
– 1 –

1 1 .  r o č n í k  •  2 .  č í s l o  •  V y d á v á  O b e c  B o h d í k o v  •  1 8 .  d u b n a  2 0 1 3  •  z d a r m a

Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
 obec Bohdíkov ve spolupráci s kulturním domem 

chce uspořádat v říjnu letošního roku výstavu „Bohdíkov 
v proměnách času“. Naší snahou a cílem je ukázat,  jak 
se v průběhu minulého století postupně  měnila tvář naší 
obce. S využitím dobových fotografií a dalších dokumentů 
chceme seznámit veřejnost s tím, jak naše obec vypadala, 
a  čím žila v  minulých desetiletích, a jak vypadá dnes. 
Zejména mladší generace nezná pohledy na obec s kou-
řícími komíny místních vápenek, s obdělávanými pozem-
ky na místech, kde dnes roste les nebo např. nepamatuje 
těžbu vápence v místních kamenolomech a jeho dopravu 
úzkokolejkou do vápenky.

S využitím fotodokumentace z obecní kroniky a dal-
ších pramenů bychom Vám rádi tuto dobu znovu připome-
nuli a přiblížili. Víme, že i ve Vašich rodinných fotoalbech 
a archivech se nachází spousta zajímavých fotografií a různých dokumentů (historických pohlednic, listin a tiskovin), které 
většinou veřejnost nezná, nebo jsou pro ni nedostupné. Obracím se proto na Vás s výzvou, abyste nám je zapůjčili, abychom 
si je mohli nafotit a následně uveřejnit v rámci připravované výstavy nebo prostřednictvím Bohdíkovského zpravodaje. Pokud 
budete ochotni Vaše fotografie, pohlednice případně jiné dokumenty zapůjčit, přineste nám je osobně nejpozději do 31. srpna 
2013 na Obecní úřad v Bohdíkově. Pořídíme si jejich kopie a originály Vám nejpozději do 14 dnů vrátíme. Můžete tak dalším 
spoluobčanům umožnit, aby se seznámili s historií, místními zvyky a tradicemi naší obce. Věřím, že alespoň některé z Vás tato 
výzva osloví a zapojíte se s námi společně do přípravy výstavy. 

Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

Milí bohdíkovší občané,
chceme se s Vámi podělit o radost z nových lavic, už 

konečně usazených, v našem kostele sv. Petra a Pavla 
v Bohdíkově. Jsou to lavice dubové, ve stejném provedení 
jako lavice staré. Jistě vydrží nějaké století déle než lavice 
minulé, které byly vyrobeny z měkkého dřeva. Pan Martin 
Blaťák z Chromče odvedl pěknou práci, i když se dodání 
lavic pořádně protáhlo. Aby naše rozhořčení z této situ-
ace trošku zmírnil, zhotovil nám pan Blaťák nový vchod 
k presbytáři. Starý se nám rozpadl při opravě podlahy. 
Byla to práce dost složitá, ale povedla se.

Nyní ještě čekáme kontrolu poskytovatele dotace z Ev-
ropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. A jak-
mile bude vše v pořádku, dostaneme uhrazené finance, 
které jsme si museli půjčit v květnu minulého roku. Je to 
veliká starost pana faráře Krajewského.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli, ať prací 
nebo finančně, na uskutečnění této náročné akce. Sami se 
můžete přesvědčit o výsledku, když navštívíte Koncert du-
chovní hudby v našem kostele dne 24. 5. 2013. Bližší infor-
mace budou upřesněny na plakátech a v místním rozhlase.

Za farní radu Ludmila Krystková

ZAHAJUJEME BUDOVÁNÍ DOMOVNÍCH 
KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

V současné době, kdy končí zimní období a konečně 
začíná jaro, je možné zahájit výstavbu domovních kana-
lizačních přípojek jednotlivých nemovitostí na nově vy-
budovanou veřejnou kanalizaci. Pro provádění domov-
ních kanalizačních přípojek platí  podmínky uveřejněné 
v čísle 6 Bohdíkovského zpravodaje z 14. prosince 2012. 
Připojení na veřejnou kanalizaci je možné až po pro-
jednání a odsouhlasení vybudování domovní kanalizač-
ní přípojky obecním úřadem. Pověřeným pracovníkem 
pro tyto účely je pan Jan Darebník (číslo mobilního 
telefonu 733 358 925, e-mail: stavebni@bohdikov.cz),  
s kterým postup při vybudování domovní kanalizační 
přípojky konzultujte. Majitelé nemovitostí od obce zdar-
ma obdrží potrubí na vybudování kanalizační přípojky 
a obec jim umožní ve spolupráci s dodavatelem potru-
bí nákup revizní šachty a tvarovek za příznivou cenu. 
Zájemci rovněž obdrží na vyžádání na obecním úřadu 
seznam firem a osob, které jim zajistí výkopové práce 
nebo montáž přípojky. 
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zprávy obecního úřadu

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
29. 4. 2013 
27. 5. 2013

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Za uplynulé období se nikdo narodil

Navždy se s námi rozloučili:

 26. 2.  Kozák Josef, Bohdíkov

 27. 2.  Drong Pavel, Bohdíkov

 24. 3.  Václavková Anežka, Raškov

USNESENÍ Č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 3. 2013 v Bohdíkově
44. Zastupitelstvo obce schvaluje        
 a)  Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce
 b)  Kontrolu plnění usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce
 c)  Výsledek hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2012 a Zprávu o pře-

zkoumání hospodaření obce za rok 2012 provedenou Krajským úřadem 
Olomouckého kraje bez výhrady

 d)  Roční účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2012
 e)  Zprávu ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku 

obce za rok 2012 
 f)  Rozpočet obce na rok 2013 jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši  

23 408 000,- Kč a s celkovými výdaji ve výši 23 408 000,- Kč podle přílohy
 g)  Rozpočtový výhled obce na léta 2014–2015 podle přílohy
 h)  Zhotovitelem územního plánu obce Ing. arch. Dagmar Vaníčkovou, A. Ha-

nuše, Jablonné nad Orlicí, IČ 668 44 690 za cenu 315 000,- Kč
 i)  Plán preventivně výchovných akcí na úseku požární ochrany na rok 2013
 j)  Výkup pozemku p.č. 335/4, orná půda v k.ú. Raškov Ves, který vznikl na 

základě geometrického plánu č. 186-115/2012 zpracovaného zeměměřič-
ským inženýrem Ing. Vladimírem Rybářem, do vlastnictví obce od vlast-
níků původních pozemků p.č. 335/1 a p.č. 344/1 v k.ú. Raškov Ves, paní  
A. K., bytem  Bří. Čapků, 787 01 Šumperk, pana F. S., bytem Finská, 787 
01 Šumperk, pana Z. S., bytem Raškov, 789 64  Bohdíkov a pana J. S., 
bytem Raškov, 789 64 Bohdíkov za cenu 130,- Kč za m2

 k)  Jednorázovou finanční výpomoc paní M. D., bytem Bohdíkov  ve výši  
30 000,- Kč v složité životní situaci po úmrtí manžela 

45. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
 a)  Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
 b)  Zprávu o vyhodnocení plánu financování vodovodu za rok 2012
 c)  Vyhodnocení preventivně výchovných akcí na úseku požární ochrany za 

rok 2012
46. Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce
 a)  Provádět v průběhu roku 2013 rozpočtová opatření v příjmech i ve výda-

jích rozpočtu obce za rok 2013 ve výši do 250 000,- Kč
 b)  Provádět v průběhu roku 2013 úpravy mezi položkami příjmů a výdajů v 

rozpisu rozpočtu obce na rok 2013
 c)  Provádět v průběhu roku 2013 rozpočtová opatření v příjmech i výdajích 

rozpočtu obce z důvodu přidělení účelových prostředků ze státního roz-
počtu, z rozpočtu státních fondů, z rozpočtu Olomouckého kraje případně 
z prostředků Evropské unie

47. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce
 a)  Projednat a uzavřít smlouvu o dílo na zpracování územního plánu obce 

se zhotovitelem Ing. arch. Dagmar Vaníčkovou, A. Hanuše, Jablonné nad 
Orlicí za cenu 315 000,- Kč 

48. Zastupitelstvo obce neschvaluje
 a)  Prodej části obecního pozemku parcela č. 751, ostatní komunikace v k.ú. 

Komňátka paní V. V., Komňátka

USNESENÍ Č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2013 v Bohdíkově
49. Zastupitelstvo obce schvaluje    
 a)  Kontrolu plnění usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce
 b)  Podání žádosti o získání dotace na projekt „Revitalizace centrální části 

obce Bohdíkov“ v rámci 40. výzvy ROP Střední Morava a vyčlenění spo-
lufinancování ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů včetně veškerých 
nezpůsobilých výdajů, tj. 2 803 tisíc Kč, z rozpočtu obce na rok 2014

 c)  Vyčlenění prostředků pro financování provozu v době udržitelnosti projek-
tu „Revitalizace centrální části obce Bohdíkov“ (2014–2020), a to ve výši 
dle finanční a ekonomické analýzy projektu

 d) Přihlášku obce Bohdíkov do soutěže Vesnice roku 2013 
50. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
 a)  Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce    

AKTUÁLNĚ
Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepra-

vy, třídění, využívání a odstra-

ňování komunálních odpadů je 

možno platit ve dvou splátkách. 

První polovina roku je splatná  

k 30. 4. 2013, druhá polovina 

roku je splatná nejpozději 31. 10. 

2013. Pokud se rozhodnete tento 

poplatek uhradit jednou platbou, 

splatnost je nejpozději 30. 4. 

2013. 

SVOZ  
KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU
Svozy KO v období 12.–2. měsíc 
jsou v sudé týdny úterky a v liché 
týdny středy. 
V období 3.–11. měsíc jsou to 
pouze úterky v sudé týdny.
Ve státním svátku  1. 5. 2013 bude 
svoz komunálního odpadu beze 
změn. 
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ze života naší obce
ROZPOČET OBCE BOHDÍKOV NA ROK 2013

Příjmy Výdaje
Název                                                                      Kč Název                                                       Kč

VÍTĚZNÁ FOTOGRAFIE
V  březnu  2013 vyhrál pan Antonín Říha první cenu  
v soutěži magazínu Digitální foto (na téma Zvíře) se 

svou fotografií Souboj zvonků.

INVESTIČNÍ VÝDAJE NA ROK 2013
Název                                                       Třída 6     Celkem Kč
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základní a mateřská škola bohdíkovzákladní a mateřská škola bohdíkov
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Děti z obou školek si v posled-
ních týdnech asi ze všeho nejvíc užily 
prázdnin. Bylo to pro ně báječné, ale 
určitě nezapomenou na úžasné setká-
ní se psem Tondou. Toho páníčkové 
přivezli v rámci přednášky „POZNEJ 
SVÉHO PSA“. Byl krásný ... černý, 
chundelatý a hlavně obrovský! Taky 
to byl nejspíš veliký dobrák, protože 
když měl představovat zlého psa, mu-
sel mu pán sám zvednout pysky, aby 
děti viděly jeho ostré zuby. Seznámily 
se s tím, jak k pejskovi přistupovat,  
jak se od něj bezpečně vzdálit a jak se 
mají stočit do klubíčka, kdyby na ně 
zaútočil. Na závěr ho česaly, hladily  
a dlouho se s ním loučily.

Dalším zážitkem byla návštěva 
MAŇÁSKOVÉHO DIVADLA v MŠ 
Bohdíkov. Krásné loutky, nápaditá 
dekorace, přiměřené ozvučení a leh-
kost provedení tří pohádek – to jsme 
již dlouho neviděli. Děti byly také za-
pojovány do zpěvu písní, aby jim lépe 
ubíhal čas při výměně dekorací. 

Když jsme jeli na představení  
„O HÉRAKLOVI“, měli jsme určité 
obavy, aby děti pochopily, o čem hra 
je. Staré báje a pověsti jsou dost slo-
žité i pro větší děti, ale naše starosti 
byly zbytečné. Hra byla upravena tak 
dokonale, že i když dětem unikal pra-
vý smysl báje, bavily se přenáramně  
a s nimi samozřejmě i my, učitelky.

K dalším akcím patřilo JARNÍ 
VYRÁBĚNÍ v MŠ Raškov, kdy děti  
s rodiči slepovaly z komponentů veli-
konoční dekorace. Za chvíli byla škol-
ka plná oveček, slepiček, kuřat i zajíč-
ků. Krásné odpoledne proběhlo také  
v MŠ Bohdíkov, a to DEN TATÍN-
KŮ. Nezapomenutelné chvíle určitě 
prožili nejen při soutěžích a hrách, ale 
i při tvoření z papíru. Jsme rádi, že se 
u nás našlo tolik šikovných a odváž-
ných tatínků (někde i dědečků).

V příštích měsících se budeme tě-
šit na další aktivity. 

Kamila Vysloužilová

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Na letošní karneval jsme se v obou 

mateřských školách dlouho těšili  
a také jsme se pečlivě připravovali. 
Výzdobu v sále klubu v tomto roce 
krásně vymyslely a vymalovaly děti a 
učitelky z mateřské školy Raškov. A 
musíte uznat, že se jim to povedlo. 

Občerstvení bylo přichystáno, sál krás-
ně nazdobený a ta bohatá a zajímavá 
tombola! Rodiče a děti byli také dávno 
připraveni s pěknými, nápaditými, zají-
mavými a roztomilými maskami. Těch 
princezen, rytířů, medvídků, motýlků, 
pirátů, čertíků a jiných masek. Celý 
pestrý rej potom nedočkavě čekal na 
vystoupení šaška. Přijel včas a připra-
vil dětem různé soutěže, legraci a zví-
řátka z balónků. Škoda jen, že jej bylo 
málo vidět i slyšet a že se nedostalo 
na všechny děti. Slibujeme, že se pří-
ští rok polepšíme. Po vystoupení šaška 
nastala další očekávaná chvíle – tom-
bola. To bylo radosti z výhry, když se 
to podařilo! A jak jsem se dobře dívala, 
vyhrály opravdu všechny děti a některé 
i několikrát! Po radostné tombole náš 
karneval pomaličku končil. Spokojené  
a unavené děti odcházely s rodiči domů.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem, kteří za námi do klubu přišli, 
ale také těm, kteří přispěli na bohatou 
tombolu, což je vždy zásluhou našich 
rodičů, přátelů a známých. V tomto 
roce je třeba vyzdvihnout velkou 
ochotu a aktivitu rodičů z Mateřské 
školy Raškov. Ze získaných peněz bu-
deme do obou mateřských škol poři-
zovat nové hračky, pomůcky, divadel-
ní představení a doplňky.  Poděkování 
patří také učitelkám a jejich rodinným 
příslušníkům, školnicím a už tradič-
ním šatnářkám, paním Malé a Grony-
chové, za ochotu a pomoc. Pochvalu 
zaslouží také výborné věnečky, které 
se tak rychle prodaly, že někteří ani 
neochutnali. Jestli se Vám letošní kar-
neval líbil, tak za rok na shledanou!

Sponzoři karnevalu: paní Viceneco-
vá, Šimková, Kobzová, Malá, Ludmila 
Matysová, pan Valenta, Kouřil, manželé 
Horákovi,  Janků, Kubíčkovi, Markovi, 
Bednaříkovi, Matysovi, Novákovi, Prů-
chovi, Kašparovi, Pavelkovi, Kvapilíkovi, 
Cékrovi, ČTW ing. Hodek, PRO-BIO 
Staré město – p. Václavková, Česká poš-

ta, Poštovní spořitelna, Smíšené zboží 
Raškov –  p. Tulach, Papírnictví „U Ky-
larů“ Zábřeh, kolektiv AT Computers, 
přátelé MŠ Raškov.

Bohumila Matysová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEMATICKÝ KLOKAN

Každoročně mají možnost všech-
ny školy nejen v České republice pro-
věřit úroveň logických a početních 
dovedností svých žáků, a to v soutěži 
Matematický klokan. Tato soutěž je 
rozdělena do kategorií zohledňujících 
věk účastníků. Nejlepší řešitelé naší 
školy: kategorie „Cvrček“ (mladší 
žáci) - Barbora Foglová a Lucie Prů-
chová (3. ročník), kategorie „Klokan“ 
(starší žáci 4.a 5. roč.) -  Michal Diviš  
(4. ročník).          Mgr. Petra Straková

ŠKOLENÍ ÚSTNÍ HYGIENY
Ačkoli pravidelné zubní preven-

tivní prohlídky organizované školou 
jsou již minulostí, ve škole na zdravý 
úsměv našich žáčků nezapomínáme. 
V letošním roce jsme spojili hned dvě 
akce a vytvořili pro děti projekt „Zdra-
vé zoubky“. Drogerie DM v rámci 
svého preventivního programu péče  
o zdraví zaslala naší škole výukové 
DVD zároveň s dárkovou taškou pro ka-
ždého žáka I. třídy obsahující kartáček, 
pastu, přesýpací hodiny a další nezbyt-
nosti pro správné čištění zubů. Projekt 
doplnily studentky zubního lékařství: 
naše bývalá žákyně Pavla Kašparová 
a její přítelkyně, které naučily všechny 
žáky, jak si správně čistit zuby a pečo-
vat o ně. Děti si vše vyzkoušely, takže 
teď už záleží jen na nich a jejich rodi-
čích, jak budou o své zuby pečovat, aby 
jim vydržel krásný úsměv co nejdéle a 
návštěva v ordinaci zubaře byla jen pří-
jemnou preventivní prohlídkou.   

Mgr. Eva Fleischerová

ŠKOLNÍ SUPERSTAR
V rámci Dne otevřených dveří na 

naší škole mohli příchozí návštěvní-
ci z řad rodičů a příbuzných tleskat 
těm odvážným dětem, které se při-
hlásily do letošního ročníku „Školní 
superstar“. Zájem dětí byl nevídaný  
a program pestrý. I když stejná písnič-
ka zazněla vícekrát, pokaždé si inter-
pret vybral svůj styl doprovodu, a tak  
o překvapení a legraci nebyla nouze. 
V jednotlivých kategoriích zvítězily:
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1. ročník: Veronika Körnerová 
2. a 3. ročník: Sabina Körnerová  

a Eliška Kašparová
4. a 5. ročník: Monika Divišová

Mgr. Petra Straková

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍ-
KU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V únoru se dostavilo k zápisu do  
1. ročníku 17 dětí. U 5 dětí byl kon-
zultován nástup do školy s odbornými 
pracovišti. Na základě všech zjiště-
ných informací je zřejmé, že 1. září 
nastoupí 14 nových prvňáčků. 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
BOHDÍKOV A RAŠKOV

V týdnu od 22. do 26. 4. 2013 
proběhne zápis do MŠ Bohdíkov  
a Raškov. K zápisu se potřeba vyplnit 
žádost o přijetí k předškolnímu vzdě-
lávání, která je dostupná na www.
zsbohdikov.cz nebo u učitelek obou 
MŠ. Do MŠ budou přijímány děti, 
které:   

a/ dovršily nebo během školní-
ho roku 2013/14 dovrší 3 roky, a to  
i v případě, že začnou pravidelně do-
cházet do MŠ až v průběhu školního 
roku

b/ jsou soběstačné v sebeobsluze
c/ mají všechna povinná očkování

KOMUNITNÍ ŠKOLA
I. PLES KOMUNITNÍ ŠKOLY BOH-
DÍKOV

Na počátku byl nápad, který nej-
dřív vypadal pro 7 výkonných členů 
naší KŠ velmi nereálně. Jenže komu-
nitní škola je o komunitě a komunika-
ci, a tak jsme to zkusili. Další vývoj 
nás nádherně překvapil. Dala se do-
hromady parta více než 20 lidí, kteří 
ples poctivě připravili a potom jedno-
duše uspořádali. Asi 180 hostů strávi-
lo večer v příjemné plesové atmosféře. 
Nechyběl doprovodný program v po-
době vystoupení malých gymnastek 
a orientálních tanečnic i tanečního 
páru ze skupiny sportovního tance 
NEXT ze Šumperka, která se dnes již 
podílí na kurzu společenských tanců 
v naší obci. Byli jsme neobyčejně po-
těšeni přízní sponzorů i dalších lidí 
ochotných pomoci. Všem takto ješ-
tě jednou vyjadřujeme poděkování.  
A výsledky plesu? 

1. zdařilá akce komunitní školy
2. finanční přilepšení pro činnost KŠ
3. prověrka spolupráce realizační-

ho týmu.

Čtvrtým, a to úplně neočekávaným 
výsledkem se stalo navýšení členské 
základny o 9 členů, kteří se rozhodli 
podílet na další činnosti KŠ.

Děkujeme všem sponzorům:
p. Jiří Komárek, Farma Jandrt 

Hanušovice, Obec Bohdíkov, Radek 
Schwarzer, Pivovar HOLBA Hanušovi-
ce, PRO – BIO p. Zdena Václavková, 
KREMO Branná- p. Gřundělová Olga, 
SAN – JV, DOLS, PROMAT Praha, 
s.r.o., Papírna Aloisov, ISOLA Bohdí-
kov, DEK - TRADE,  DDŘEVOSTAV 
Hanušovice, SITTA, HŠ Yamaha Boh-
díkov, Jaroslav Pecháček-řezbářské prá-
ce, Myslivci Temenice, manželé Andrea 
a Martin Cehovi, manželé Ludmila a 
Jaromír Matýsovi, p. Dušan Diviš, p. Pa-
vel Pazdírek, p. Jana Faltínová, p. Eva 
Fleischerová, p. Záluská Veronika, Smí-
šené zboží p. Tulach, VOBUS, MIJA – 
THERM, SOŠ SOU Šumperk, Klempíř-
ství Petr Kunc, p. Iva Körnerová, p. Ště-
pánka Matějčková, manželé Úlehlovi, 
Řeznictví pan Klimeš Bušín, p. Luděk 
Cikrýt – vodoinstalace, topení, Zámeč-
nictví pan Beran Hrabenov, manželé 
Václav a Eva Diopanovi, Pohostinství 
Pod horou p. Vlastimil Diopan, p. Jana 
Pavelková, p. Jiřina Vinklerová a další. 

  
BESEDA O NOVÉM HRADU

V pátek 1. 3. proběhla první beseda 
o zajímavostech Bohdíkova a okolí po-
řádaná KŠ. Pan Václav Jokl dokázal 
úplně všechny zaujmout erudovaným 
a zajímavým výkladem, který dopro-
vázel množstvím fotografií, modelů, 
nákresů a dalších informací. Ti, kdo 
přišli, se určitě dozvěděli spoustu no-
vého a zatím neznámého. Uvažujeme 
o opakování besedy v podzimních mě-
sících, případně bychom ji rozšířili o 
pověsti vztahující se k Novému hradu.

VÝTVARNÁ DÍLNA - VELIKONOČ-
NÍ KRASLICE ZDOBENÉ VOSKEM

Přilákala skupinu dětí i dospělých, 
takže se konala nadvakrát. Výsledkem 
byla kopa originálních kraslic, které 
určitě zazářily na velikonočních deko-
racích a mezi ostatními vajíčky. Dílnu 
vedla paní Zlata Muroňová.

Mgr. Alena Vokurková

SMÍM PROSIT?
Myslíte, že vrcholem tanečního 

umění na plesech v naší obci je polka 
nebo valčík? Možná. Pokud tomu tak 
dodnes bylo, v budoucnu však již zce-
la jistě několik párů střihne v našem 

„kulturáčku“  bez problémů divokou 
cha-chu, smyslnou rumbu, sambu, či 
ohnivé tango.

Po historicky prvním plese ob-
čanského sdružení Komunitní školy 
v Bohdíkově v únoru letošního roku, 
který se vydařil, se naše sdružení 
rozhodlo pro další kulturní krůček 
vpřed a zprostředkovalo pro občany 
obce a okolí KURZ SPOLEČEN-
SKÝCH TANCŮ. K uskutečnění 
bylo zapotřebí vzbudit zájem u desíti 
párů. Velmi příjemným překvapením 
však byla účast šestnácti párů hned 
na úvodní lekci. Když pak do druhé 
lekce dorazilo párů osmnáct, byla ka-
pacita sálu kulturního domu pro tento 
účel naplněna.

Klub sportovních tanců NEXT 
Šumperk pro nás připravil osm lekcí 
po dvou hodinách. Lektorský pár Jiří 
Burda, který v naší zemi získal nejvyš-
ší národní třídu A ve standardních tan-
cích, společně s manželkou postupně 
představili waltz, rumbu, valčík, cha-
-chu, tango, sambu a salsu, quickstep 
a nakonec  jive. Každá lekce začíná 
seznámením se základním krokem, 
tento se zkouší s hudbou a poté násle-
duje výuka několika sestav pro daný 
tanec. Cílem lektorů není naučit nás 
náročným variacím určeným vytanče-
ným profesionálním tanečním párům, 
ale nabídnout ke každému tanci tako-
vou krokovou sestavu, kterou si snad-
no zapamatujeme a kterou si budeme 
moci zpestřit tanec i při plném parke-
tu našich plesů.

Máme před sebou poslední lekci, 
již nyní je však jasné, že kurz spole-
čenských tanců se zařadil k úspěšným 
počinům našeho sdružení, ale přede-
vším si získal zájem bezmála čtyřicít-
ky občanů o společenský tanec v naší 
obci a dle ohlasu i zájem dalších. Lze 
proto předpokládat, že opakování 
tohoto kurzu, popřípadě jeho pokra-
čování by se zcela jistě setkalo s klad-
ným ohlasem.

Je na místě, abych zde poděkoval 
výborným lektorům za přístup a ohle-
duplnost k našim tanečním dovednos-
tem-nedovednostem, ale také ocenil 
snahu všech tanečních párů, které 
se po osm večerů nejen dobře bavily, 
ale i značně zdokonalily své taneční 
umění. Věřím, že první kurz společen-
ských tanců nebyl zdaleka posledním 
a že zájem našich občanů o kurzy tan-
ců bude v budoucnu pokračovat. 

Petr Úlehla
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FOtbALOvý KLub bOhdíKOv
Hola hola, jaro volá!

Nejdelší sezóna fotbalisty, potaž-
mo i fanouška, je ta sezóna mimose-
zóní. Čekání na první jarní výkop je 
jeden velký nekonečný příběh kon-
ce nemaje. Je samozřejmě vyplněn  
v potu tváře, o náročnosti nemluvě, 
odmakanou zimní přípravou, ale mis-
trák je mistrák, to je marný. Letos si s 
náma Jaruna, Jařina, Vesna nebo jed-
noduše Jaro pořádně zahrává. Ale už 
to nějaký bude a divák hladovec se ko-
nečně dočká. Proto je možná správný 
čas nastínit uplynulé období prosinec-
-duben a jeho vyplnění na poli fotba-
lovém. Prosinec – nic. Vlastně každý 
rok nic. Po listopadovém „vepřobraní“ 
trávíme výborné pašíkovské pochuti-
ny a hlavně trávíme prosincový čas v 
kruhu rodinném, nechávaje se unášet 
pohodou Vánoc a užíváme si nicnedě-
lání, tedy gaučink. 

Leden je odrazovým můstkem 
pro znovunalezení návyků na aktivní 
sport. Pozvolný rozběh tréninkové 
náplně začíná v půli ledna pomalým 
oťukáváním v tělocvičně, tedy znovu 
poznáváme míč, zpocené tričko, fyzic-
kou zátěž. A tréninky začínají. Krátké 
i dlouhé běhy, ve sněhu, plískanici, 
větru, chladu a jiných nehostinných 
podmínkách, ale i v teploučku v hale 
při pilování našeho umu. Valnou hro-
madou oddílu pak zakončíme lednový 
rozjezd a přesouváme se pozvolna do 
února, kde mimofotbalovou činnost 
okořeníme tradičním plesem, kde ná-
lada byla opět výborná a až na „ma-
lou“ nehodu vodaře-opraváře-amatéra 

se úspěch akce znovu dostavil. Tréno-
vání je v plném proudu, a tak můžeme 
do našeho programu zařadit i přátel-
ská utkání, ve kterých jsme úspěšní  
a chvála trenéra na hlavy hráčů se šíří 
krajem. Nepolevujeme však v našem 
přístupu a pokračujeme v posílení 
naší fyzičky. Březen se nese v podob-
ném duchu, opět doplněný o spole-
čenskou vsuvku pro širokou veřejnost, 
tentokráte Předjosefovskou zábavou. 
Na žádost všech koho znám se šance 
na hudební produkci této akce ujala 
místní kapela “3go Rock“, jestli jsem 
to napsal špatně, tak se omlouvám, 
ale tak nějak to je, a se ctí se poprala 
o hozenou rukavici a ukázala, že 
to umí rozjet, noty jim nejsou cizí  
a udělat zábavovou atmosféru pro 
plný sál křepčících lidí, kteří se chtě-
jí bavit, jim nedělá problém. Jen tak 
dál chlapci. No a jinak dál trénujeme 
a jelikož je březen, tak je i soustředění 
na horách. Opět jsme zůstali  u jese-
nických vrchů a kotárů, jen základnu 
jsme měli ve Stříbrnicích na chatě na-
šeho bývalého hráče a kamaráda Peti 
Konráda. Trochu mě mrzí, že účast 
na tomto pětidenním zocelovacím  
a stmelovacím kurzu nebyla v takovém 
počtu, jak by mu příslušelo a jak bych 
si to představoval já i trenér, ale i ta 
skvadra převážně starších matadorů 
týmu s plným nadšením odběhala, od-
běžkovala, přetrpěla tuto akci, jakési 
vyvrcholení zimního přípravného plá-
nu. Převážně na běžkách jsme absol-
vovali nekonečné vyjížďky poznávaje 
krásy Jeseníků. Člověku kolikrát i slza 

ukápla, jak při pohledu na zasněže-
ná panoramata hor, tak při zoufalém 
boji s nástrahami zmrzlých a rozbi-
tých běžkařských stop  a následných 
zachraňujících pádů ne vždy do měk-
kého. A jako každý rok jsme hlady 
nestrádali  a kuchařské duo Dančes 
a Tréňa vždy měli připraveno zdravé 
a energeticky vyvážené menu. Březen 
byl opět doplněn přípravnými zápasy, 
které znovu měly jen jednoho vítěze, 
nás. Ale zůstaňme na zemi, do výšek 
se můžeme vznést až na konci sezó-
ny neboť pro tuto radost ještě nepři-
šel ten správný čas. Duben začal jak 
začal, terény i počasí jiné, než jsme si 
představovali, přeložená utkání, pro-
stě chaos. Ale už je to tady a diváku 
těš se! Bohdíkovští bojovníci jsou ve 
všech našich manšaftech přichystáni 
bít se za čest a slávu klubu. Tedy dou-
fám, že tomu tak bude. Vítejte v jarní 
aréně klubových bojů.

Paměti sepsal – příležitostný pa-
mětník klubu – Petronov Jankov

JOHANN SCHIMEK
Kuriózní včelín v podobě Atlanta 

v Bratrušově
V dolní části Bratrušova 

v zahrádce domu čp. 43, které se 
nachází hned pod hostincem, stával 
neobvyklý včelín, který měl podobu 
Atlanta nesoucího na hlavě glóbus. 
Stejně jako Atlas ve středověkých bá-
jích držel na bedrech nebeskou klen-
bu nebo dokonce celou zeměkouli. 
Včelího muže, nebo také obřího 
muže, jak ho bratrušovští nazývali, 
vyrobil v roce 1879 stolařský mistr 
Johann Schimek. Atlas byl vysoký asi 

OBČANÉ NAŠÍ OBCE
3 až 3,5 metru, měl velmi silné nohy 
obuté v černých botách, oblečen byl 
do krátkého zeleného kabátu s krát-
kými nabíranými rukávy hnědé barvy, 
tvář zdobil tmavý plnovous a na hlavě 
s kadeřavými vlasy měl světlou čepici 
se střapcem. Na zeměkouli bylo na-
malováno pět světadílů tmavé barvy, 
oceány a moře byly modré. V těle At-
lanta bylo pět úlů, které byly přístup-
ny dveřmi, jež měl obr na zádech. 
Otvory k úlům (česna) byly v ústech, 
pod paží a u kapes kabátu. Schimek 
byl totiž známý jako znamenitý vče-
lař a jeho včelí úly se dokonce dostaly 

do tehdejší odborné literatury. Vyro-
bil celou řadu velkých i malých včelí-
nů. Pro své syny vyrobil dva malé At-
lanty, kteří drželi na hlavě skleněné 
zrcadlové koule.

Schimkův Atlas byl tak dokonalý, 
že se hned jak byl zhotoven v roce 
1879 objevil ve včelařské části rolnic-
ké a živnostenské výstavy v Šumper-
ku., kde mu byla udělena účastnická 
medaile. Roku 1898 se včelín dostal 
dokonce do Vídně na jubilejní výsta-
vu, pořádanou k 50. výročí vládnutí 
císaře Franze Josefa I. Prošel zřejmě 
řadou dalších výstav. Naposledy byl 
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Atlas vystaven na putovní hospodářské 
výstavě, která se konala v roce 1928 
v Šumperku, kde byl umístěn ve vel-
kých barevných květinových záhonech.

Johann Schimek se narodil 14. 
července 1824 v Českém Bohdíkově. 
Jeho otec měl selský grunt. Johann se 
však vyučil stolařem a odešel, jak už to 
tehdy bývalo zvykem, do světa na van-
dr, přičemž se v roce 1848 dostal do 
Budapešti a pak se vrátil domů. Kdy a 
kde složil mistrovskou zkoušku, není 
známo, nicméně se z něho stal velmi 
šikovný řemeslník. Oženil se s Mariá-
nou Hinkelmannovou, rovněž z Čes-
kého Bohdíkova. S ní se pak asi v 60. 
letech odstěhoval do Bratrušova., kde 
si koupil nebo zařídil stolařskou dílnu. 
Zemřel 11. března 1913 a zanechal 

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Bude probíhat 27. 4. 2013 

 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 
 11.00-11.25 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 látka-
mi, 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.

SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Bude probíhat  29.4.–3.5.2013
 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:

29.4.-2.5.

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

2.5.-3.5.

Dvůr Raškov-u lípy
Raškov-kostel
Komňátka-obchod

po sobě několik 
dětí. Nejstarší syn 
Johann byl rovněž 
stolařským mis-
trem.

Za více než  
60 let existence 
začal včelí muž 
podléhat zkáze. 
Musel být zbourán 
ještě před koncem  
2. světové války. 
Lidé však na něho 
nezapomněli. Ně-
mečtí bratrušovští 
obyvatelé, kteří 
byli po válce odsu-
nuti do Německa, uvádějí svoji rubriku 
v krajanském časopise Mein Heimat-

bote (vychází od roku 1949) logem 
„Bienenmanna“, čili včelího muže.                  

Z knihy Historické toulky 
Šumperskem Drahomíra Polácha

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.).
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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
 19. 4.  Beseda Alois Konečný
 30. 4.  Pálení čarodějnic SDH Bohdíkov
  Pohádkový les SDH Bohdíkov
 24. 5. Koncert duchovní hudby
  Kácení máje SDH Komňátka

INZERCE
Chcete nabídnout službu, výrobek či 
výpěstek? Nebo naopak něco sháníte?
Využijte Bohdíkovský zpravodaj!
Soukromou inzerci můžete podat 
zdarma. Buď e–mailem na bohdi-
kzpravodaj@centrum.cz, nebo osobně 
v podatelně OÚ Bohdíkov. Inzerát 
musí být čitelný, srozumitelný, serióz-
ní. Uzávěrka je vždy do konce prvního 
týdne v únoru, dubnu, červnu, srpnu, 
říjnu a prosinci.
PLOŠNÁ INZERCE 2,50 Kč za 1cm2.

 • Výroba a prodej dřevěných 
briket

 • Prodej palivového dřeva  
a třísek na zátop

Telefon: 737 274 331
E-mail:

mrazek.truhlarstvi@centrum.cz
www.mrazek.estranky.cz

Kamenictví – Kováč
VÝROBA A OPRAVY POMNÍKŮ
Hrabenov 129, mobil: 605 94 64 68
www.kamenictvikovac.kvalitne.cz

Cenová konzultace a do-
prava zdarma
Stačí prozvonit - zavolá-
me
Schůzku si můžete do-
mluvit kdykoli
Termín objednávky se 
snažíme přizpůsobit zá-
kazníkovi

Provozovna: Potůčník 29 
Schůzku v provozovně 
sjednat předem

Pracovní doba: 
Po–Pá 7 – 15.30

Nabídka našich služeb:
•	Výroba	pomníků	ze	žuly
•	Žulové	rámy,sokly,	krycí	

desky
•	Zhotovení	betonových	

základů
•	Opravy	pomníků,	rovná-

ní rámů
•	Sekání	nápisů
•	Zlacení,	stříbření,	barve-

ní písma
•	Broušení	pomníkových	

dílů  
•	Prodej	a	montáž	doplňků	

(lampy, vázy, okýnka, 
kříže, růže)


