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Vážení spoluobčané,
tento článek by zřejmě nevznikl, kdyby paní Jana Málková nezprostředkovala zhlédnutí kronik FK Bohdíkov v Agentuře Dobrý den v Pelhřimově. Tím se stalo, že mé psané kroniky byly nad moje očekávání velice pozitivně ohodnoceny. Proto
paní Málkové chci poděkovat. Jinak by moje dlouholetá práce upadla v zapomnění. V minulém čísle jste již byli seznámeni
s mou účasti s přáteli v Pelhřimově. Jak vše začínalo a také končí?
Byl to rok 1954, kdy jsem přišel z vojny a stal se členem výboru FK jako jednatel. Hráčská krize, která klub zasáhla
v roce 1964/65 trvala jen krátce. V ročníku 1966/67 byla činnost obnovena. Výbor si dává stále větší cíle a dobrý kádr
mužstva vše potvrzuje svými výkony. Úspěšné 35. výročí založení v roce 1968 bylo základem dobře nastoupené činnosti.
Pro Duklu Šumperk to bylo jedno z posledních utkání před okupací 21. 8. 1968. Oslavy výročí se opakovaly vždy po pěti
letech až do 75. výročí v roce 2008. V ročníku 1969/70 družstvo postupuje do okresního přeboru. V těchto letech jsme ve
spojení se všemi závody a OÚ, kteří nám pomáhali v pracovní, materiální a kulturní činnosti. Každým rokem jsou pořádány sportovní dny a také velmi
náročné turnaje mužů a mládeže.
Tyto akce jsou v okrese ojedinělé.
Hráči si mohli zahrát s ligovými
Koho tradice předků nezaujme
Vítkovicemi, juniory a dorostem
Baníku Ostrava i s mužstvy divizsrdcem – jen stěží v ní bude schoními. Obnovuje se i sportovní a
kulturní dlouhodobá spolupráce
pen pokračovat!
s Baníkem Vamberk. Všechno úsilí je věnováno přípravě na stavbu
V. Jakl
kabin. Ty jsou ale ovlivněny akcí
„Z“ v obci, kde také oddíl zajišťuje
práci svými členy. Byly tak postaveny kabiny UNIMO. Zásluhou
pana Josefa Dědice se prosazuje stavba prodejní budovy. Škoda, že v té době jsem měl zdravotní problémy, jinak by tato
stavba měla nad prodejnou kulturní místnost. Bylo ještě mnoho další pracovní, sportovní a kulturní činnosti, která mě
inspirovala k tomu, abych se pokusil vše zachytit v psané kronice doplněné fotografiemi.
Toto rozhodnutí bylo stvrzeno podpisem mým a všech zúčastněných v již připravené kronice při oslavách 40. výročí
30. 6. 1973 v kulturním domě. Také jsem slíbil, že s podporou žijících zakladatelů sepíši historii 40 roků zpětně do roku
1933. Podotýkám, že to byla jen má vlastní iniciativa! Na Pelegradě se uskutečnily 3 schůzky hráčů z let minulých, aby
mohly být doplněny údaje do roku 1955. Od té doby jsem si již materiály a fotografie zajistil sám. To vše mi pomohlo do
roku 1973 věrohodně v kronice uspořádat. Snad největší uspokojení z této mé práce měla sama Terinka (vedoucí pohostinství na Pelegradě). Mohu zodpovědně říci, že celý výbor FK (až do mého odchodu z něj) mé záznamy historie podporoval. Po trenérech i vedoucích jsem vyžadoval předání veškerých podkladů vždy po skončení ročníku mistrovských soutěží,
abych je mohl zapsat v kronice do valné hromady.
Po ukončení funkce ve výboru v soutěžním roce 1995/96 jsem si myslel, že budu mít více času na doplňování zápisů.
V tom jsem se velice zmýlil! Do dnešních dnů bylo jen málo ročníků bez problémů. Na VH FK v usnesení vždy bylo, že vše
se zařídí tak, abych neměl problémy podklady získat. To bylo ale vše. Proto jsem chtěl práci ukončit již rokem 2006/07.
Tehdy mě však zaujali žáčci později dorostenci, kteří díky dobrým vedoucím dosáhli kvalit, pro které si zasloužili být v kronice uvedeni. Navíc pro nedostatek dorostenců bylo mužstvo zrušeno, když získalo titul Přeborníka FS 2008/09! Postoupilo do I.A třídy, což se v historii klubu nikdy nestalo! Z toho důvodu ukončuji práci na kronice rokem 2009/10. Dnes je
říjen roku 2012, a k tomu, abych mohl svůj závazek splnit, zbývá jediné – získat ještě několik podkladů z roku 2009!! Když
si vzpomenu na získání dokumentace 40ti leté činnosti zpětně, tak získat dnes současnost je pro mne mnohem složitější.
Vladimír Jakl
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zprávy obecního úřadu
STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE BOHDÍKOV NA LÉTA 2012–2025
V posledních měsících byla ve spolupráci s Národní sítí
venkovských komunitních škol zpracována dlouhodobá
Strategie rozvoje Obce Bohdíkov na léta 2012–2025. Jedná
se o zásadní dokument, který byl vytvořen metodou komunitního plánování a měl by mít dlouhodobou platnost
a závaznost bez ohledu na to, kdo po komunálních volbách
zasedá v obecním zastupitelstvu. Proces tvorby Strategie
rozvoje Obce Bohdíkov probíhal ve dvou fázích. První fáze
byla komunitně týmová práce s facilitací dávající důraz na
spolupráci v týmu a týmovou kulturu dávající hlas všem
jeho členům. Druhá fáze byla zpracována expertně firmou
E consulting, E.U.R., s.r.o. a obsahovala proces tvorby
strategie, editaci práce týmu, zpracování sociodemografické analýzy, rozbor návazností strategie na další strategické
dokumenty a redakci a zpracování strategie do formy
uceleného dokumentu. Veškeré tyto činnosti zpracovávala
pro nás firma E consulting, E.U.R., s.r.o. bezplatně v rámci
projektu ESF Národní sítě venkovských komunitních škol
„Rovné příležitosti ve venkovských místních partnerstvích“.
Celou strategii vytvořil Strategický komunitní tým Obce
Bohdíkov, který byl vytvořen z občanů, kteří projevili zájem
zapojit se do jeho činnosti. Na první komunitní dílnu s otázkou „Co se vám v Bohdíkově nelíbí – co udělat jinak?“ byli
pozváni všichni občané zveřejněním na internetu, v místním rozhlase a pozvánkami na obecních vývěskách. Z nich
byli vybráni nejaktivnější účastníci komunitní dílny, opakovaně osloveni zastupitelé, učitelé školy, členové spolků a neziskových organizací i místní podnikatelé s nabídkou práce

v týmu. V týmu nakonec spolupracovalo celkem 23 lidí, z toho
6 členů zastupitelstva obce, 14 žen. Průměrný věk členů týmu
byl 40,6 let a byly v něm zastoupeny všechny věkové, zájmové i profesní kategorie občanů. Tým se scházel na večerních
schůzkách v budově ZŠ Bohdíkov. Celkem se uskutečnilo
6 schůzek strategického týmu. Jeho členové odpracovali ve
svém volném čase při tvorbě strategie celkem 224 hodin.
Strategický tým obce za facilitace (řízení procesu)
ing. Janem Fialou z Národní sítě VKŠ postupně vypracoval
S.W.O.T. analýzu obce (analýza silných a slabých stránek
obce, příležitostí a ohrožení), provedl audit zdrojů Bohdíkova s využitím technik týmové práce, formuloval strategickou
vizi obce pro rok 2025, formuloval jednotlivé priority dále členěné do opatření jako dílčí cesty k naplnění strategické vize
a dohodnul termín nejbližší aktualizace strategie. Na poslední
schůzce 2. 10. 2012 byla provedena závěrečná redakce celého
dokumentu. Dlouhodobá Strategie rozvoje Obce Bohdíkov
na léta 2012–2025 bude předložena ke schválení na nejbližší
zasedání zastupitelstva obce. S jejími nejdůležitějšími částmi
Vás seznámíme v příštích číslech Bohdíkovského zpravodaje
a bude v celém rozsahu zveřejněna na webových stránkách
obce. Chtěl bych ocenit aktivní přístup všech občanů, kteří se
do jejího zpracování nějakým způsobem zapojili a podíleli na
práci strategického týmu. Společným úsilím byl vytvořen dokument, jehož platnost přesáhne několik volebních období
a navrhne směry budoucího rozvoje naší obce do roku 2025.
Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

USNESENÍ č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce dne 24. 9. 2012 v Bohdíkově
36. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce
c) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. IN/CZ-031/2011 uzavřený Obcí Bohdíkov a společností INSTA CZ s.r.o.,
IČ 25374311 se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc na akci „Kanalizace a ČOV Bohdíkov“, kterým
se zvyšuje cena díla o částku 3 562 760,- Kč
d) Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2012 pro Římskokatolickou farnost Bohdíkov na restaurování obrazů křížové cesty v kostele v Bohdíkově ve výši 75 000,- Kč
e) Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2012 pro Římskokatolickou farnost Raškov na instalaci
mříží v kostele v Raškově ve výši 18 000,- Kč
f) Návrh úprav rozpočtu na rok 2012 podle přílohy
g) Předběžný záměr obce vykoupit do vlastnictví obce část pozemku p.č. 635/6, orná půda v k.ú. Dolní Bohdíkov
pro účely výstavby kanalizace za cenu 200,- Kč za m2
37. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
38. Zastupitelstvo obce volí
a) Pana Petra Úlehlu, bytem Bohdíkov, přísedícím Okresního soudu v Šumperku na období 2012–2016
39. Zastupitelstvo obce ruší
a) V plném rozsahu svoje usnesení č. 31 písm. f) z 21. 5. 2012 k prodeji budovy bývalé mateřské školy Raškov č.p.
101, společně s pozemky p.č. st. 47 a p.č. 238, trvalý travní porost v k.ú. Raškov Ves

AKTUÁLNĚ

Upozorňujeme občany, kteří nemají uhrazen poplatek za odvoz komunálního odpadu za II. pololetí 2012, že tak
musí učinit do 31. 10. 2012 do pokladny na obecním úřadě nebo přímo na účet obce po telefonické domluvě a přidělení
variabilního symbolu. Komunální odpad bude svážen každý týden od začátku prosince.
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Ze života naší obce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za uplynulé období se narodili:

Navždy se s námi rozloučili:

Kubíčková Sofie, Bohdíkov
Novák Štěpán, Bohdíkov

15. 8. Leckel Jan, Bohdíkov

ZÁJEZD DŮCHODCŮ

V pátek 7. 9. 2012 vyjeli bohdíkovští důchodci na již tradiční zájezd, který pro
ně pořádá Sbor pro občanské záležitosti. Naše první zastávka patřila poutnímu
místu na Velehradě, kde jsme si prohlédli barokní baziliku. V části baziliky
však zrovna probíhaly restaurátorské práce, které tak značně ovlivnily průběh
prohlídky. Odtud jsme odjeli
do starobylého středověkého
města Uherského Hradiště,
které je odedávna označováno
za přirozený střed Slovácka.
Zde si účastníci zájezdu mohli
prohlédnout historické jádro
města a poobědvat. Další naší
zastávkou bylo Veselí nad
Moravou, město na jihovýchodě Moravy v okrese Hodonín
a projížďka po Baťově kanálu.
Za krásného slunečného počasí
jsme mohli s paluby lodi obdivovat spoustu zajímavostí a okolní
přírodu. Také jsme si vyzkoušeli proplutí přes plavební komoru, tzv. zdymadlo,
které vyrovnává na vodní cestě rozdíl výšek hladiny. Poslední zastávkou na
našem výletě byl Sudkov a společná večeře s krátkým posezením v restauraci
«U Adély». Dopravu zajišťovala firma VOBUS, poděkování patří zejména řidičům, kteří nás bezpečně a ve zdraví dopravili ve večerních hodinách do našich
domovů.
			
Poprachová

MAŽORETKY Z BOHDÍKOVA V RAPOTÍNĚ

V sobotu 8. září 2012 proběhla v Rapotíně významná událost. V rámci
místních hodů bylo za přítomnosti hejtmana Tesaříka slavnostně otevřeno
kulturní a komunikační centrum – KKC Rapotín, jehož rekonstrukce z místního kulturního domu trvala několik let
Vedení obce připravilo k této příležitosti velmi pestrý kulturní i sportovní program. Součástí tohoto programu bylo i vystoupení mažoretek – seniorek z Bohdíkova. Během odpoledního programu kapely Rozmarýnka předvedly tři sestavy, které
se setkaly s velkou odezvou u místních občanů. Hodnotili zejména aktivní přístup
k životu seniorek, atraktivnost vystoupení, ale i samotnou choreografii a nápaditost kostýmů s jistou dávkou recese. Po jejich vystoupení dokonce proběhla mezi rapotínskými
ženami myšlenka, že by mohly i ony
zkusit založit podobnou skupinu.
Prostě „bohdíkovští“ mohou
být na své mažoretky hrdi. Doufejme, že je v Rapotíně při nějaké
příležitosti znovu uvidíme.
Martin Gronych,
zastupitel obce Rapotín
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ZLATÁ SVATBA
Dne 22. 9. 2012 oslavili manželé Reichl Jaroslav a Františka z Raškova významné životní jubileum 50. výročí uzavření manželství.
Oslava zlaté svatby proběhla
v sobotu 29. 9. 2012 v Kulturním
domě v Raškově za účasti rodinných příslušníků a přátel rodiny.
Oslavencům také poblahopřáli
starosta obce Ing. Luděk Hatoň,
předseda SPOZ pan Hatoň Leoš
a člen SPOZ pan Podhorný Miloslav, kteří jubilantům předali květinu a dárkový balíček.

50.

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V neděli 30. 9. 2012 ve 14.00 hodin byli na obecním úřadu přijati
do svazku naší obce noví občánci. Se svým kulturním programem
vystoupily děti z mateřské školy
Bohdíkov pod vedením paní učitelky
Bohumily Matysové. Slavnostního
aktu se zúčastnili manželé Skála
Jiří a Maršálková Ida s dcerou
Nelou, manželé Kvapil Lukáš a Jana
s dcerou Natálií, manželé Daněk
David a Ivana s dcerou Gabrielou,
manželé Úlehla Petr a Monika se
synem Petrem, pan Machala Miroslav a paní Hádková Lenka s dcerou
Anitou, pan Šubiak Petr a paní Vicenecová Alena s dcerou Adélou, paní
Mátychová Jana se synem Matějem,
pan Peňák Josef a paní Ptáčková
Eva s dcerou Terezou a pan Kubíček
Jaroslav a paní Kubíková Kateřina
s dcerou Sofií. Rodičům k narození
jejich dětí poblahopřáli starosta obce
Ing. Hatoň Luděk a předseda SPOZ
pan Hatoň Leoš, kteří zároveň rodičům předali kytičku a malý dárek od
obce a poštovní spořitelny. Fotografie pořídil pan Novák Jaroslav.

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
29. 10. 2012
26. 11. 2012

Z á k l a d n í a m at e ř s k á š ko l a BOHDÍKOV
MŠ Bohdíkov

Ani jsme se nenadáli a na prázdniny zase jen vzpomínáme. S příchodem
měsíce září nás opět čekali kamarádi,
paní učitelky a krásně čistá a voňavá mateřská škola, která se těšila, jak si ji děti
zase barevně a vtipně vyzdobí. V tomto
školním roce budeme společně putovat
světem, přírodou a okolím naší obce
s pichlavým kamarádem ježkem. Víte,
jaké jsme mu vybrali jméno? Ježek František! Teď sice ještě běhá po loukách a
v sadech a hledá stále něco dobrého na
zub, protože se do zimy musí vykrmit,
aby ten dlouhý a mrazivý čas ve zdraví
přežil. Až bude pěkně kulatý, tak se zahrabe do listí a ahoj na jaře!
My si o něm zatím budeme povídat,
číst si jeho příběhy, zpívat, přednášet,
kreslit, malovat a vyrábět. Budeme pořádat výlety po naší obci, po loukách,
k vodě, do lesa a ke krmelci. Tam také
doneseme zvířatům, která v zimě nespí,
něco dobrého na přilepšenou.
A co jsme už v ježčím školním roce
stihli?
• divadlo s názvem – Příběhy veverky
Zrzečky
• tvoření v září – Jablíčka stokrát jinak – přijďte se podívat!
• vystoupení při vítání nových občánků
• dlouhou vycházku do podzimního
lesa s prohlídkou krmelce.
V září se nám v mateřské škole moc
líbilo, nikdo tu nepláče, každý den se
děje něco nového, jiného a zajímavého.
Jen to poslouchání jsme někde o prázdninách ztratili. Tak aby byl klid, půjdeme ho v říjnu společně hledat. Držte
nám palce!
Bohumila Matysová

MŠ Raškov

Prázdniny utekly jako voda a začal
nový školní rok. V Raškově je nový dvakrát, protože máme novou paní učitelku.
Jmenuje se Jana Průchová a zatímco
paní učitelka Peňaková se připravuje na
příchod svého prvního potomka a na dráhu maminky, paní Průchová se připravuje
na dráhu učitelky mateřské školy. Společně s 25 dětmi zapsanými do naší MŠ se
postupně seznamujeme s naším třídním
programem s názvem „VEČERNÍČKŮV
ROK“, podle kterého v letošním školním
roce budeme pracovat.
V září jsme se společně s králíky BOBEM a BOBKEM seznámili s prostředím raškovské školky, s jejími zaměstnankyněmi, s okolím a významnými
budovami a také s pravidly, kterými se
budeme všichni po celý rok řídit. V pátek 21. 9. proběhl na školní zahradě druhý ročník „BRAMBORIÁDY“, kdy děti
i rodiče soutěžili v nakládání, vykládání
a vožení brambor, v koulení a chytání
brambor na skluzavce apod..Poslední
soutěží bylo hledání brambor ukrytých
v různých zákoutích zahrady. To bylo jásotu, když se to povedlo! A podařilo se
to všem, takže všechny děti byly odměněny sladkostmi a nás hřál dobrý pocit
z příjemně prožitého odpoledne. Odpoledne bylo zábavné, zakončené opékáním buřtů, a tak nás trochu mrzelo,
že o tuto aktivitu nebyl mezi rodiči větší
zájem. Neházíme však flintu do žita! Na
pátek 12. října vyhlašujeme „DRAKIÁDU“ a těšíme se na hojnou účast.
Kamila Vysloužilová

Děti, které nastoupily do 1. ročníku

První projekt nového školního roku, který je motivován životem hmyzu, „Co
se děje v trávě“, nás oslovil už 14. září. Seznámili jsme se s živočichy a rostlinami
vyskytujícími se na louce. O některých jsme vyhledávali bližší informace, vytvořili
jsme několik plakátů, pavouků, šneků, včelek aj. Zahráli jsme si na krtky. Po
náročné práci ve skupinách nás čekala zdánlivě odpočinková vycházka na louku za
kostelem v Bohdíkově. Díky všímavosti dětí jsme mohli pozorovat spoustu pavouků
křižáků, slunéček sedmitečných, kobylek, much, vos, hlemýžďů, housenek apod.
Tento den jsme si velice užili. 		
Mgr. Štěpánka Matějčková
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Co nového ve škole?

Nový školní rok 2012/2013 jsme slavnostně zahájili v pondělí 3. září přivítáním
nových prvňáčků. Naše řady školáků rozšířilo 14 dětí. Všem žákům přejeme, aby
tento školní rok byl plný nových poznatků
a hezkých zážitků, rodičům pak trpělivost
a radost nad každým novým pokrokem.
Počet žáků ZŠ stoupl na 54 dětí, školní
družinu navštěvuje 44 dětí, do MŠ Raškov
je přihlášeno 25 dětí a do MŠ Bohdíkov
26 dětí. Školní jídelna připravuje svačinky pro 33 žáků ZŠ, 89 obědů pro děti
a 38 obědů pro dospělé.
Výuku v tomto školním roce budeme
nadále ve všech ročnících realizovat podle
školního vzdělávacího programu „Společně dokážeme víc!“, novinkou bude zahájení výuky psaní na klávesnici všemi deseti
od 4. ročníku v hodinách informatiky.
Druhým rokem budeme využívat moderní
technické vybavení pořízené díky projektu
EU peníze do škol., o 2 pracovní místa byla
rozšířena počítačová učebna, byl pořízen
nový koberec do I. a II. třídy a částečně vymalovány třídy a chodby.
Tradičně nabízíme širokou škálu zájmových činností pro děti i dospělé v rámci Komunitní školy Bohdíkov. V loňském
roce to bylo 13 aktivit, které navštěvovalo
více jak 150 osob pod vedením 14 lektorů,
letos se počet nabízených aktivit rozroste
na 20 a jejich přehled najdete na nové
vývěsní skříňce před ZŠ a na internetových
stránkách školy. Mgr. Alena Vokurková
Klub maminek a dětí „KLUBÍČKO“
pro maminky s dětmi, které ještě nenavštěvují MŠ
Klubíčko bude fungovat při MŠ
Bohdíkov v případě zájmu více jak 5
rodičů. Poplatek za pololetí 100,- Kč za
dítě (2 děti 15,- Kč). Vhodné pro děti
od 1 do 3 let. Přihlášky do konce října v
MŠ Bohdíkov – tel.: 733 759 420 nebo
na tel.: 583 246 158.
Doplnění článku 22. školní pouť
2012 z minulého čísla
Přestože jsem se velmi snažila ve
výčtu všech, kteří nám pomáhali, na nikoho nezapomenout, velmi mě mrzí neuvedení jmen pana Petra Úlehly a jeho
rodiny. Již řadu let patří mezi spolehlivé
přátele školy, vždy ochotně přiloží ruku
k dílu a na pouti samozřejmě nechyběli
ve stánku s nápoji. Tímto se jim dodatečně omlouvám.
Mgr. Alena Vokurková
Omlouváme se, ale Ukázky prvních
prací žáků 4. a 5. ročníku, které vytvořili v hodině slohu a přepsali v hodině
informatiky v textovém editoru WORD
nám do zpravodaje bohužel nevešly.
(redakce)
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Fotbalov ý klu b Bohdí kov
Najít někde poztrácené body by se hodilo
Čest bohdíkovské kopané a jakžtakž vztyčenou hlavu udržuje tento podzim jen naše nejmladší fotbalová generace starší přípravky, která se postupně otrkává a s radostí a nadšením předvádí na trávníku naučené základy kopané proměněné v nejedno vítězství. Vyrůstá nám tady nová parta kopálistů,
kteří se s radostí zakousli do tohoto sportu a výsledky jejich snažení přichází.
Oproti tomu výsledky snažení hlavně našich áčkových staršinů ne a ne přijít.
Zase z povzdálí sledujeme boje o přední příčky a tiše závidíme manšaftům,
se kterými jsme si vždycky dokázali poradit, a oni záviděli nám. Obě levý,
u někoho obě pravý, kopačky jsme si obuli a přitom šajtlí kopat se nenaučili.
Takové plány jsme měli, vavříny vítězství zeď klubovny zaplnit chtěli, být černým
koněm „naší“ ligy jsme snili a vono prd. Chvost soutěže se naším domovem stal
a ani hrstka zbylých fanoušků nemá tak velkou lopatu, aby přiložila pod kotel
„bohdíkovské mašině“, která někde na periférii vzpomíná na zlatý časy hattriků,
přímých nártů, rychlých útoků a ukázkových tresňáků. Ale abych zbytečně neházel zablácený kopačky do žita. Světlé chvilky příjdou, tomu věřím, nejsme takový
lepáci a zápas ve Vikýrkách je toho důkazem. Nemůžeme být přece celou sezónu
otloukánky a hodnými rozdavači mistrovských bodů. Sami si musíme polínko
po polínku přiložit pod kotel, tím nemyslím přiložit pod kotel dobrou výčepní lihovinou, a rozjet legendární stroj, který naši mladí znají už jen z vyprávění. Vono
to zase pude. Zanechme pesimismu a optimisticky hleďme k lepším zítřkům.
Není ještě tak zle, aby nemohlo být líp, nebo tak nějak se to říká.
Ale jak jsem řekl v úvodu, radost můžeme mít z našeho nového týmu přípravky, na naši nejmladší bohdíkovskou reprezentaci, která se zakousla do kožené mičudy a učí se základní kroky fotbalové školy. Je to mravenčí práce trenérů a píle a
poslušnost žáků a vše dohromady to může vyprodukovat dobrého hráče. Trenér
nemá lehký úkol, musí z rozjívených divokých capartů s použitím mírných výchovně-psychologicko-sportovně vysvětlovacích metod nasměrovat, usměrnit a
naučit žáka fotbalovému umu. Nelehká to práce, ale užitečná.
Co nám tedy zbývá v tomhle chladném podzimním čase, aby se nálada zvedla
a chorály oslavných písní zněly stadionem? Makat a zase jenom makat. A fanoušek v čepici a s nudlí u nosu, se svařeným vínem v jedné a vylepšeným čajem v
druhé ruce, může vydržet a fandit a s pohledem na padající listí doufat, že nám
napadají i nějaké ty body.
S pozdravem – pamětník „bohdíkovské mašiny“
P. J.

TESTOVÁNÍ METANOLU V LIHOVINÁCH

Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v
Olomouci nabízí stanovení metylalkoholu v lihovinách. Cena: 100kč/vzorek
(včetně DPH). Minimální množství vzorku: 100ml v plastové nebo skleněné
nádobě.
Bližší informace na tel.: 585 63 4401 nebo na emailu: analytickachemie@upol.cz
Vzorky možno doručovat osobně po - pá,  8:00-15:00 na adresu:
Sekretariát Katedry analytické chemie – 2.patro
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc.
Nebo poštou na adresu:
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc.
Dalším nástrojem pro zjišťování bezpečnosti lihovin je systém elektronické certifikace
lihovin, který ve středu 3. 10. spustila Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL). Na
stránkách www.certifikacelihovin.cz si zde široká veřejnost může ověřit původ zakoupených lihovin, případně podat dotaz na odpovědné pracovníky členů UVDL.

–6–

OSLAVY PŘED
ZAPLNĚNÝM SÁLEM PŘI
40. VÝROČÍ FK BOHDÍKOV
Proč na to výročí nezapomenu!
Vše se připravovalo s velikým
očekáváním celého výboru, hráčů
a příznivců na 30. červen 1973. Přesto nemohu opomenout jméno Oldy
Pazdírka. Ten den byl asi nervóznější
než já. Písemný příslib zajišťoval, že
s družstvem Chrudimi byl na sobotní oslavy pozván i reprezentant Zdeněk Zikán trenér i s jejich předsedou
p. Prenským. Začátek oslav jsme několikrát posunuli a Chrudim nikde.
Olda mi tehdy řekl: „Nevím, proč
chceš psát kroniku, když vidíš, že
o náš klub nemá nikdo zájem. Zikán
stejně nepřijede. Nehrajeme ani soutěž na krajské úrovni.“ Moje odpověď, kterou si dobře pamatuji, zněla:
„Nedá se nic dělat, že reprezentant
Zikán nepřijel! Když bude ale naše
bohdíkovská fotbalová historie věrohodně s dokumentem fotografií v kronice zapsána, může se stát, že klub se
stane uznávaným a známým oddílem
v celé ČR, nehledě na to, jakou soutěž
budeme hrát.“ Jsem rád, že se tak stalo zásluhou paní Málkové 18. června
2012 v Pelhřimově. Dnes by měl také
Olda radost. Vždyť se na historii podílel svým postojem a prací.
Zástupci Transporty Chrudim se
nakonec dostavili (prý nás nemohli najít). Poté vznikla oslava, jakou
náš klub již asi nikdy nezažije. Na
doplnění: Olda miloval Slavii Praha
a vzorem mu byl Pepi Bican. Proto
jsem v kronice jeho vzpomínkovou
stránku připojil ke stránce jeho vzoru Bicana. Tento příběh se mi nepíše
lehce, vždyť Olda již mnoho let mezi
námi není.
V. Jakl
Obchodní partneři členů Unie si zde
pak mohou stáhnout elektronicky podepsané rodné listy lihovin vyrobených od
1. 1. 2012, které jsou plně dostačujícími
doklady pro prokázání původu zboží v
kontaktu s kontrolními orgány.
Do systému elektronické certifikace
lihovin jsou zapojeny pouze společnosti,
které jsou členy Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky. Jedenáctka
společností poskytuje na tomto portálu
informace o produktech vyrobených v
České republice i o produktech importovaných ze zahraničí.

S B Ě R A S V O Z N E B E Z P E Č N É H O O D PA D U
bude společnost SITA CZ a.s. provádět v naší obci v sobotu 27. 10. 2012
Harmonogram svozu:
Čas
Místo
09.00-09.30
Dvůr Raškov
09.35-10.05
Raškov-u Ottů
10.10-10.40
Raškov-u kostela
10.45-10.55
Kulturní dům
11.05-11.25
Bohdíkov - u nádraží
11.30-12.00
Bohdíkov - u lípy   
12.05-12.35
Bohdíkov u samoobsluhy
13.25-13.55
Komńátka - u obchodu
14.00-14.25
Bohdíkov- u mostu (u Vítů)
14.30-14.55
Aloisov - u Dvora
15.00-15.30
Bohdíkov-u kravína

Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:
barvy, lepidla, pryskyřice,
provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové kapaliny atd.),
olejové filtry,
vyřazené léky,
olověné akumulátory,
galvanické články,
zářivky a výbojky,
textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami,
obaly znečištěné nebezpečnými látkami,
obaly od sprejů,
televizory, ledničky,
vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady.
Seznam dalších odpadů:
pneumatiky.
Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ např.:
ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obrazovek,
komunální a stavebné odpad apod.

S B Ě R A S V O Z velkoobjemového O D PA D U
bude společnost SITA CZ a.s. provádět v naší obci od 29. 10 do 2. 11. 2012

Sběr a svoz bude probíhat následovně:
Na níže uvedená místa, určená obcí, budou přistaveny velkoobjemové kontejnery.
Občané uloží odpad do kontejnerů a po ukončení sběru bude odpad převezen a odstraněn na skládce v Rapotíně.
Umístění kontejnerů:
· od 29. 10. do 31. 10.
· od 31.10. do 2. 11.
Počet ks
Místo
Počet ks
Místo
1
Bohdíkov - most (u Vitů)
1
Dvůr Raškov – u lípy
1
Bohdíkov - u samoobsluhy
1
Raškov - kostel
1
Bohdíkov - u lípy
1
Komňátka - obchod
Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
nepoužitelný (vyřazený) nábytek,
matrace,
vany,
koberce a podobný objemný odpad.

Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
veškeré druhy nebezpečných odpadů (např. ledničky, barvy, akumulátory apod.),
pneumatiky,
stavební odpad (např. stavební suť apod.).

V obci poprvé svoz biologického odpadu
Termín svozu a umístění kontejnerů:
2. 11. – 5. 11. 2012
– parkoviště u samoobsluhy v Bohdíkově – 1 ks
– prostranství „U lípy“ v Bohdíkově – 1 ks
9. 11 – 12. 11. 2012
– náves u kostela v Raškově – 1 ks
– u kaple v Komňátce – 1 ks
Kontejnery slouží pouze k ukládání biologického odpadu
– tráva, listí, květiny, křoví a větve ze stromů!
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Slovník „bodikovské“ mluvy
Z
zámňeť, pl. zámňeťe – závěj
zandeš mňe pro chleba? – Zajdeš mi
koupit chléb?
záprdek – vejce s mrtvým zárodkem
zaťeká nám do baráku – teče (zatéká)
nám do domu
zavazet – zavazet
zavrhnót – zavrhnout
zazobané – bohatý
zažvék se – zapovídal se
zbóňet – dělat rachot, nepořádek;
zdechnót – zdechnout (o zvířatech)
zdřímnót si – zdřímnout si
ze fšeckéch ďeďin – ze všech dědin
zehnat – sehnat
zelchovat* - udit
zemlbába, f. - žemlovka

firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO
KINO OLŠANY
SPOLEČNOSTI
Stavebniny H.B.S.mont

Říjen 2012

19. 10. /18.00/ Rango
USA anim. pro děti

40Kč

26. 10. /18.00/ Tady hlídám já
ČR rodinný		
40Kč

nabízí prodej
kanalizačního potrubí na domovní
přípojky, včetně tvarovek
DN 100, 125, 150 mm
Je možno dohodnout
i montáž domovních přípojek
s naší firmou.

Listopad 2012
2. 11. /18.00/ Madagaskar 3
USA anim.
40Kč

20. 10. Stříbrné svatby a setkání
padesátiletých
9. 11. Setkání s důchodci

TAI –ČI

9. 11. /19.00/ Svatá čtveřice
ČR
		
40Kč

pro začátečníky v Bohdíkově

16. 11. /19.00/ Králova řeč
Brit.
40Kč

Přijďte si zacvičit zdravotně – relaxační cvičení,
které plynulými pomalými pohyby, společně s uvolněným dýcháním,
ozdravuje a harmonizuje celé tělo…

23. 11. /18.00/ Muži v černém 3
USA akční
40Kč
30. 11. /18.00/ Doba Ledová 4:
Země v pohybu
anim. USA
40Kč

Prosinec 2012
7. 12. /19.00/ Ve stínu
ČR krimi 		
14. 12.

40Kč

nepotvrzeno ?

21. 12. /18.00/ Na půdě aneb Kdo má
dneska narozeniny?
anim.ČR 		
40Kč

Kdy: Od 10. 10. 2012-10-11
Kde: Budova bývalé MŠ v Raškově
V kolik: Od 17. 15 hodin
Cena: 60,- Kč za lekci
Cvičení bude probíhat vždy ve středu 1x za 14 dní
(lichý týden)
Cvičení vede a srdečně zve: Ivana Gajdošová
Cvičitelka ČCČC (České centrum tradičních čínských cvičení)
Přijďte si sami toto cvičení vyzkoušet!

M. R. Štefánika 318/1 • Šumperk 787 01 • telefon: 583 211 288 • fax: 583 280 670 • e-mail: info@reprotisk.cz

Rychlý a kvalitní tisk
• katalogů
• vizitek
• brožur
• letáků
• kalendářů
• vstupenek
• knih
• stravenek

• potisk obálek
• složky
• nástěnné kalendáře
• časopisy

www. reprotisk. cz
Grafické návrhy
• logotypy
• ﬁremní design
• letáky, knihy
• ﬁremní časopisy
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