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Bohdíkovský 
zpravodaj

 Vážení spoluobčané,
obec Bohdíkov ve spolupráci s kulturním domem chce 

uspořádat v říjnu letošního roku výstavu „Bohdíkov v promě-
nách 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 ne-
zná pohledy na obec s kouřícími komíny místních vápenek,  
s obdělávanými pozemky 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 dalších 
pramenů bychom Vám rádi tuto dobu znovu připomenuli  
a přiblížili. Víme, že i ve Vašich rodinných fotoalbech a archi-
vech se nachází spousta zajímavých fotografií a různých do-
kumentů (historických pohlednic, listin a tiskovin), které vět-
šinou 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. Po-
kud 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 je-
jich 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

JEŠTĚ JEDNOU K BUDOVÁNÍ 
KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

Přestože počasí nám v posledním období moc nepřeje, 
pustili se někteří občané do budování domovních kanali-
začních přípojek. Máme tedy první zkušenosti a poznatky 
spojené s budováním kanalizačních přípojek. 

Důrazně upozorňujeme občany, že před zahájením 
prací na budování kanalizační přípojky je nutné vždy na-
vštívit obecní úřad, uzavřít smlouvu o vybudování kanali-
zační přípojky a dohodnout místo napojení na veřejnou 
kanalizační síť i způsob kontroly při pokládce kanalizační-
ho potrubí. Po podpisu smlouvy o vybudování kanalizační 
přípojky si můžete, po dohodě s pracovníky obecního úřa-
du panem Mátychem (mobil 606 222 755) a panem Svo-
bodou (mobil 608 407 189), vyzvednout v obecním skladu 
v Bohdíkově u kravína potrubí na vybudování kanalizační 
přípojky, které hradí obec.

Od 5. června si můžete zakoupit za hotové peníze ve 
skladu obce také revizní šachtu i běžné druhy tvarovek. 
Vlastní vybudování kanalizační přípojky si každý vlastník 
nemovitosti zajišťuje sám. Montáž domovní kanalizační 
přípojky však musí vždy provádět odborná firma nebo 
odborně způsobilá osoba (živnostník), která vlastníku 
nemovitosti musí vydat potvrzení o provedení kanalizační 
přípojky podle platné ČSN. Bez tohoto potvrzení se 
nemůžete napojit na veřejnou kanalizační síť. Před 
zahozením výkopu musí provést kontrolu kanalizační pří-
pojky pověřený pracovník obce, případně člen stavební 
komise obce a pořídit její fotodokumentaci. Po připojení 
na obecní kanalizaci každý vlastník nemovitosti uzavře 
ještě smlouvu o odvádění odpadních vod.

Ing L. Hatoň

Z OBECNÍ KRONIKY
Naříkáte na současné počasí? Připomeňme si, jak bylo 

před pár lety:
2009: Počátkem ledna začalo sněžit. 6. ledna uhodily 

mrazy – teplota ani přes den nevystoupila nad –10 °C. 
S přestávkami sněžilo v únoru i březnu. O Velikonocích 
se teploty pohybovaly už kolem 20° C, bylo sucho. Ve dru-
hé polovině dubna vysoké teploty kolem 30 °C. Poslední 
dny dubna prudké ochlazení, v Jeseníkách sněžilo, jinde 
pršelo – teploty kolem 10 °C. Konec června a začátek čer-
vence – denně bouřky, teploty vysoké ke 30 °C, vlhkost 
nad 60 % jako v tropech.

pokračování na str. 2
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zprávy obecního úřadu

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
24. 6. 2013 
29. 7. 2013

BOHDÍKOV SOUTĚŽÍ O VESNICI ROKU 2013
Zastupitelstvo obce schválilo na svém posledním zasedání přihlášku naší 

obce do soutěže Vesnice roku 2013, kterou každým rokem vyhlašují společně 
Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Přihlášku do soutěže společně  
s dalšími přílohami zaslaly obce Ministerstvu pro místní rozvoj. 

V krajském kole soutěže vesnice roku se uděluje 1. místo – Zlatá stuha,  
2. místo a 3. místo. Dále se udělují ocenění v jednotlivých oblastech Modrá 
stuha – za společenský život, Bílá stuha – za činnost mládeže, Zelená stuha 
– za péči o zeleň a životní prostředí, Oranžová stuha – za spolupráci obce  
a zemědělského subjektu. Hodnotitelská komise soutěže  pro Olomoucký kraj 
postupně v termínu od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2013 navštíví všechny soutěžící obce 
a uskuteční společnou prohlídku a krátkou prezentaci každé obce. Výsledky 
krajského kola budou vyhodnoceny v červenci 2013. 

V soutěži se nehodnotí pouze vzhled obce, ale zejména společenský život, 
činnost spolků, práce s mládeží, péče o životní prostředí, spolupráce se země-
dělci a drobnými podnikateli, péče o kulturní památky a venkovskou architek-
turu, kronika, obecní zpravodaje aj. Myslím si, že v řadě oblastí se máme čím 
pochlubit, najdou se také zajisté slabá místa. 

Nemáme přehnaná očekávání a nepředpokládáme vysoká ocenění hned při 
první účasti v soutěži, jde nám především o dobrou reprezentaci naší obce,  
o seznámení širší veřejnosti v rámci Olomouckého kraje s podmínkami života 
v naší obci.  

Ing. L. Hatoň

čanů z naší obce zapojit se do soutě-
že a reprezentovat naši obec. Reputa-
ci obce nakonec pomohly zachránit 
2 členky skupiny orientálních taneč-
nic a 2 mladí muži. Bohatý kulturní 
program uzavřely svým kouzelným 
vystoupením seniorky z Bohdíkova, 
které neodradila ani dešťová přeháň-
ka. Celý den završil  velký letní kar-
neval s hudbou a tancem a bohatým 
občerstvením.

I když počasí nebylo zdaleka ide-
ální, celá akce se těšila velkému zá-
jmu diváků z řad mládeže i dospělých 
a přispěla k většímu vzájemnému po-
znání občanů členských obcí svazku. 
V příštím roce přivítáme účastníky 
Dne regionu Ruda v naší obci.

Ing. L. Hatoň

AKTUÁLNĚ
Připomínáme občanům, že v mě-

síci červenci se na obecním úřadu 
vybírají poplatky za vodu u vodo-
měrů i paušálů, které musí být za-
placeny do 31. 7. Cena vodného činí  
12,- Kč + 15 % DPH za 1 m3 ode-
brané vody. Stavy na vodoměrech si 
občané přinesou s sebou.

DEN REGIONU RUDA V BUŠÍNĚ
V sobotu 18. května 2013 se uskutečnilo již šesté pokračování Dne regionu 

Ruda. V letošním roce byla hostitelskou a pořádající obcí tohoto tradičního se-
tkání obec Bušín. Celá akce proběhla za značného zájmu občanů z členských 
obcí Svazku obcí regionu Ruda i širokého okolí v překrásném přírodním areálu 
Kořínek. V průběhu zábavného odpoledne rozdávali radost žáci mateřských a 
základních škol kouzelným tanečním vystoupením. Velký úspěch měla skladba 
nejmenších orientálních tanečnic z naší obce. Oživením bylo taneční vystou-
pení uživatelů domova Paprsek Olšany v dobových kostýmech z dvacátých let 
minulého století. 

Zájem přítomných přitahovala výstava dravců i praktická ukázka práce s 
dravci sokolníků z Opavy. Děti měli k dispozici trampolínu a skákací hrad, k 
dalším zážitkům přispěla možnost zkusit si střelbu ze vzduchovky.

Součástí programu byla i soutěž obecních týmů z řad dospělých, nazvaná 
Hrajeme si v každém věku. Drobnou kaňkou byla malá ochota přítomných ob- Den Regionu Ruda v Bušíně

2010: 9. ledna tlaková níže Daisy přinesla husté sněžení, vítr. Koncem mě-
síce po částečném oteplení nastoupily kruté mrazy – teploty se pohybovaly 
kolem –20 °C. 3. února dorazila sněhová kalamita i k nám, přes noc napadlo  
20 cm sněhu, cesta přes Bohdíkov byla téměř neprůjezdná, vlaky měly zpož-
dění, některé nejely vůbec.  Začátek března opět mrazivý, teploty až pod  
–10 °C, v noci na 15. 3. sněhová bouře s blesky a sněžením. 20. března – tep-
loty přes den až 15 °C, sníh rychle roztál. Na Velikonoční pondělí 5. 4. se 
ochladilo, déšť. V týdnu poté teplo a slunečno, teploty 15 až 18 °C. Ve dnech 
24. a 25. 4. krásné slunečné počasí – ráno chladno, ve dne až téměř 20 °C. 
Začátkem května ochlazení, vítr, teploty  15 až 20 °C, zataženo, téměř den-
ně pršelo. 17. 5. prudký vítr – teploty pouze do 10 °C. Rozsáhlé povodně ve 
střední Evropě zabíjely. Za celý květen nebyl jediný letní den. Koncem května 
stále pršelo, stovky sesuvů půdy. Červen – teploty vyskočily až nad 30 °C, 
poté v Bohdíkově krupobití. Po 20. červnu ochlazení, přeháňky – teploty jen  
17 °C, nejchladnější 1. letní den za posledních 10 let.

Jana Málková
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ze života naší obce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodili:
Popčuková Natálie, Bohdíkov
Kvapilík Štěpán, Raškov
Janků Barbora, Bohdíkov
Jan Choleva, Komňátka
Diviš Vítězslav, Raškov
Divišová Daniela, Raškov

O prvopočátcích vzdělávání v Čes-
kém Bohdíkově nemáme žádné ověřené 
informace. Zaznamenány byly pouze 
ve školní kronice nadučitelem Aloisem 
Konečným (záznamy z let 1887–1906) 
a v obecní kronice Českého Bohdíkova 
kronikářem Hynkem Šimkem (zázna-
my z let 1927–1933). Oba je získali 
ústně od pamětníků a rodáků, mezi kte-
rými se šířily po generace. 

Konečný ve své kronice zmiňuje, 
že původní učitelé vykonávali při po-
volání také práci hrobníka, kostelní-
ka, zvoníka či varhaníka. Jejich plat 
však sotva stačil na živobytí. Peníze 
dostávali vždy v sobotu („sobotá-
les“). Docházka žactva byla v této 
době dobrovolná, a proto značně ne-
pravidelná. Žáků tak bylo velmi málo, 
ale se vzrůstající potřebou vzdělává-
ní se jejich počet pomalu zvyšoval. 
Ústním podáním byl doložen jako 
první vzdělavatel v Českém Bohdíko-
vě Ignát Rulíšek, baráčník z čísla 40, 
a poutnický zpěvák. Ve svém domě 

Navždy se s námi rozloučili:

10. 4. Antoníčková Leopolda, Bohdíkov
17. 4. Kubíčková Janka, Bohdíkov
24. 4. Ondráčková Žofie, Raškov
26. 4. Vychodilová Blažena, Komňátka
  7. 5.  Komárková Helena, Bohdíkov

ZLATÁ SVATBA
Dne 25. 5. 2013 oslavili man-

želé Winkler Květoslav a Danuše 
z Bohdíkova významné životní 
jubileum - 50. výročí uzavření 

manželství. Manželům k výročí 
zlaté svatby poblahopřáli v 

rodinném kruhu starosta obce 
Ing. Hatoň Luděk, předseda 

SPOZ pan Hatoň Leoš  
a členky SPOZ paní Gronychová 
Marie a paní Reichlová Františka, 
kteří oslavencům předali dárkový 

balíček a květinu.

KONCERT
24. května se v kostele sv. Petra  

a Pavla v Bohdíkově konal jeden 
z koncertů Mezinárodního festiva-
lu duchovní vokální hudby, který se 
konává každý druhý rok v Šumper-
ku. Díky Schole od sv. Jana Křtite-
le, farnosti a obci Bohdíkov se tento 
koncert mohl konat i u nás. Početní 
hosté tak mohli vyslechnout skladby 
z období renesance v podání komor-
ního flétnového souboru Grazioso 
ZUŠ Šumperk. Také skladby Adama 
Michny z Otradovic či  Johanna Se-
bastiana Bacha v podání vokálně–in-
strumentálního souboru Musica pro 
Sancta Cecilia z Prahy se pro všechny 
zúčastněné staly mimořádným 
zážitkem. Mimořádné je i prostře-

čově. O Antonínu Matysovi je zazna-
menáno, že byl učitelem velice chu-
dým. Jako varhaník se nemohl uplat-
nit, protože kostel v Bohdíkově byl 
tehdy přifařen k sousední Rudě, ze 
které docházel na mše i tamější var-
haník. Matyse tak chudoba přinutila 
přivydělávat si (šumařit) o muzikách. 
Získal tak jako „vynikající“ hudebník 
tu nejlepší pověst v širokém okolí.

Dřevěná školní budova začala po-
měrně brzy chátrat a nakonec byla 
v havarijním stavu zbourána. Na 
jejím místě se roku 1859 započalo 
se stavbou nové zděné školy. Vyučo-
vání tak bylo dočasně přeloženo do 
budovy „Krčmy“. Tou dobou učitel 
Antonín Matys onemocněl. Krátce 
za něj vyučoval hudebník Jan Matys 
z Komňátky (případný příbuzenský 
vztah není znám). 16. října Antonín 
Matys umírá v mladém věku 33 let. 
Nedočkal se tak dostavby ani otevře-
ní nové školy, o kterou tolik usiloval.

Do nově otevřené přízemní škol-
ní budovy byl dosazen učitel Jan 
Dittrich¨ (nar. 15. 6. 1827). Vzdělání 
získal v bludovské škole a v učitelském 
ústavu v Uničově (spolužák Antonína 
Matyse). Studium završil roku 1849 
v Olomouci učitelskou zkouškou před 
komisí. Nejprve byl učitelským po-
mocníkem v Dolní Hynčině. Odtud 
byl roku 1848 přeložen do Bohutína a 
v roce 1860 přešel do školy v Českém 
Bohdíkově. Zde působil až do roku 
1886, kdy z vážných zdravotních důvo-
dů (mozková mrtvice) opustil svou prá-
ci. Odešel na stálý odpočinek s výsluž-
ným 568 zlatých a 75 krejcarů ročně.

Mgr. Petra Straková
(pokračování příště)

     
             

dí, ve kterém se koncert odehrával. 
Nově zrekonstruovaný interiér kos-
tela sv. Petra a Pavla je zážitkem sám  
o sobě. Velký dík za to patří nejen 
celé farnosti, obci Bohdíkov a dal-
ším institucím, ale především paní 
Ludmile Krystkové, bez jejíž neú-
navné práce a osobního nasazení by 
něco takového nebylo možné.

J. Málková

shromažďoval žáky a učil je až do 
roku 1799.

V roce 1799 byl z pověření učitel-
ského úřadu dosazen na místo učitele 
Jan Matys (nar. 20. 2. 1776) a vyučo-
val v budově č. p. 39. O jeho vzdělání 
není nic známo. Ví se pouze, že pů-
vodně pracoval jako učitelský pomoc-
ník, potom přešel ke Krajskému úřadu 
v Olomouci, kde byl zaměstnán jako 
písař, a odtud byl dosazen na místo 
učitele v Českém Bohdíkově.

Vzrůstající počet žáků vyvolal po-
třebu obstarat novou školní budovu. 
Její stavba byla zahájena v roce 1819. 
Pozemek i materiál na stavbu školy 
daroval kníže Liechtenstein a její bu-
dova byla dřevěná. Jan Matys na této 
škole vyučoval až do roku 1848, kdy 
pro nemoc své povolání dobrovolně 
opustil a přenechal ho svému synovi 
Antonínu Matysovi (nar. 27. 3. 1826). 
Ten získal potřebné vzdělání nejpr-
ve u učitele Bendy v Bludově a poté 
v půlročním učitelském kurzu v Uni-

Z HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ V BOHDÍKOVĚ
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základní a mateřská škola bohdíkovzákladní a mateřská škola bohdíkov
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní oslava SVÁTKU MATEK 

v MŠ Raškov se poprvé uskutečnila 
venku na zahradě. Počasí nám přá-
lo, sluníčko svítilo a my jsme se sešli 
téměř všichni. Děti tančily, zpívaly 
a přednášely jako nikdy před tím.  
I ty nejostýchavější bylo krásně slyšet. 
Však za to sklidily velký potlesk! Násle-
dovala volná zábava, kdy velké děti roz-
nášely maminkám na talířích perník, 
který pomáhaly péct, ostatní si hrály a 
rodiče mezi sebou živě diskutovali. Ne-
chybělo opékání párků a úplně na zá-
věr vypuštění několika lampiónů štěstí 
s přáníčky. Tak ať se nám splní! 

Červen zahajujeme KLOBOUKO-
VÝM TÝDNEM. Děti se seznámily 
s lesními vílami a jejich tradičním 
kloboukovým bálem. Po jejich 
vzoru si vyrobí a vyzdobí své vlastní 
klobouky a uspořádají bál v mateřské 
škole. Poslední den pak proběhne 
„kloboukové soutěžení“. Nu a pak 
se už budeme připravovat na konec 
školního roku a ŠKOLNÍ POUŤ. 

Kamila Vysloužilová 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pálení čarodějnic 
Dne 30. 4. jsme uspořádali ve škol-

ní družině „Pálení čarodějnic.“ Toto 
odpoledne bylo zpestřeno soutěžemi 
mezi čaroději a čarodějnicemi, které 
zakončilo upálení papírové čarodějni-
ce a opečení buřtů na ohni.

Přednáška o Aloisi Konečném
Dne 19. dubna se zájemci z řad ob-

čanů obce mohli dozvědět spousty za-
jímavostí o významné osobnosti bohdí-
kovské školy – jejím někdejším naduči-
teli (řediteli) Aloisi Konečném. Na naší 
škole působil na přelomu 19.–20. stol. 
a svými vlasteneckými postoji a aktivi-
tami se výrazně zapsal do dějin Bohdí-
kova. Poutavě o něm přednášel historik 
Vlastivědného muzea v Šumperku, pan 
PaedDr. Zdeněk Doubravský. Své poví-
dání doplnil zajímavými fotografiemi z 
pozůstalosti A. Konečného i perličkami 
z jeho soukromého života. Přednáška se 
setkala se zájmem veřejnosti, proto urči-
tě připravíme další s neméně zajímavým 
tématem (např. o místních vápenkách 
nebo bohdíkovské tvrzi).

Vlastivědná exkurze do Hanušovic 
a Starého Města 

Proto, abychom co nejlépe znali 
náš domov, vyjíždíme občas na tzv. 

vlastivědné exkurze. Tentokrát nás 
zlákala Galerie Na půdě manželů 
Pecháčkových v Hanušovicích a bio-
farma s chovem kladrubských koní 
paní Halenkové ve Starém Městě pod 
Sněžníkem. Chtěli jsme ještě navštívit 
farmu pana Jandrta v Horních Hanu-
šovicích, ale na tu jsme se jen podívali 
a návštěvu odložili na příště.

Zápis do mateřské školy
Koncem dubna zapisovali rodiče 

nové děti k docházce do MŠ Bohdí-
kov a Raškov. Celkem bylo zapsáno 
17 nových dětí. Poprvé po velmi dlou-
hé době máme v Raškově tzv. plný 
stav, což je 26 dětí. V MŠ Bohdíkov 
zůstala ještě 2 volná místa.

MC Donald Cup v Rudě
Vybraní fotbalisté z naší školy se 

zúčastnili 6. 5. turnaje v McDonald´ 
s cupu v Rudě nad Moravou. Po velkém 
herním úsilí a za pomoci pana Kuběn-
ky a pana Reichla jsme obsadili druhé 
místo a předvedli výborný fotbal.

Projekt Včely 
Ve čtvrtek 9. 5. proběhlo v ZŠ Boh-

díkov projektové vyučování na téma 
VČELY. Žáci si osvěžili své znalosti 
o tomto nepostradatelném hmyzu. 
Získali nové informace o jejich životě, 
funkci. Zahráli si na sběračky, čističky 
(funkce včel v úle). Všechny vědomosti 
pak využili při luštění křížovky. Velké 
díky patří panu Vojtěchu Kašparovi, 
místnímu včelaři, který pro žáky školy 
nachystal přednášku o včelách a do-
nesl na ukázku spoustu velmi zajíma-
vých věcí, např. voskový plát, rámečky, 
dýmák, med, oblečení pro včelaře, aj. 

Vystoupení v Bludově – Zahájení 
lázeňské sezóny 2013

HŠ YAMAHA v Bohdíkově byla 
oslovena organizátory této akce o hu-
dební vystoupení. Ačkoliv nás těsně 
před vystoupením pokropil májový 
deštík, nakonec přece jen vykouklo 
sluníčko a celé naše vystoupení se 
zdařilo. Své umění předvedly Terezka 
a Kačka Drongovy s Markétkou Kun-
covou, duo David Vaníček a Míša 
Kogejová, a v závěru zazpívali souro-
zenci Sára a Jan Reissausovi.

Den Regionu Ruda v Bušíně
V sobotu 18.5. hostila obec Bušín   

letošní Den regionu Ruda. V Bohdí-
kově se máme také  čím pochlubit, 
a tak jsme do Bušína přivezli hned 
několik pohybových skladeb. Děvčata  
z Pohybové výchovy se předvedla 

coby Mravenci, velký úspěch sklidily 
malé i dospělé orientální tanečnice a 
take bohdíkovské seniorky.  Děkuje-
me všem rodičům, kteří ochotně své 
děti do Bušína dovezli a se zájmem 
jejich vystoupení sledovali.

Den pro mimořádné situace 
„V naší škole je vyhlášen požární 

poplach!! Žádám všechny paní učitel-
ky, aby s žáky co nejrychleji opustili 
školu po požárním schodišti“, ozva-
lo se ze školního rozhlasu v pondělí  
27. května ráno. Za chvíli se již celou 
obcí rozezněly sirény. Jistě i mnohým 

občanům v tu chvíli zatrnulo a s hrů-
zou sledovali, jak ke škole přijíždějí auta 
HZS Šumperk  i dobrovolných hasičů 
z Raškova. Naštěstí se jednalo pouze  
o dobře připravené cvičení. Učitelky  
i žáci pak před školou sledovali, jak hasiči 
vnikají do školy v dýchacích přístrojích, 
aby zachránili životy a majetky, jak likvi-
dují kouř (naštěstí šlo pouze o diskotéko-
vý dým) a odvětrávají prostory školy. Vše 
proběhlo rychle a profesionálně. Dětem 
pak hasiči ukázali vybavení zásahových 
vozidel a odpověděli na spoustu otázek.  
Celá akce prověřila připravenost hasičů  
i školy pro případ mimořádných událostí 
a žáky naučila, jak se mají t v podobné 
situaci zachovat. Nezbývá než si přát, 
aby každý zásah HZS měl takto šťastný 
konec.

Školní výlet
Konečně jsme se dočkali! 4. červ-

na jsme si do školy maličko přivstali, 
hupsli jsme do autobusu a hurá do 
neznáma! Čekal nás hrad Sovinec  
a Pradědova galerie řezbáře Jiřího Ha-
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louzky v Jiříkově. Vybaveni holínkami 
a pláštěnkami jsme se vydali na cestu  
s očekáváním vydatného deště. Příro-
da se však nad námi smilovala a těch 
pár kapek na nádvoří hradu nás spíše 
pobavilo. Milé bylo setkání s paní kas-
telánkou, která si i po letech pamato-
vala bohdíkovskou školu a její bývalé 
žáky, kteří ji „ohromili“ svým normál-
ním a slušným chováním. My jsme 
opět nezklamali a byli jsme vzorní – 
na rozdíl od jiných výletníků, kteří nás 
z věže hradu obdarovali plivanci.

Poděkování za účast v humanitární 
sbírce patří všem, kteří přinesli nebo 
dopravili darované věci do škol v obci. 
Věříme, že pomohou potřebným.

    Vendula Johnová, Petra Strako-
vá, Eva Fleischerová, Štěpánka  
Matějčková, Alena Vokurková

KOMUNITNÍ ŠKOLA 
BOHDÍKOV

V tomto školním roce se nám po-
dařilo otevřít tři kurzy angličtiny – an-
gličtina pro začátečníky, angličtina pro 
pokročilé, angličtina pro starší děti. Ve 
všech kurzech jsme se snažili projít zá-
kladní gramatiku a obohatit ji praktic-
kými informacemi o životě v anglicky 
mluvících zemích. Přikládám malou 
ukázku tvorby dětí z anglického kurzu. 
Vzniklo i několik pohádek a příběhů, 
například o zvířátkách v lese, autíč-
kách a malém vlčku – což byly výtvory 
návštěvníků angličtiny pro začátečníky. 
Doufám, že se v příštím roce sejdeme 
znovu a budeme moci dále rozšiřovat 
znalosti a navázat na letošní kurzy. 

Lenka Šimková, lektorka kurzů AJ
Omlouvám se komunitní škole, ale 

do minulého čísla se nevešla fotografie 
z Kurzu společenských tanců. (J. Mál-
ková) Tady je:
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FOtbALOvý KLub bOhdíKOv
Uf, další sezóna za náma !
Tak jsme to zase tak nějak s rá-

doby klidným klusem došmrdlali do 
konce sezóny. Z počátku neveselé 
zahájení a černé myšlenky honící se 
hlavou, na závěr lehký optimismus 
na pozici středu tabulky. Je to moc 
nebo málo? Máme být spokojení 
nebo zpytovat svědomí? Přikláněl 
bych se k té druhé variantě, tedy je to 
málo a zpytujme. Druhá část sezóny 
byla přeci jenom příjemnější a kou-
katelnější, ale i tam se našly chvíle, 
zápasy, kdy divák, věrný to fanoušek, 
odcházel domů a oči ho bolely. Jsou 
takové „lehké“ mače, kdy ať děláte, 
co děláte, můžete si kopačky ošoupat 
i s plochou nohou uvnitř a dobře to 
neuděláte, soupeř vás fackuje a vám 
nezbývá nic jiného, než přijmout 
ránu, kterou si v tu chvíli zasloužíte. 
A věřím, že i divák by ruku k dílu při-
dal a jen jeho otcovská láska ke svým 
synům, tedy nám, mu v tom brání.   
A to potom ta vidina medailové se-
zóny lehce odplouvá někam do dáli 
a na vás zbyde jen ten „klidný střed“. 
K vyšším postům nám nepomoh-
la ani na podzim započatá a jarem 
pokračující série čtrnácti po sobě 

neprohraných zápasů, ale pomohla 
alespoň k odskoku od příček 
sestupových. Neříkám, že je to špat-
ný výsledek, ale na vyšší posty máme, 
jen ta vyváženost a pospolitost chybí. 
Nezbývá nám nic jiného než makat 
dál a doufat v lepší zítřky s dobře 
vychlazeným šampaňským na závěr. 

Středové příčky své soutěže hájí 
také náš B-tým. Stylem jednou dole 
jednou nahoře školí své soupeře  
i dostává lekci zároveň. Typický 
středopolař s možností zabrousit do 
přední linie. Pak tu máme naši mlá-
dež, dorost, který si letos vykopal 
desáté místo, tedy zadní příčku sou-
těžního pole. Někdy smolné zápasy  
a neproměněné šance, z toho prame-
nící nízký počet vstřelených branek, 
to jednoduše na vyšší příčky nestači-
lo, ale pokaždé není posvícení a hlav-
ně se musí dál hrát, být s balónem 
co nejvíce, poslouchat a plnit rady 
trenéra a zkušenějších starších hrá-
čů, nehrát podle své zabedněné hlavy  
a výsledky přijdou. 

A nakonec ti nejmenší a jejich 
první působení na poli fotbalovém. 
Myslím si, že se do světa kopané za-
členili vcelku slušně. Osmá příčka  

z deseti může být dobrým odrazo-
vým můstkem, kde hlavně začínají 
pomalu získávat zkušenosti se sou-
těží jako takovou, se zodpovědností, 
morálkou, výchovou a fotbalovým 
umem. Sto jedna nastřílených bra-
nek je chvályhodná vizitka, ale i tady 
je co zlepšovat a práce s nimi bude 
ještě náročná a dlouhá. Nejenom na 
hráčích, ale také na rodičích je prá-
vě v tomto věku potřeba, aby svoji 
ratolest podporovali a věnovali se jí  
a ponořili se s ní do toho našeho světa 
kulatých míčů a propocených dresů, 
které my fotbaloví blázni tak rádi nosí-
me. Někdo se fotbalistou narodil a má 
sportovního ducha v těle, jiný je tak 
trochu poleno, ale i z něho se dá vyře-
zat dobrý hráč, jenom to dýl trvá a je 
s ním víc práce, ale všichni mají šanci. 
Je ještě třetí sorta, kdy je tak trochu 
poleno a ještě ho to nebaví, tak to lepší 
nikoho nenutit a raději mu ukázat jiné 
možnosti využití volného času. Ale to 
vše ukáže čas. Nás to zatím všechny 
baví a tak u toho čutání, dovolí-li to 
zdraví a trpělivost naších drahých po-
loviček, ještě chvíli zůstaneme.  

Vrchní inšpicient a bafuňář – 
Předsedonov v.r.

Pálení čarodějnic
Opět po roce čarodějnice a čaro-

dějové uskutečnili svůj slet. Nebylo 
to letos na Petrových kamenech, kde 
se běžně scházejí, ale na hasičské 
zahradě v Bohdíkově. Čarodějnice 
s velikou radostí přivítaly do své dru-
žiny mladé čarodějnice a čaroděje. 
Slet ale pro čarodějnice nezačal příliš 
vesele. Na hranicích bohdíkovského 
katastru byla strážci zákona pola-
pena zlá čarodějnice, která chtěla 
bohdíkovské obci velmi škodit. Proto 
byla umístěna do šatlavy, kde čekala 
na rozsudek. V 19:00 hod. zasedal 
inkviziční soudní tribunál, který měl 
o zlé čarodějnici rozhodnout. Hlavní 
soudce po vyslechnutí všech hříchů, 
jako například: spolčování s ďáblem, 
létání na koštěti, dále přivodila sto-
letou vodu, zavinila dlouhou zimu, 
nezaměstnanost, vandalismus v obci 

a dalších, bylo rozhodnutí soudu jed-
noznačné, a to že za hříchy, kterých 
se dopustila, je odpovědna. Proto ji 
soud jako vinnou odsoudil k upálení 

SDH Bohdíkov
s tím, že rozsudek bude vykonán oka-
mžitě. Nepomohlo úpění a prosby 
mladých čarodějnic a čarodějů o zru-
šení rozsudku. Ubohou čarodějnici 
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uchopili dva přihlížející kati a spou-
tanou ji odvedli k připravené hrani-
ci. Zde opět nebyla vyslyšena prosba  
o milost. Hranice byla zapálena a za 
hustého dýmu a následně plamenů, 
tak jako tomu bylo v minulosti, byla 
upálena. Nakonec ale stejně propuk-
lo velké veselí, tance kolem ohně  
a další čarodějnické reje. 

SDH děkuje tímto všem zúčast-
něným čarodějnicím a čarodějům za 
účast a doufá, že i v roce 2014 se opět 
na pálení čarodějnic sejdeme. Na zá-
věr též děkujeme všem sponzorům 
za příspěvek do tomboly a doufáme, 
že nám i v příštím roce pomohou 
finančními nebo věcnými dary na 
akce, které pořádáme pro děti.

POZVÁNKA  
DO SPOLEČNOSTI

 23. 6.  Závěrečný koncert  
HŠ Yamaha

 28. 6.  Školní pouť

 30. 6.  Pouť sv. Petra a Pavla – 
farnost Bohdíkov

 6. 7.  Turnaj v malé kopané

 6. 7.  Turnaj v stolním tenise

 3. 8.  Sportovní odpoledne  
k 80. výročí FK

 4. 8.  Setkání členů, hráčů  
a příznivců k 80. výročí  
FK v KD

SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ MLUVY“

Pohádkový les
Tento název je již znám mezi dětmi i rodiči jako příjemná procház-

ka po lesních a polních cestách jak pro děti, tak pro dospělé. Když jsme 
se v roce 2000 rozhodli, že uspořádáme 1. ročník pohádkového lesa, tak 
nikdo z nás tehdy nedokázal odhadnout, zdali tato akce bude mít mezi ro-
diči a dětmi kladnou odezvu nebo ne. To, že v letošním roce jsme již tuto 
akci uspořádali po třinácté dokazuje, že naše původní rozhodnutí bylo 
správné. Dokazují to i počty dětí, které se akcí zúčastňují. Během vý-
šlapu po vyznačené trase se děti setkávají s pohádkovými postavami  
a jejich úkoly, které na každém stanovišti plní. Po splnění úkolu dostávají do 
průvodní kartičky jejich značku. Po příchodu zpět na zahradu odevzdají vypl-
něnou kartičku. Zde každé dítě obdrží malý dárek a občerstvení. Po krátkém 
odpočinku následují celé odpoledne hry dětí s pohádkovými postavami.

I když nám v letošním roce počasí opět moc nepřálo, akce se zúčastnilo cel-
kem 91 dětí. Nezastavil je ani chladný déšť, který na chvíli přerušil zábavné hry, 
které byly pro ně připraveny. V pozdním odpoledni ale déšť veškeré hry ukončil 
a tím i celé zábavné odpoledne, které bohdíkovští hasiči pro děti připravili.

Za SDH Bohdíkov starosta sboru

zemzet – opálit si např. oděv, vla-
sy; mám zemzelí vlasi;

     - „zemzet   jako  vopálet, zemzít 
blísko horka“

zerzet – zrezivět
zétra – zítra
zevl – nadávka; „Co čumíš ty ze-

vlóne! To je prosťe hanlivé 
   víras pro zvjedavího 

človjeka.“;
zevlón – „zvjedavé človjek“
zevlovat - nadávat
zežvékaná košule – pomačkaná, 

nevyžehlená košile
zgebnót – zemřít (zhrub.)
zgerp – špatný výrobek
zhlavec, záhlavec - polštář
zhompnót  - shoupnout; 

„zhompnul se“ – vobjesil se, taki 

                hoďil si mašlu;
zhřívat – ohřívat
zhuntovat – zničit
zhurta – člověk, který je do všeho 

„hrr“
zichrhajska – zavírací špendlík
zmihnót – zmizet
zmožené – unavený
zóbek – zoubek např.: česneku, 

zuby malého dítěte
zulc – domácí tlačenka z vepřové-

ho kolena, huspenina
zvenčí – z venku
zvenťit se – vzpamatovat se
zviksovat – někoho zmlátit, něko-

mu vynadat       
zvohizďit - znetvořit
zvostat – zůstat

Mg. L. Divišová
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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

Kamenictví – Kováč
VÝROBA A OPRAVY 

POMNÍKŮ
Hrabenov 129,  

mobil: 605 94 64 68
www.kamenictvikovac..cz

INZERCE
Chcete nabídnout službu, výrobek či 
výpěstek? Nebo naopak něco sháníte?
Využijte Bohdíkovský zpravodaj!
Soukromou inzerci můžete podat 
zdarma: buď e–mailem na bohdikzpra-
vodaj@centrum.cz, nebo osobně v po-
datelně OÚ Bohdíkov. Inzerát musí 
být čitelný, srozumitelný, seriózní. 
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

„Samoška“ Raškov
Vám nabízí tři skvělé bomby!!!

Pro pivaře:       
po zbytek června pivo Šerák 0,5 l jen za Kč 8,50!!!
Pro včelaře a hospodyňky: po zbytek prázdnin cukr jemný krystal 1 kg za Kč 
19,90!!!    (do vyprodání zásob)
Pro všechny:  po zbytek letních horkých dní minerálky Ondrášovka za Kč 
9,90!!! (k šesti minerálkám stírací los!!!)
Na naší prodejně najdete také tento sortiment:
potraviny, mléčné výrobky, alko-nealko, uzeniny, mrazené výrobky, droge-
rie, hračky, domácí potřeby, elektro drobné i velké, papír, ovoce, zelenina, 
krmiva-granule pro psy, kočky, králíky, slepice, šroty atd. 

Každý Váš nákup nad  500.- Kč bude slosován o hodnotné ceny!!!

Stavebniny 
H.B.S.mont

nabízí prodej 
kanalizačního potrubí  
na domovní přípojky,  

včetně tvarovek  
DN 100, 125, 150 mm 
Je možno dohodnout  

i montáž domovních přípojek 
s naší firmou.


