrolovat správnost zhotovení kanalizační přípojky. Na základě 
žádostí občanů obec Bohdíkov připravuje seznam doporučených firem k provádění výkopových a instalačních prací, který 
zveřejní v příštím čísle Bohdíkovského zpravodaje. Vlastníci nemovitostí si tak mohou zvolit způsob zhotovení kanalizační pří-
pojky, který jim bude nejlépe vyhovovat. O zahájení možnosti připojit se na obecní kanalizaci budete neprodleně informováni 
v obecním rozhlasu a na internetových stránkách obce. Potřebné informace obdržíte také na obecním úřadu u starosty obce 
nebo pracovníka obecního úřadu pana Darebníka.            

 ing. Luděk Hatoň, starosta obce

USNESENÍ č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce dne 2. 7. 2012 v Bohdíkově
34. Zastupitelstvo obce schvaluje        
 a)  Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce
 b)  Kontrolu plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce
 c)  Podání žádosti o získání dotace na projekt „Revitalizace centrální části obce Bohdíkov“ v rámci 32. výzvy ROP 

Střední Morava a vyčlenění spolufinancování ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů, tj. 2 585 tisíc Kč,  
z rozpočtu obce na rok 2013

 d)  Vyčlenění prostředků pro financování provozu v době udržitelnosti projektu „Revitalizace centrální části obce 
Bohdíkov“ (2014–2020)

 e)  Podání žádosti na Ministerstvo vnitra ČR o lustraci kandidáta na přísedícího Okresního soudu v Šumperku pana 
P. Ú., bytem Bohdíkov  

35. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
 a)  Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce

KRAJSKÉ VOLBY 2012
Krajské volby 2012 se uskuteční v pátek a sobotu 

12. a 13. října 2012.  V krajských volbách máte mož-
nost vyjádřit svou spokojenost s vedením krajského 
úřadu, a kdo usedne v krajském zastupitelstvu, ze kte-
rého vzejde rada a hejtman kraje. 
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ze života naší obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za uplynulé období se narodili:

Adéla Šubiaková, Bohdíkov

Matěj Mátych, Bohdíkov

JAK MĚ MÁ NAIVITA A DŮVĚŘIVOST 
SVEDLY DO SÍTÍ  PODOMNÍCH  

PRODEJCŮ  ELEKTŘINY
Téměř denně odmítám různé nabídky služeb, půjček či výher za něco. 

Takže jsem si myslela, že už mě nic nepřekvapí. To co se mi však stalo 
počátkem srpna, překonalo všechny mé představy. V momentě, kdy přede 
mnou stála pohledná mladá žena a sdělila mi, že k tarifu, který využívám 
(věděla jaký), mám nárok na roční slevu, jakoby se přede mnou rozprostřel 
červený hadr, který jsem musela bezpodmínečně následovat. Potřebovala 
jen poslední vyúčtování energie a já nehleděla na to, co píše, ani kam se 
podepisuji, ale jen jsem sledovala její krásně nalakované nehty a příjemný 
hlas. Navíc v momentě, kdy jsem se přece jen začala smlouvě více věnovat, 
pípnul telefon. Prý upozornění, že má milá dáma zavolat své babičce. Pře-
mohlo mě dojetí, že i dnes mladí lidé myslí na své prarodiče. Jedinkrát bě-
hem hovoru nepadla zmínka o změně dodavatele elektrické energie, přesto 
jsem to podepsala.

Probral mě až další den telefonát od firmy České energetické centrum, 
která si ověřovala mé jméno. Vždyť tuto firmu znám z mnoha televizních 
zpráv o tom, jaké problémy lidem způsobila v Praze! A s hrůzou jsem zjis-
tila, co jsem to vlastně podepsala. Do čeho všeho jsem si vynadala, raději 
nebudu popisovat, ale od smlouvy, která je mimochodem na tři roky,  jsem 
obratem odstoupila. Člověk na to má totiž ze zákona i z dané smlouvy prá-
vo do 30ti dnů od uzavření smlouvy. Formulář jsem našla na internetových 
stránkách, které pomáhají podobně postiženým lidem. Do týdne mi přišlo 
oznámení o ukončení smlouvy. Můj výlet do bezohledného světa prodejců 
energií tak snad šťastně skončil.

J. Málková

ZÁPIS ZÁPIS  
DO ČESKÉ KNIHY 

REKORDŮ

Zápis do České knihy rekordů si 
vysloužil pan Vladimír Jakl z Boh-
díkova za nejrozsáhlejší kroniku 
fotbalového klubu v České republi-
ce. Kronika, která má v současnos-
ti 1239 stran svázaných do tří dílů 
(do konce roku 2008) a další řadu 
stran zatím na volných listech (až do 
současnosti), je doplněna více než  
2800 fotografiemi, tabulkami a do-
bovými archiváliemi. Pan Jakl ji píše 
od roku 1973, ale materiály posbíral 
i z předchozích let, a tak kronika za-
hrnuje celou historii bohdíkovského 
fotbalového klubu od roku 1933. Ta-
kovou kroniku nemají ani naše nej-
slavnější fotbalové velkokluby Sparta 
a Slavia. Tuto v podstatě celoživotní 
práci ocenil v roce 2011 předseda 
Fotbalového svazu pan Ivan Hašek 
nejvýznamnějším fotbalovým vyzna-
menáním – Cenou doktora Václava 
Jíry. Do České knihy rekordů byl 
pan Vladimír Jakl zapsán 18. června 
v Pelhřimově na tiskové konferen-
ci, která byla právě za tímto účelem 
uspořádána.

J. Málková

DIAMANTOVÁ SVATBA
V sobotu 28. 7. 2012 proběhl v zasedací místnosti 

obecního úřadu slavnostní akt, a to oslava 60. výročí 
uzavření manželství - výročí diamantové svatby man-
želů Vladimíra a Libuše Jaklových z Bohdíkova. Pro-
cítěnou báseň přednesla oslavencům paní Mgr. Jana 
Málková, fotografie z obřadu pořídil pan Jiří Málek. 
Za účasti rodinných příslušníků oslavencům poblaho-
přáli a předali dárkový balíček a květiny starosta obce  
Ing. Hatoň Luděk a předseda SPOZ pan Hatoň Leoš.

A. Poprachová

Navždy se s námi rozloučili:

10. 6. Šmeralová Marie, Raškov

18. 6. Heděnec Karel, Bohdíkov
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základní a mateřská škola bohdíkovzákladní a mateřská škola bohdíkov

22. šKOLNÍ POUť 2012
Zábavné zakončení Květinového školního roku 2011/12 na ZŠ a MŠ Boh-

díkov se stalo minulostí v pátek 29. 6. 2012.  Díky spolupráci školy, Komunitní 
školy Bohdíkov a Obce Bohdíkov mohl rekordní počet návštěvníků strávit pří-
jemné odpoledne na Letním divadle v Bohdíkově, které nám bezplatně zapůj-
čili bohdíkovští hasiči. Hasiči z Komňátky vypomohli dodáním stanů, laviček, 
dalšího inventáře a hlavně pracovitými lidmi, kteří jsou při takovéto akci velmi 
zapotřebí. Bez Mirka Spáčila a jeho rodiny, stejně tak jako bez Vaška Babky  
s rodinou si už pouť vůbec nedovedeme představit.

Zásobování ochotně zajistil pan Jiří Tulach a zboží dovezl pan Petr Kunc. 
O to, aby nikdo netrpěl žízní, se postaral pan Petr Pavelek. Prázdné žaludky 
návštěvníků podle ohlasů výborně naplnili pánové Bronislav Straka, Radek 
Novák a jejich pomocnice. Vše od masa a uzenin ve skvělé kvalitě dodal pan 
Klimeš z Bušína, přivezla paní Malá a v udírně prodávaly naše paní školnice. 
Pro mlsné jazýčky napekly dobroty paní kuchařky ze školní jídelny a paní Jiřina 
Šimková. Dopravu pro účinkující kluky z Olšan zajistila zdarma firma Vobus. 
Nad dobrovolnými příspěvky návštěvníků bděly oči paní Pazdírkové, Grony-
chové a manželů Podhorných. Se zmrzlinou ochotně přijeli manželé Krystkovi 
z Rudy. Finančně nebo věcným darem školní pouť podpořili: pan Vlastimil 
Jandrt z Hanušovic, pan Vlastimil Diopan, pan Petr Kunc, pan Jan Beran  
z Hrabenova a Květinářství Ruda - paní Štenclová a Diopanová. Přípravu areálu 
a spoustu dalších přepravních prací zajistili pracovníci obce.

Paní Strýčková se postarala o vystoupení kynologů, paní Körnerová před-
jednala vystoupení řezbáře pana Pecháčka, pan Pavelek domluvil příjezd vojen-
ského auta, pan Babka dojednal vystoupení kouzelníka, dovezl své dcery a koně 
pro radost dětí, postavil táborák a paní Olga Ondráčková s Tomášem Strakou 
připravili pochodně pro jeho zapálení žáky 5. ročníku. Paní učitelka Matějč-
ková si vzala na starost přípravu scény a jeviště. Nafukovací balónky zajistila 
paní vychovatelka Johnová. Gymnastická vystoupení zorganizovala paní Eva 
Fleischerová a spolu s Vendulou Johnovou a ochotnými cvičenkami připravily 
vystoupení na trampolínách, paní Veronika Wolfová a Jana Průchová se svými 
svěřenkyněmi předvedly orientální tance. Paní učitelka Petra Straková se stara-
la o hudební a pěveckou část pouti.

Již mnohem dříve ale začal čilý ruch v obou mateřských školách a ve škole, 
kde bylo zapotřebí zvládnout neméně práce při sestavení a nacvičení progra-
mu, přípravě atrakcí a zajištění zboží do Bafova pouťového stánku. U všech 
pracovníků školy to znamenalo více než stoprocentní pracovní nasazení a od 
dětí značné úsilí, snahu a prokázání nemalé disciplíny včetně velkého výkonu 
při vystoupení. Věřte, že nadchnout více než 2 x 20 velmi neposedných dětí 
MŠ rozdílného věku pro zvládnutí pohybové skladby není vůbec nic jednodu-
chého. A odvážit se nacvičovat 18minutový dětský muzikál, ve kterém účinkuje 
50 herců, z nichž téměř všichni naživo na otevřeném jevišti zpívají, je rovněž 
docela vzácné.

V závěru školního roku se na jiných školách zmírňuje shon a spěch a vše 
se chystá na prázdniny. U nás nastává období maximálního nasazení, příprav 
a stresu z nedostatku času. Někdy se sami sebe ptáme, jestli to vše k něčemu 
je a jestli by nebylo lepší vrátit se k tradičnímu poklidnému zakončení. Jenže 
když se pouť a všechno kolem ní vydaří, zažijeme podporu a pomoc spousty 
lidí, vidíme šťastné děti, spokojené rodiče a mnoho dalších návštěvníků, dodá 
nám to takovou záhadnou energii, že nesmírně unaveni při úklidových pracích 
už vymýšlíme, co ještě bychom mohli příště připravit nebo zlepšit.

Letošní 22. školní pouť se opět povedla a velký dík patří všem, kteří se na je-
jím uskutečnění nějak podíleli, ale i těm, kteří jen přišli nebo přijeli, a to dokon-
ce až ze Slovenska (jako naše kolegyně z Nitrianských Sučan, což nás nesmírně 
potěšilo). Jsem ráda, že se v Bohdíkově vždy najde dost lidí, kteří ochotně 
přiloží ruku ke společné práci nebo přispějí nápadem či věcnou podporou. Bez 
nich bychom pouť nikdy nezvládli a je krásné vědět, že tu prostě jsou.

Mgr. Alena Vokurková

Vystoupení MŠ Bohdíkov

Vystoupení MŠ Raškov

Vystoupení ZŠ Bohdíkov

Vystoupení na tramplínách

Oddíl estetické gymnastiky
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ZAHÁJENÍ šKOLNÍHO ROKU 2012/13
se uskuteční v pondělí 3. 9. 2012 v 8:00 h v budově základní školy. Děti nepotřebují aktovky ani přezůvky.  

Hned ráno se budou moci přihlásit na oběd, svačinu a do školní družiny, která bude první den v provozu do 13:00 h.  
Pro děti z Raškova pojede autobus do školy dle jízdního řádu minulého šk. roku  a zpět do Raškova v 9:30 h. 

Pokud dítě půjde do školní družiny, musí si rodiče v tento den dopravu dítěte zpět do Raškova zajistit sami.

OBČANÉ NAŠÍ OBCE
FILOMÉNA KROBOTOVÁ

Paní Filoména Krobotová (roz. Nosková) se narodila 22. 1. 1912 v Raškově. Do 6ti let navštěvovala školku v Raško-
vě,  poté německou pětiletou školu. Ve 3. třídě, po r. 1918, se tu učila i češtinu. V roce 1923 začala chodit do německé 
měšťanské školy v Šumperku. Dále pak do obchodní školy v Šumperku a jeden rok do české obchodní školy v Hodoníně.

V 18ti letech se provdala za o deset let staršího Františka Krobota, řezníka a uzenáře v Raškově. Jeho rodiče měli 
pohostinství, řeznictví a uzenářství a menší zemědělství. Když se oženil, jeho otec mu řeznictví - uzenářství předal. 
Všechno se tehdy dělalo ručně. Pan Krobot, který byl na praxi v Praze, byl podnikavý, vypůjčil si peníze a koupil stroje.  
S jedním tovaryšem vyráběli kvalitní výrobky, které rozvážel nejprve na motocyklu, později, když si vydělali peníze, kou-
pil auto a rozvážel je autem po celém okolí. Tehdy byly jen lednice, postavil proto chladírnu a zvětšil udírnu, zvětšoval 
dílny. Později si přibral pomocníky a pracoval pak již s 5ti tovaryši, jedním učněm a jedním řidičem. Peníze, které vydě-
lali, byly  použity na zlepšení podniku. Koupil nákladní auto, se kterým se jezdilo pro dobytek, nechal postavit vodovod 
a garáže. Začal vyrábět konzervy, paštiky, polévky, měli také filiálku v Šumperku.     

Paní Krobotová byla v prodejně, vařila a starala se s jednou služkou o zaměstnance, kteří  měli  zadarmo stravu, byt 
a prádlo. Konec všem plánům udělala 2. sv. válka a poté znárodnění. Roku 1946 byl celý majetek státem zkonfiskován. 
Manžel našel ve Starém Městě zaměstnání v řeznictví a uzenářství a pro manželku místo v prodejně. Po nějakém čase 
byly malé výrobny zrušeny a pan Krobot  byl zaměstnán v masně v Šumperku, poté v Bruntále a Zábřehu. Paní Krobo-
tová  byla celou dobu v prodejně ve Starém Městě. 

V roce 1958 bylo vedením Spotřebitelského družstva Jednota umožněno manželům Krobotovým vrátit se do pro-
dejny v Raškově. Paní Krobotová prodávala v řeznictví a pan Krobot se stal vedoucím Lahůdkárny (ve svém bývalém 
podniku). Bydleli ve svém  původním domě. Lahůdkárna si vedla dobře, potřebovala stále více místností a manželé 
dostali výpověď z bytu. Náhradou dostali zanedbanou stodolu, ve které hospodařilo  JZD.  Manžel ji nechal zbourat  
a postavit nový dům, do kterého se v roce 1966 nastěhovali. Roku 1968 odešli do důchodu. V roce 1982 pan František 
Krobot zemřel.

Roku 1991 byl původní maje-
tek manželů Krobotových paní 
Krobotové navrácen. V červenci 
1997 ji překvapila stoletá voda, 
která odnesla část domu. V oka-
mžiku, kdy chtěla otevřít dveře 
do ložnice, zjistila, že podlaha  
s postelí, peřinami a nočními 
stolky klesly dolů a voda vše od-
nesla. Cesta  i schody k  domu 
byly také pryč. Paní Krobotová se 
z domu dostala za pomoci lana. 
Další dny trávila u známých a pří-
buzných. Dům byl opraven.

Od ledna 2005 své dny tráví 
paní Krobotová v Domově dů-
chodců v Šumperku. Všechny pe-
ripetie života jí pomohla zvládat 
pevná víra v boha, kterému také 
děkuje za to, že mohla oslavit své 
100. narozeniny. Ani dnes nemy-
slí jen na sebe, ale modlí se za 
mír a lásku mezi lidmi.

Dle vzpomínek p. Krobotové
  napsala J. Málková



– 6 –

FOtbALOvý KLub bOhdíKOv

Další rošáda na poli fotbalovém
Přechod ze sezóny jedné do sezóny druhé a zasloužené válení si šunek  

v letní pauze prakticky neexistuje. Odbýváme sebe, tedy hráče, i naše milé pro-
tějšky a vědomě vymetáme každý posezónní turnaj, každé čutání, které nám 
je nabídnuto. Ale s hlavou a myšlením fotbalisty, potažmo zarytého fotbalisty, 
málokdo co nadělá a přesvědčí o jiných hodnotách a prioritách. Snad jen po-
stupem věku, vráskou na čele a s opotřebovaným tělem, hráč, vysloužilý to ju-
nior,  poleví ve svém bláznění,  víc než na trénink se těší na potréninkové pivo,  
jeden trénink týdně stačí a vzájemné kočkování v manšaftu „staří-mladí“ bere 
s nadhledem, šibalským úsměvem a rád toto „soupeření“ vyhledává a mohu 
ještě dodat, že většinou v něm vítězí. Ale to k fotbalu patří a patřilo a hlavně 
to ničemu nevadí.

 Prázdninové turnajové bláznění jsme překonali na všech frontách a po  
v potu tváře rozeběhlé tréninkové přípravě jsme zahájili novou sezónu. Přípra-
va doma s Bludovem naznačila, že by to nemuselo být nic hrozného. S hrdým 
a bojovným srdcem jsme dále vyjeli na pohár do Písařova, kde jsme vymakali 
dvoubrankovou remízu a až devátá série pokutových kopů neposlala do dalšího 
kola nás, ale soupeře. Ale nevěšeli jsme hlavy, alespoň jsme si mohli prověřit, 
že i když nemáme k dispozici hráče, abychom dali do kupy jedenáctku,  jako 
se nám to stalo právě v Pisařově, můžeme v klidu sáhnout do řad fotbalového 
senior klubu a povolat do dresu hvězdy z minulosti,  kteří ještě dnes na krajské 
úrovni dokáží ukázat určitou kvalitu, za kterou se nemusí stydět. Ano, tréňa 
Jirka, který se sám nominoval, neboť neměl na výběr, byl tím záchranným 
kruhem. Když jsi to jednou slušně kopal, tak to slušně kopeš i dnes. To je stará 
pravda fotbalistů. A také samozřejmě brankař Standa Janků rozhýbal své bola-
vé tělo a lapnul několik nebezpečných střel. Nicméně tato série vcelku úspěš-
ných zápasů nebyla zúročena hned v prvním mistrovském zápase v Žulové, kde 
ani hattrick nesmlouvavého tanku Jardy Hrozného z rodu Hatů a nabídnutá 
penalta nepomohly k vítězství. Takové zápasy opravdu nepatří na tabuli cti  
a není k nim potřeba ani žádný komentář, pouze nakopat. 

Takže posouvám začátek naší sezóny na druhý zápas a první jako by nebyl. 
Střelecká chuť Jardovi doufám vydrží, důvtipnou myšlenkou s milimetrovou 
nahrávkou okoření zápasy naši středopolaři, neprostupní obránci nastaví svou 
hrubou tvář útočníkům soupeřů a ostatní se přidají s bojovností a elánem. Tak, 
tak nějak bych si to asi představoval. Vím, že nejsem skromný, ale ani snílek. 
Vím, co mančaft dokáže. Hurá tedy do bojů o krajský vavřín, který není nere-
álné získat, byť první střela minula cíl. 

Vlajkonoš bohdíkovské repre – Petromil Jankovič

Staří občané oslavovali hody v mě-
síci listopadu neděli před Kateřinou 
od neděle až do čtvrtka s takovýmto 
programem: Neděle náležela svobod-
né chase, která se bavila taneční zá-
bavou do rána příštího dne. Nejslav-
nější byl pondělek. Všichni občané se 
zúčastnili bohoslužeb v Raškově, po 
kterých od kostela s hudbou v průvo-
du pochodovali do hostince. Po po-
ledni následovalo tlučení kohouta.

„tlučení kohouta“ - Živý kohout 
v dolíku země sedící přikryl se hli-

DÁVNÉ ZVYKY NAŠÍ VESNICE
něnou mísou s dírou ve dně, ze kte-
rého kohout vystrkoval hlavu. Kdo 
chtěl tlouci, odstoupil od kohouta  
10-15 kroků a tam mu zavázali šát-
kem oči. Do rukou dostal cep a 2x 
nebo 3x soutěžícím zatočili dokola,  
a pak šel s očima převázanýma  
k míse s kohoutem  Udeřil-li vedle 
kohouta, aniž by rozbil mísu, musel 
zaplatit poplatek šesťák. Zasáhl-li, 
dostal odměnu.

„stínání berana“ – Podle vy-
pravování Jana Bittnera staršího 

provádělo se ve čtvrtek stínání be-
rana takto: Chasník v pastýřských 
šatech vedl ověnčeného berana 
celou vesnicí za doprovodu hudby 
a občanstva až do hostince na sál,  
kde potom popravčí se zavázanýma 
očima měl jednou ranou kosířem 
(druh kosy na řezání sekaniny) be-
rana  o hlavu připravit.  Jeho úkol 
mu ztížili tím, že do vlny na krku 
berana vpletli dráty. V případě jeho 
nezdaru po částečném poranění 
bylo pak zvíře píchnuto nožem. 
Masa bylo použito k pohoštění hu-
debníků a ostatních, kteří se berana  
k tomu zvyku zakoupili. Stínání be-
rana zahynulo pro trýznění zvířat.

„střílení živých holubů“ - V širém 
poli se postavil až na 15 metrů vy-
sokém sloupu holubník, do něhož 
umístili živé holuby, darované ze 
sousedních vesnic. Celkem 49 po-
zvaných střelců novinami z celého 
okresu šumperského se zúčastni-
li soutěže za přítomnosti jednoho 
rozhodčího. Z holubníka pomocí 
spouštěcích dvířek byl pouštěn po 
jednom holubu, po kterém střelci, 
postaveni kruhem kolem holubníka, 
pálili. Poprvé střílel vždy ten, pro-
ti kterému  holub letěl, pak ostat-
ní. Po každém odstřelu se postavil 
střelec o jedno místo (kolík) dole-
va. Komu rozhodčí přiznal největší 
počet sestřelených holubů, tomu 
hudebníci zahráli slavnostní marš 
(pochod). Pamětník Jan Bittner 
starší viděl střílení živých hloubů 2x  
a poslední se konalo v roce 1902. 
Tento zvyk se zřejmě v naší obci 
vyskytl nahodile. Alespoň tak si to 
myslel zdejší kronikář.

„taneční zábava“ – Večer násle-
dovala vždy taneční zábava, které se 
účastnili všichni občané. Aby byla 
100 % účast, tvrdilo se, že neúčastí 
na ní neurodí se mu brambory a při 
zábavě na ostatky (Velikonoce; před 
popeleční středou) zase se mu nepo-
daří len. Do čtvrtka vysedával zdejší 
lid v hospodách, z čehož měli nej-
větší radost hostinští.

Mgr. L. Divišová
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Regionální značky v České re-
publice zavádí již pátým rokem ná-
rodní koordinátor Asociace regio-
nálních značek, o.s. Jesenická oblast 
patří ke třináctému regionu, který 
se do systému značek zapojil. Tato 
značka garantuje zejména místní pů-
vod výrobku a vazbu na region Jese-
níků, ale také jeho kvalitu a šetrnost 
k životnímu prostředí.

Koordinátorem projektu Jesení-
ky - originální produkt je MAS Hor-
ní Pomoraví o.p.s.. Na této stránce 
máte možnost se seznámit s produk-
ty, které získaly certifikát a právo 
používat regionální značku Jeseníky 
– originální produkt:

Ručně zdobené svíce plátovými 
vosky, které dodává Charita Zábřeh, 
Janovy roubenky – hrubá stav-
ba ze Šumperka, Zbraně, lovecké  
a užitkové nože od Martina Pospí-
chala z Hanušovic

Ruční výroba a zpracování skla, 
které dodává Petr Slavkovský z obce 
Mnichov, Staroměstská máslová tru-
bička od Olgy Gřundělové – KRE-
MO, Staré Město p. Sněžníkem, Tka-
né koberce, dodává  Zahrada 2000 

VÝJIMEČNOST A TRADICI REPREZENTUJÍ  
ORIGINÁLNÍ PRODUKTY JESENÍKŮ

o.s. z Jeseníku, m. č. Dětřichov, Drá-
tované výrobky a svíčky z parafínu od 
Miloše Gajdy z Petrova  nad Desnou, 
Publikace s regionální tematikou Je-
seníků -Pavel Ševčík – VEDUTA, Ští-
ty, Loučenské pivo Kvasslav od  Fran-
tiška Halaxy z Kout  nad Desnou, 
Oplatky, které dodává UNITA, spol. 
s r. o., Bílá Voda u Javorníka, Mléko 
a sýry ze Zemědělského  družstva  Je-
seník, Dřevěné sochy od  Jaroslava Pe-
cháčka - ATELIÉR ABAKUK z Ha-
nušovic, Čerstvé ovčí a kravské sýry, 
které dodává Michal Hrdlička z Br-
níčka, Textilní výrobky ručně barvené 
přírodními barvivy, dodává  BATI-
KA BELLIS - Filip a Bára Wormovi  
z České Vsi, Dekorativní perníčky od  
Jitky Korytarové z Branné, Užitková 
keramika, kterou dodává Keramika 
Hloušek ze Zábřehu, Textilní výrobky 
od Mariany Felnerové z Hanušovic, 
Umělecky zdobené medové perníčky 
z Oskavy, které dodává Ivana Borá-
ková z Oskavy, Umělecké kovářské vý-
robky od Petra Jeřábka z Jindřichova, 
Dřevěné misky, plastiky, ostatní dřevě-
né výrobky, dodávají  Zdeněk a Lea 
Grossovi z Bělé pod Pradědem, Ruč-
ní papír „Losín“, který dodává  Ruční 
papírna Velké Losiny a. s., Ovocné de-
stiláty a likéry od Mgr. Richarda Jaš-
še z  Velkých Losin, Výrobky z ovčího 
rouna, dodává Občanské sdružení 
Stránské z Břidličné, Severomoravská 
chata v katastru Malá Morava, Relax 
centrum Kolštejn v Branné, Skleněné 
šperky a bytové dekorace ze skla od 

Darjí Andrlové z Bludova, Bludov-
ské masné výrobky od Bludovské 
a.s., Via Delicia lahůdky ve skle, kte-
ré dodává Designfoods s.r.o. ze  Zá-
břeha, Rukodělné výrobky z Domova  
Paprsek Olšany, p. o., Ručně vyrábě-
né a malované skleněné obrázky od 
Vitrail Servis – Hoplíčkovi ze Zá-
břeha, Jesenické druhové Biomedy 
z Včelařské farmy – Kolomý ze Sta-
rého Města, Pekařské výrobky, kte-
ré dodává Pekařství Šimbera, s.r.o. 
z Libiny, Umělecké kovářské výrobky 
od Uměleckého  kovářství Křížek 
z Javorníku, Včelí med, který dodává 
Petr Urban z Javorníku, Uzenářské 
výrobky z Bušína, dodává MVDr. Jo-
sef Klimeš z Olšan, Drátované snění 
Jedelanka, které dodává: Sókratés 
DaMi, s.r.o. z Jedlí, Sedlářské vý-
robky z kůže od Sedlářství Lubomír 
Jelínek z Hanušovic, Vitrážové šper-
ky, mozaikové obrazy, vitrážové výpl-
ně od Ivety Strnadové z Vrbna pod 
Pradědem, Horská Vila Heda v obci 
Vidly, Rekreační středisko Boze-
ňov v Dolním  Bušínově, Ubytování  
U Skřivánků v Ludvíkově, Restau-
race Vila Elis v Jeseníku, Penzion  
U Petra v Jeseníku, Penzion Trojká-
men v Nových  Losinách.

Veškeré informace o všech  
36 regionálních značkách JESENÍ-
KY originální produkt®, ale také 
o značkách regionů z celé České 
republiky a národním koordinátoro-
vi systému značení, Asociaci regio-
nálních značek, o.s. se nacházejí na 
webových stranách www.regional-
ni-znacky.cz. Zde jsou i informace  
o tom, jak se o danou značku ucházet 
a jaké výhody majiteli přináší.

J. Málková
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www. reprotisk. cz
Rychlý a kvalitní tisk
• vizitek
• letáků
• vstupenek
• stravenek

• katalogů
• brožur
• kalendářů
• knih

Grafi cké návrhy
• logotypy
• fi remní design
• letáky, knihy
• fi remní časopisy

• potisk obálek
• složky
• nástěnné kalendáře
• časopisy

POZVÁNKA DO 
SPOLEČNOSTI

25. 8. Ukončení prázdnin s Ama-
zonkami

 7. 9. Zájezd pro důchodce
12. a 13. 10. Volby do zastupitel-

stev krajů

Zájezd pro důchodce
Velehrad, Uherské Hradiště

Termín: pátek  7. 9. 2012
Odjezd:   Raškov – Horní Dvůr  6:00 hod.
               Raškov – kostel   6:05 hod.
               Raškov – u Sepla   6:10 hod.
               Bohdíkov – zastávky po obci     6:15 hod.
               Komňátka – obchod                  6:20 hod.
Program: Velehrad – prohlídka baziliky
  Uherské Hradiště – procházka městem, oběd
  Veselí nad Mor. – na lodi po Baťově kanálu 
  Sudkov – společná večeře s posezením v restauraci 
  „U Adély“ v Sudkově
Cena:   200,- Kč – bude použito na vstupy
Doprava zdarma: hradí Obec Bohdíkov   

Seskupení  Amazonek Bohdíkov
pořádá

dne 25. 8. 2012 v 16 hodin
Na hasičské zahradě v Bohdíkově
uKONČENí PRÁzdNIN

Odpoledne připravené hry pro děti
Občerstvení zajištěno • Dobrou náladu s sebou

Od 20 hodin živá hudba – 3GO

vobávat se – obávat se
vobec –„Púdu na vobec“ – obec, 

obecní úřad 
vobejít - obejít
vobchod – obchod
vobjednat – objednat
vobjet – oběd (po vobjeďe), objet
voblbnót, voblbovat – někomu 

motat hlavu
vobnášet - obnášet
vobóm dvóm – oběma dvěma

vobžínki – „to je slavnosť na kon-
cu žňí“; obžínky

vod nas – od nás
vodmňeni - odměny
vohřívat, zhřívat – ohřívat
vochtrhaus, vochtrovňa, strážné 

domek – strážný domek u tratě
vochutnat - ochutnat
vokno, před voknama – okno, 

před okny
vokopat česnek a cibulu – okopat 

česnek a cibuli
vokorek, vokurka – okurka
vokořeňit – okořenit 
vokósé to pořádňe – okousej to 

pořádně
vomáčka – omáčka
vomdlivaňí - omdlívání
vonehdá – nedávno
vopravdu - opravdu
voptat se na to, optat se  – zeptat 

se na to
vořech, vořeší – ořech
vosel - osel
vosolit - osolit
vospalki – ještě nevyspalé oči
vostaťňí – ostatní
vostich – stud
vošatka – „na vošatku se zbírali 

vajíčka“, také:  kukaň, kde snášejí sle-
pice svá vejce 

vošmátrat - osahat
votkať si? – Odkuď jsi?
votoman – otoman, pohovka
vottahnót- odtáhnout 
vošmátrat – osahat
vozék – vozík
vuřt – salám, párek na opečení

Mgr. L. Divišová

SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ“ MLUVY

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


