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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
v letošním roce si připomínáme 100. výročí zahájení 1. sv. 

války. Velká válka byla globálním válečným konfliktem pro-
bíhajícím od roku 1914 do roku 1918. Bezprostřední zámin-
kou k válce se stal úspěšný atentát na arcivévodu a násled-
níka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este. Rakousko-Uhersko 
odvetou vyhlásilo válku Srbsku 28. července 1914, čímž vyvo-
lalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během jednoho 
měsíce se Evropa 
ocitla ve válečném 
konfliktu.

První světové 
války se zúčastni-
lo na 70 milionů 
vojáků, z nichž 
zemřelo nebo 
padlo na 10 mi-
lionů. Rakousko-
-Uhersko, ke kte-
rému tehdy Země 
Koruny české 
patřily, postavilo 
do pole 9 milionů 
vojáků, z nichž 
se přibližně 1,1 
milionu nevráti-
lo. Počet českých 
vojáků v císařské 
armádě se odha-
duje na 1,4 mili-
onu. Řada Čechů 
se zapojila do bojů také na opačné straně – šlo o tzv. 
Československé legie, které se rekrutovaly z dřívějších 
emigrantů, válečných zajatců a přeběhlíků. 

Muži z naší obce museli do války narukovat také. Jmé-
na padlých z Bohdíkova a Komňátky jsou navždy vyryta 
v pomnících u kostela sv. Petra a Pavla a kaple sv. Jana 
a Pavla. K uctění jejich památky uvádím zde jejich jmen-
ný seznam: Doležel Alois, Hladil Emanuel, Doležel Josef, 
Rulišek Antonín, Kašpárek Vít, Maier František, Podhor-
ný Jindřich, Gronych Joachym, Rutar Alois, Švestka An-
tonín, Gronych František, Diviš Jan, Gronych František, 
Štraus Adolf, Gronych Josef, Hlavsa František, Unzeitig 
Josef, Hoigr Jan, Navrátil Alois, Daška Josef, Stařík Jan, 
Vagner Josef v Bohdíkově.

Diviš Frant., Drexler Rich., Kozák Josef, Diviš An-
tonín, Horáček Jos., Gronych Jos., David Ant., Kubíček 
Jan, Cigrit Adolf, Horáček Jan, Kubíček Ant., Podhorný 
Ad., Babinský Fr., Hladil Frant., Cigrit Jan, Hospodka 
Fer., Diviš Josef, Šimek Eduard, Diviš Jindřich v Kom-
ňátce. Obdobný pomník padlým byl postaven i v Raškově. 
Bohužel byl odstraněn. Neznám jeho osud ani jména 35 
padlých mi nejsou známa. Proto tu uvádím alespoň jeho 
fotografii. Stejně tak neznám ani jména těch, kteří váleč-

né útrapy přeži-
li, a vrátili se ke 
svým rodinám.

Až v roce 1920 
se domů začali 
vracet legionáři. 
Zde uvádím ně-
kolik jmen, která 
se mi podařilo 
vystopovat z kro-
nik a v databázi 
legionářů. Všichni 
původně naruko-
vali k rakousko-
-uherské armádě. 
Z Českého Boh-
díkova pocháze-
li: Cekr Antonín 
(nar.1891) byl za-
jat v červenci 1916 
v Kolonyje Doma-
šín. Do čs. legií 
v Rusku vstoupil 

v červnu 1917 v Bobrujsku. Byl demobilizován v březnu 1920. 
Faulhammer Josef (nar. 1890), v rak.-uh. armádě jako 

desátník, byl zajat v listopadu 1916 v Gorice. Do čs. legií 
v Itálii vstoupil v dubnu 1918 v Padule. Demobilizován byl 
v říjnu 1919. 

Faulhammer Karel (nar. 1892) byl zajat v listopadu 1914 
v Ivangorodě. Do čs. legií v Rusku vstoupil v září 1918 v Om-
sku. Demobilizován byl v listopadu 1920. 

Fetka Josef (nar. 1897), v rak.-uh. armádě desátník, byl 
zajat v červenci 1916 v Jablonově. Do čs. legií v Rusku vstou-
pil v červenci 1917, poté v listopadu stejného roku byl zařazen 
do čs. legií ve Francii. V legiích skončil v roce 1919 jako nad-
poručík, následně sloužil v čs. armádě. Později byl plukovní-
kem Generálního štábu. 
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SBĚR a SVOZ PLASTŮ
30. června 2014

28. července 2014

Hejl Joachym (nar.1881) byl zajat v červenci 1916 v Luc-
ku. Do čs. legií v Rusku vstoupil v březnu 1918 v Kyjevě. De-
mobilizován byl v únoru 1920. 

John Ludvík (nar.1888) byl zajat v listopadu 1914 v Ol-
brumu. Do čs. legií v Rusku vstoupil v lednu 1918 v Kunguru. 
Demobilizován byl v únoru 1920.

Krobot Petr (nar. 1887) byl zajat v srpnu 1917 v Otýnii. 
Do čs. legií v Rusku vstoupil v srpnu 1916 v Darnici. Demobi-
lizován byl v listopadu 1920 jako šikovatel. 

Podhorný Jan (nar 1895) byl zajat v září 1915 v Lucku. 
Do čs. legií v Rusku vstoupil v červenci 1918 v Orenburku. 
Demobilizován byl v srpnu 1920. 

Šimek Jan (nar. 1896) byl zajat v listopadu 1916 v Beres-
tečku. Do čs. legií v Rusku vstoupil v červenci 1918 v Orenbur-
ku. Demobilizován byl v lednu 1921.

Bubník Ladislav (nar.1889), učitel v Českém Bohdíkově, 
byl zajat v březnu 1915 v Přemyšli. Do čs. legií v Rusku vstou-
pil v květnu 1917 v Kamyšíně nad Volhou. Demobilizován byl 
v prosinci 1920 jako poručík.

V Komňátce se narodil pan Diviš Jindřich (nar. 1891). Byl 
zajat v srpnu 1917 ve Vodice. Do čs. legií v Itálii vstoupil v lis-
topadu 1918. Padl v boji v lednu 1919, je pohřben v Ballassa 
Gyarmat.

Velmi si vážím obětí občanů všech částí naší obce v této 
kruté válce. Myslím, že naše obec může být na své občany 
právem hrdá.

 Jana Málková

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Obecní úřad Bohdíkov důrazně žádá všechny občany, aby na břehy míst-

ních potoků a řeky Moravy s okamžitou platností nenaváželi posekanou 
trávu, ořezané větve stromů a keřů. V poslední době naši obec opakovaně 
zasáhly bouřky spojené s přívalovými dešti a krupobitím, které výrazně zved-
ly hladiny místních vodotečí. Posekaná tráva, seno a větve stromů potom 
často ucpávají mostky a propustky, znečišťují místní komunikace a přispívají 
k zvýšení škod způsobených na obecním majetku i majetku jednotlivých 
občanů. V případě, že přes toto upozornění bude takové nezodpovědné jed-
nání zjištěno, bude po vinících uplatňována náhrada způsobené škody.

USNESENÍ č. 19 ze zasedání zastupitelstva 
obce dne 14. 5. 2014 v Bohdíkově
64. Zastupitelstvo obce schvaluje 
a) Kontrolu plnění usnesení z 18. za-

sedání zastupitelstva obce
b) Smlouvu o dílo č. K14037 uzavře-

nou mezi Obcí Bohdíkov, se síd-
lem Bohdíkov 163, IČ 00302376 
a společností KARETA s.r.o., se 
sídlem Krnovská 51, 792 01 Brun-
tál, IČ 62360213 na provedení sta-
vebních prací spojených s realizací 
projektu „Revitalizace centrálního 
prostoru obce Bohdíkov“ za cenu 
7 596 763,25 Kč bez DPH

65. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od 

posledního zasedání zastupitelstva 
obce

b) Celkové vyúčtování ceny pro vod-
né za rok 2013

66. Zastupitelstvo obce pověřuje sta-
rostu obce

a) K podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace na individuální projekt z Re-

gionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Střední Mo-
rava na projekt „Revitalizace cen-
trálního prostoru obce Bohdíkov“, 
reg. číslo CZ.1.12./2.3.00/40.1883 
s Regionální radou regionu sou-
držnosti Střední Morava se sídlem 
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 
Olomouc

b) Zjistit možnosti k realizaci umístě-
ní radaru na příjezdu do obce Boh-
díkov ve směru ze Šumperka
 

AKTUÁLNĚ
V měsíci červenci se budou 

vybírat poplatky za vodu a stočné 
za druhé čtvrtletí letošního roku. 
Občané, kteří kanalizaci nemají, 
budou platit poplatky za vodu za 
první pololetí letošního roku, při 
platbě paušálu za celý rok 2014.

VÝSLEDKY VOLEB 
DO EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU
Volby se konaly ve dnech 23.05. – 

24.05.2014 
V naší obci nejvíce hlasů získala 

KSČM - 22,22% hlasů, poté ČSSD 
– 18,80% hlasů, Koalice Top 09 
a STAN 16,23% hlasů a ANO 2011 
– 14,52% hlasů. Volební účast byla 
pouze 10,56%.

ZLATÁ SVATBA
V sobotu dne 26. 4. 2014 

oslavili manželé Vinkler Jiří 
a Ludmila z Bohdíkova vý-
znamné životní jubileum 
- 50. výročí uzavření man-
želství. K výročí zlaté svatby 
manželům Vinklerovým v kru-
hu rodinném poblahopřáli 
a předali kytičku a dárkový 
balíček starosta obce Ing. 
Hatoň Luděk, předseda SPOZ 
pan Hatoň Leoš a člen SPOZ 
pan Podhorný Miloslav.
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ze života naší obce

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Za uplynulé období se narodili:
Vik Emma, Bohdíkov
Václavek Tomáš, Raškov
Záluský Jakub, Bohdíkov
Janků Nikola, Bohdíkov
Diviš Marek, Komňátka
Diviš Josef, Bohdíkov

Navždy se s námi rozloučili:
12. 4. Klimeš Jan, Bohdíkov
16. 5. Vágnerová Olga, Raškov
28. 5. Olbrichová Jiřina, Raškov

Po odchodu Aloise Konečného 
byl na uvolněné místo nadučitele do-
sazen Edvard Žváček, který ve školní 
kronice velice kladně zhodnotil čin-
nost a zásluhy svého předchůdce.

Ve školním roce 1909/10 podal 
nadučitel Žváček c. k. okr. školní 
radě „Žádost o povolení třídy po-
bočné při 3. třídě s vyučováním dle 
osnov škol čtyřtřídních“. Důvodem 
podání žádosti byl neúměrně vysoký 
počet žáků 3. třídy v příštím školním 
roce, a to v počtu 87. Žádost byla 
kladně vyřízena a doporučena Zem-
ské školní radě v Brně ke schválení. 
V tomtéž období došlo i k důkladné 
rekonstrukci nákladem 1.900,- K.

Snahy německého Schulvereinu 
o zřízení vlastní školy neustávaly 
a nadále se stupňovaly. Školní kroni-
ka uvádí:

…Dne 30. 7. 1911 uspořádal učitel-
ský sbor s ženským odborem Národní 
jednoty školní slavnost do zahrady p. 
J. Dašky, na níž promluvil p. tajemník 
Kubis z Olomouce: „Nechte malič-
kých přijíti ke mně“. Řečí jeho přítom-
ní Němci popuzeni byli tou měrou, že 
horečně pracují, nasazujíce všechny 
páky, aby schulvereinka počátkem 
školního roku otevřena byla…

Změna nastala ve školním roce 
1912/13, kdy kronikář zaznamenal:

…Němci po celý rok ani prs-
tem nehnuli ku otevření něm. školy 
a snad choutky jejich úplně zažehná-
ny budou…

Krušné časy nejen škole, ale 
i bohdíkovským obyvatelům přinesly 
léta 1914-18, kdy byla ve světě roz-
poutána první světová válka. Ta měla 
nedozírně kruté hospodářské násled-
ky, které se citelně projevily na všech 
vrstvách obyvatelstva. Rodin, které 
strádaly bídou a nedostatkem potra-
vin, velmi přibývalo. Podvyživené 
a často i nemocné děti již nenavště-
vovaly školu jako dřív, proto byla cel-
kově docházka do školy velmi chabá. 
Další ránu přinesla srpnová mobiliza-
ce, při které byli všichni vojínové od 
branců až do věku 42 let povoláni do 
zbraně. Toto nařízení se nevyhnulo 
ani učitelům bohdíkovské školy. Na 
rozkaz narukovali učitelé Nasadil, 
Bubník a Hlavatý, který byl následně 
vojenské služby zproštěn. Nadučitel 

Žváček vojenskou službu nastoupil 
10. ledna 1907, ale školní rada i obec 
podaly žádost o jeho zproštění vojen-
ské povinnosti. Té nebylo vyhověno 
a na jeho místo byl ustanoven učitel 
J. Hlavatý. Ještě před koncem války 
byl učitel Žváček přece jen vojenské 
služby zproštěn a opět nastoupil do 
své funkce.

Rokem 1918, ukončením 1. svě-
tové války a vyhlášením Českoslo-
venska republikou započala další 
významná etapa ve vývoji obecného 
školství vůbec. Český národ se vrátil 
ke svým tradicím a začal vyzdvihovat 
ty momenty v českých dějinách, které 
v něm zanechaly myšlenky národní-
ho uvědomění. Záznamy ve školní 
kronice začínají být poněkud strohé, 
ale uvádí se v nich, že pro žáky byly 
pořádány přednášky k historickým 
českým událostem i s podrobným vy-
světlením.

V roce 1920 se učitel Ladislav 
Bubník po šestiletém pobytu v cizině 
vrátil do vlasti jako ruský legionář 
a 1. září opět nastoupil školní službu. 
V říjnu tohoto roku pak kronika zmi-
ňuje usnesení učitelské konference 
o „podání rezoluce proti činnosti kle-
rikálů, kteří soustavně podnikají pro-
ti dnešní škole a jejímu učitelstvu“.

20. 7. 1924 byla na škole v Čes-
kém Bohdíkově odhalena pamětní 
deska zdejšímu nadučiteli Aloisi Ko-
nečnému.

Zájmy učitelů a žactva bohdíkov-
ské školy postupně vedly k myšlence 
zřídit pokračovací učňovskou školu. 
Tomuto záměru se ale nedostalo, 
protože se jednalo o záležitost vysoce 
nákladnou a nenašel se nikdo, kdo by 
financoval případný schodek.

Ve školním roce 1931/32 se zapo-
čalo s další rekonstrukcí školní budo-
vy, při které byly ze stropů odstraně-
ny shnilé trámy a nahrazeny novými, 
bylo zbudováno nové schodiště a po-
ložena nová podlaha. Celkový náklad 
činil 36.000,- korun.

V roce 1933 došlo po dlouhých 
průtazích ke konečnému rozhodnutí, 
že bohdíkovskou školu budou navště-
vovat i děti ze sousedního Aloisova, 
který se tak stane spádovou obcí této 
školy.

V roce 1934 odešel dosavadní ří-
dící učitel Žváček na vlastní žádost 
na trvalý odpočinek. Novým defini-
tivním řídícím učitelem byl ustano-
ven Jan Heindl ze školy v Raškově. 
V témže roce došlo ke znovuzřízení 
školní stravovací stanice, která zahá-
jila svou činnost 7. ledna.

S nákladnou rekonstrukcí se po-
kračovalo ještě v roce 1936, kdy byla 
vyměněna okna, provedl se venkovní 
nátěr a nově bylo zavedeno elektric-
ké osvětlení, vše v celkovém nákladu 
14.200,- Kč.

 Mgr. Petra Straková
pokračování příště

Z HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ V BOHDÍKOVĚ
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základní a mateřská škola bohdíkovzákladní a mateřská škola bohdíkov

Mateřské školy
Týden dětských radostí v Mateř-
ské škole Bohdíkov

Každý rok po 1. červnu se v naší 
mateřské škole připravují hry, zábavy 
a aktivity k MDD. Snažíme se pro 
naše děti připravit pestrý a zajímavý 
program. Týden jsme zahájili „mod-
rým pondělím“, ale ne takovým, jak 
by si představovali ti velcí. My jsme 
opravdu přišli od hlavy až po paty celí 
modří. Některé děti vzali tuto akci až 
do detailů a měly i modré kalhotky 
a slipy. Je příjemným zjištěním, že 
i tak malým dětem nechybí smysl pro 
nadsázku a humor. V úterý jsme byli 
červení a ve středu žlutí. Do barev se 
oblékly také učitelky, jen ty detaily 
si budou muset příští rok dokoupit. 
Po tři dny jsme si povídali o barvách 
a barevném světě kolem nás, o svátku 
dětí a také o tom, že ne všechny děti 
mohou prožívat svůj svátek šťastně 
a s radostí, tak jako my. Ve čtvrtek 
jsme měli kloboukový den - vzájemně 
jsme si prohlíželi přinesené klobouky, 
kloboučky, hučky, čapky a kovbojská 
sombrera. Paní učitelka Matysová 
měla tento rok nový model s názvem 
„stará lampa“. V těchto kloboukových 
variacích jsme se vydali do obchodu 
pro nanuk. Asi jsme se všem líbili, 
protože se na nás protijdoucí pěkně 
usmívali. V pátek byl pyžamový den 
- pohoda úplně všude. Celý den jsme 
si hráli, cvičili a jedli v pyžamech, to 
je velký sen všech dospěláků. Tento 
pohodový a volný den jsme zakonči-
li ještě příjemnější a oblíbenou akti-
vitou - táborákem pro rodiče a děti 
spojeným s opékáním a dováděním 
s kamarády na školní zahradě.

Opravdu jsme si týden dětských 
radostí užili a vůbec nám nevadilo, 
že se ve školce stěhovalo, budovalo, 
vynášelo, přenášelo a zakopávalo. 
Dostali jsme totiž zrovna k svátku 
dětí velký a dlouho očekávaný dárek. 
Velkou skříňovou sestavu na matrace, 
deky a polštáře a ještě zbylo místo na 
hračky a pomůcky. Ve třídě se nám 
tak otevřel velký prostor na hry, cviče-
ní, stavění a volný pohyb. Denní chys-
tání matrací není pro nás problém, je 
to vlastně legrace spojená s pohybem 
a pomocí těm nejmenším dětem a my 
tak máme krásnou a velkou hernu. 

To je pro nás ten nejhezčí dárek k na-
šemu svátku. Zveme všechny naše 
přátele, příznivce, babičky, dědečky 
i bývalé žáky. Přijďte k nám kdykoliv 
na návštěvu podívat se na tu parádu. 
Těšíme se!

 B. Matýsová, učitelka MŠ

Základní škola
Pálení čarodějnic

Poslední dubnový den jsme v rám-
ci odpoledního programu školní dru-
žiny uskutečnili tradiční „Pálení čaro-
dějnic“. Děti si v průběhu odpoledne 
zadováděly, zasoutěžily a zatančily ve 
svých strašidelných čarodějnických 
kostýmech. Za aktivitu, snahu a spor-
tovního ducha byly odměněny drobný-
mi sladkostmi. A na závěr programu 
za vydatného křiku a vřískotu jsme 
společně upálili vyrobenou čarodějni-
ci a opekli si uzeninové dobrůtky.

Markéta Kuncová, vychovatelka ŠD

Mc Donald´s CUP 2014
I v letošním roce jsme se zúčastni-

li tohoto žákovského fotbalového tur-
naje. Okrskové kolo probíhalo v Rudě 
nad Moravou za účasti tří týmů. S jed-
nou výhrou (6:1) a jednou prohrou 
(0:3) to bohužel na postup nestačilo 
a skončili jsme druzí. Přesto nás těší 
slova uznání od trenérů i rozhodčího. 
Děkujeme za pomoc a podporu p. Re-
ichelovi, p. Kuběnkovi a p. Skopalovi!

Atletika
2. června jsme uspořádali školní 

kolo atletických závodů. Všichni žáci 
bojovali ve sprintu na 60 m, skoku do 
dálky, hodu kriketovým míčkem a za-
běhli si trať 400 m. Potěšily nás velmi 
kvalitní výkony, např.:
skok daleký: 
Eliška Kašparová - 303 cm, Honzík 
Skopal - 342 cm
hod míčkem: 
Iva Šimková – 26 m, Jan Kašpar – 41 m

Nejlepší závodníci se zúčastnili ve 
středu 4.6. okresního finále atletické-
ho čtyřboje v Šumperku. Do uzávěrky 
jsme výsledky neměli, ale věříme, že 
se žáci svými výkony v konkurenci 
ostatních škol neztratili.

Mgr. Eva Fleischerová

Cesta za pokladem
Dne 6. 6. 2014 se v rámci školní 

družiny uskutečnila „Cesta za po-
kladem“. Děti se vydaly po vyznače-
né trase a cestou plnily různé úkoly. 
S největší radostí plnily pátý úkol, 
kterým bylo hledání pokladu. Děti 
vše úspěšně zvládly. Na závěr jsme si 
udělali na školní zahradě táborák. Pro 
všechny to bylo příjemné odpoledne. 
Rádi bychom poděkovali paní Cehové 
za sponzorský dar, který se proměnil 
ve sladký poklad a paní učitelce Mgr. 
Evě Fleischerové a Bc. Hance Žákové 
za pomoc při uskutečnění akce.

 Petra Drongová, vychovatelka ŠD
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Loučíme se s páťáky a bude se 
nám stýskat

Zažíváme to každý rok v červnu: 
na jedné straně těšení na prázdniny, 
odpočinek, pouť a na druhé straně 
poslední dny a hodiny s nejstaršími 
dětmi, kdy ve vzduchu visí smutné 
loučení. Tito žáci bývají většinou 
velmi šikovní, samostatní, přemýšli-
ví, tvořiví, aktivní, jednoduše páťáci, 
kterým jsme se snažili celých pět let 
společně s ochotnými spolupracující-
mi rodiči, předat vše, co považujeme 
za důležité pro další život i studium. 
Pokud se opravdu sejde a dokáže stej-
nosměrně působit podnětné prostředí 
v rodinách a úsilí školy, mohou se ob-
jevit tak skvělé výsledky, jako u našich 
letošních absolventů. Z jedenácti dětí 
5. ročníku byli 2 žáci přijati na vícele-
té gymnázium v Šumperku. V testech 
KALIBRO, kterými zjišťujeme a srov-
náváme vědomostní úroveň dětí, si 
vedli nadprůměrně proti svým vrstev-
níkům z jiných škol (viz další text). 
V matematické soutěži Klokánek se 
Michal Diviš umístil na krásném 2. 
místě v okrese Šumperk, v další ma-
tematické soutěži pro 5. r. se zařadil 
mezi úspěšné řešitele David Vaníček, 
ale ani Michal Diviš a Petr Doležel si 
nevedli špatně. V okresní přírodověd-
né a vlastivědné soutěži vyhrál na celé 
čáře Adam Kašpar, 2. místo obsadil 
Petr Doležel a na 3. skončili Marek 
Ceh a Michal Diviš. Dokázali ještě 
spoustu jiných úžasných věcí, které se 
neodměňují diplomy, ale za které jim 
všem děkujeme a přejeme mnoho dal-
ších úspěchů, správných kamarádů, 
výborných učitelů a neméně štěstí ve 
všem dobrém, čemu se budou věno-
vat.

 Za všechny ze školy Mgr. Alena 
Vokurková, ředitelka ZŠ a MŠ

Muzikál „O dvanácti měsíčkách“
Již od zimy děti navštěvující ne-

povinný předmět „sborový zpěv“ ža-
donily o to, abychom secvičili další 
muzikál. Díky pánům Zdeňku Svěrá-
kovi a Jaroslavu. Uhlířovi, kteří neú-
navně dětské muzikály vymýšlí, jsme 
se mohli pustit do práce. Vybrali jsme 
pohádku „O dvanácti měsíčkách“. 
Po týdnech pěveckých tréninků na-

stal den D, a to obsazení hlavních 
rolí. Zájem měli všichni, a proto jsme 
uskutečnili konkurz, kde o všech zpě-
váčcích rozhodovala porota v čele se 

zpěvačkou Alenkou Mátychovou. Zve-
me vás na premiéru dne 27. 6. na 24. 
školní pouti!

 Mgr. Petra Straková, učitelka ZŠ

Výsledky testů KALIBRO 2014 – 5. ročník
Srovnávacích testů KALIBRO se v roce 2014 zúčastnili téměř všichni páťáci 

(10) v matematice a všichni (11) v českém jazyce. Náš výkon jsme srovnávali 
se žáky ostatních škol České republiky, školami našeho regionu, se školami 
vesnickými a nestátními. 

Páťáci nám udělali velkou radost, protože jejich výsledky byly velmi dobré 
a v obou testech jsme skončili nad celostátním průměrem.

ČESKý JAZyK MATEMATIKA

Průměr ZŠ Bohdíkov 70,4 % Průměr ZŠ Bohdíkov 74,3 %

Průměr za ČR 64,1 % Průměr za ČR 54,3 %

Průměr našeho regionu 62,8 % Průměr našeho regionu 54,0 %

Průměr vesnických škol 63,3 % Průměr vesnických škol 54,4 %

Průměr na státních škol 64,0 % Průměr na státních škol 54,3 %

Průměr nestátních škol 69,0 % Průměr nestátních škol 54,4 %

NEJúSPĚŠNĚJŠí žáCI NEJúSPĚŠNĚJŠí žáCI

Adam Kašpar 81,9 % David Vaníček 92,4 %

David Vaníček 80,6 % Michal Diviš 91,7 %

David Kuběnka 78,1 % Marek Ceh 89,6 %

V porovnání s pátými třídami v České republice, které se testování zúčastni-
ly (260), se v českém jazyce řadíme mezi 52 nejlepších, v rámci vesnických škol 
(103) patříme mezi 20 nejlepších.

V matematice jsme skončili z 261 zúčastněných tříd mezi 26 nejlepšími, 
v rámci vesnických škol (103) patříme mezi 10 nejlepších.
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FOTBALOVÝ KLUB BOHDÍKOV

Ať jsme hráli, jak jsme hráli, ……
Zdroj naší sportovní zábavy pro první polovinu roku 

vydal vše ze své energie. Předložil nám k nahlédnutí něco 
málo z fotbalové školy vyučující se v Bohdíkově. Měli jsme 
možnost nahlédnout pod pokličku oddílového mumraje, 
dělání výsledků, střílení gólů i promarněných šancí. Jak 
osobně při našich zápasech, tak i prostřednictvím těchto 
článků jste mohli být při tom, když se v zimně trénovalo, 
v zimně soustřeďovalo, hrály se přípravné i ty ligové zápa-
sy, tančilo se na dechovou i trochu divočejší hudbu, jedl 
se bůček, pilo se pivo, fandilo se i nadávalo. Nic z jarního 
fárplánu nechybělo. Pět našich manšaftů se činilo a odved-
lo slušnou práci včetně svých koučů a vedoucích družstev. 

Hlavní tým Áčko splnilo své poslání a udrželo soutěž. 
Statečně jsme zahnali sestupového strašáka, který číhal po 
podzimu u našich kabin a v relativním klidu doklopýtali 
do konce. Ambice s trochou fantazie skončit v lepší první 
polovině vzaly za své a proto druhá polovina tabulky stala 
se naším domovem. Deváté či desáté místo můžeme brát 
pouze jako konstatování, nikoli jako pochvalný úspěch. 
Jednoduše, zápasů, při kterém oči bolely či střelecká ne-
mohoucnost neznala mezí, bylo přeci jenom více než těch 
úspěšných, divácky koukatelnějších, prostě vítězných. Zá-
klad úspěchu by tu byl, co se týče obdržených branek jde-
me ruku v ruce s medailovými manšafty, čili zadní řady 
jakžtakž fungují, střelecká aktivita přední linie nám trochu 
po zimě přimrzla, i když na závěr sezóny se polepšili, to 
když hbitý panter Jarda Hata obul ty správné kopačky, 
Kuba Koubič Janek pochopil, že lidi ho budou mít radši, 
když alespoň jednu z pěti vyložených šancí promění, Ološ 
Olda Musil jednou si to zkusil a taky občas vsítil, Lubča 
Zajda dobře připravoval a sem tam zápas také okořenil 
a i drobným vzrůstem, zato s ostrou ránou se ke kanoný-
rům přidal a také kapitánskou pásku okusil Peťánek Šára, 
kdo by to do něho řek. Ale jak jsem řek, sumasumárum, 
polepšete se! A co ostatní? 

Starší přípravka obsadila třetí místo, nastřílela přes sto 
branek a i když trenér za ten rok trochu zešedivěl, může je 
i pochválit. Mladší žáci okupují střed tabulky, což je taky 
úspěch, měli téměř třicet zápasů, které jim daly zabrat, ale 
nakonec to mohou brát jako úspěšnou sezónu. Dorost. 
S tímto týmem se po letošní sezóně rozloučíme. Končí 
spoustu hráčů kvůli věku a hrstka zbylých nedá tým do-
hromady. Proto se chtěli možná rozloučit se ctí a makali. 
Konečná tabulka při psaní tohoto článku ještě nebyla zná-
ma, ale před posledním zápasem jsou čtvrtí, což je báječný 
výsledek na závěr. No a naše Béčko okupuje střed tabulky, 
čili ani juchuchu ani ouvej.

Kolik mašaftů FK bude přihlášeno do nové soutěže, ko-
lik jich nastoupí k prvnímu podzimnímu zápasu ještě uvi-
díme. Každopádně Vám znovu přichystáme ranec fotbalo-
vých zážitků, umu i neumu, gólů i minel, panterů i jiných 
zvířat. A i když je po sezóně a do nové daleko, máme pro 

Vás ještě pár mačů. Mimo to, že v Brazílii začíná Mistrov-
ství světa ve fotbale, kam vy sice nepojedete, ale televize 
vám vše přiblíží, máme z domácí kuchyně na programu 
21.června turnaj žáků, 5.července turnaj v malé kopané 
a 2.srpna sportovní odpoledne před novou sezónou. Tak 
neváhejte, hoďte práci za hlavu a přijďte mezi nás!

 Pomalý panter s hbitým perem – Petrus von Jankovoj

 STALO SE
30. dubna se na hasičskou zahradu v Bohdíkově slétlo ne-
bývalé množství čarodějnic a čarodějů. O zábavu a pohoš-
tění se všem zúčastněným postaral SDH Bohdíkov.

17. května se na hasičské zahradě v Bohdíkově konal 
Den Regionu Ruda. Jeho průběh bohužel narušil neustáva-
jící déšť. I přesto vystoupily děti základních a mateřských 
škol regionu, obyvatelé domova v Olšanech, bohdíkovské 
orientální tanečnice a seniorky mažoretky. Svůj stánek tu 
měli i místní včelaři.

24. května členové SDH Raškov nastoupili v Hrabeno-
vě k Okrskové soutěži v požárním sportu. Po náročném 
soupeření se tým umístil na 5. místě.

31. května SDH Komňátka pořádal již tradiční Kácení 
máje.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
ChARITA ŠUMPERK SPUSTILA NOVý wEB
Charita Šumperka, nestátní nezisková organizace, kte-

rá působí na poli domácí péče o seniory na nemocné, spus-
tila koncem května nové webové stránky. „Webové stránky 
jsou v konceptu webů Charity ČR“ říká Marie Vychopeňo-
vá, ředitelka Charity Šumperk a dodává, že tím je zajištěno 
propojení a rychlé aktuální zprávy nejen z Charity Šum-
perk, ale i z celé České republiky. Na charitních stránkách 
jsou důležité informace o poskytovaných službách, aktua-
lity z regionu či zajímavosti z jiných částí naší republiky. 
Klienti a zájemci o služby Charity se dozvídají všechny po-
třebné informace, ceny služeb a způsob jejich poskytování. 
Bonusem pro uživatele, kteří odebírají obědy jsou aktuální 
jídelní lístky pro místa, kde Charita Šumperk působí. 

„Vzhledem k činnosti organizace jsou pro nás webové 
stránky cenným nástrojem předávání informací našim kli-
entům, jejich rodinám či veřejnosti“ uvádí Vychopeňová. 
Charita Šumperk má velkou oblast působnosti na území 
severní části okresu Šumperk a v oblasti sociální a zdra-
votní péče poskytuje kvalitní služby již více jak dvacet let. 
Více informací naleznete na www.sumperk.charita.cz.

STĚhOVáNí ChARITy ŠUMPERK
Od 1. 6. 2014 mění Charita Šumperk oficiální sídlo. 

Nově bude na adrese Jeremenkova 7 v Šumperku (budo-
va bývalé „hygieny“). Charita Šumperk se stěhuje po 11 
letech z nájemních prostor na Žerotínově ulici. Pamětníci 
vzpomenou, že Charita Šumperk začala před více jak dva-
ceti lety působit na Vančurově ulici a poté na 8. května 
v Šumperku. „Stěhování organizace proběhlo již v polovi-
ně měsíce května“ uvedla Marie Vychopeňová, ředitelka 
Charity Šumperk a dodala, že v nové budově se nachází 
kanceláře pro zaměstnance organizace. 

Charita Šumperk se svou činností zaměřuje na oblast 
domácí péče. Znamená to, že služby jsou poskytovány v do-
mácnosti seniora nebo nemocného. Tento způsob poskyto-
vání služeb má výhodu v tom, že klient zůstává doma „ve 
svém“, spolu s rodinou, přáteli či sousedy. Odpadají obavy 
a strach z neznámého, např. nemocničního prostředí. Vy-
chopeňová říká, že se zaměstnanci organizace dokáží po-
starat o nemocného až do jeho posledních dní, pokud má 
kolem sebe fungující rodinné zázemí, a to nejen v rovině 
zdravotní a sociální, ale také v rovině duchovní. Stejnou 
péči věnuje organizace i rodinám, které se rozhodnout pe-
čovat o svého nemocného v domácím prostředí. Charita 
Šumperk poskytuje sociální a zdravotní služby, pronajímá 
rehabilitační a kompenzační pomůcky, provozuje chráněné 
pracoviště pro osoby se zdravotním znevýhodněním a posky-
tuje sociální a humanitární pomoc.

Sociální služby jsou určeny především pro osoby se 
sníženou soběstačností, kteří potřebují dopomoc či úpl-
nou pomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Jedná 
se Osobní asistenci a Pečovatelskou službu. Tyto služby 
si objednává sám potřebný a dle sazebníku se podílí na 
úhradě ceny za službu. Součástí služeb je dovoz obědů pro 
nemocné či seniory. Zdravotní službou je služba ošetřova-
telská. Jedná se o způsob zdravotní péče, kdy do domova 
pacienta docházejí zdravotní sestry a provádějí zdravotní 
péči. Pacient tak nemusí být v nemocnici nebo navštěvo-
vat často svého praktického nebo odborného lékaře. Tato 

služba je poskytována na základě indikace lékaře a je plně 
hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění (pa-
cient nic neplatí). Rodina či pacient může sám požádat 
o služby Charity také v nemocnici při propuštění do domá-
cího ošetřování nebo u praktického lékaře.

Důležité je, že Charita dokáže nabídnout komplexní 
péči o klienta, zkombinovat sociální a zdravotní péči, na-
vrhnout vhodné kompenzační pomůcky, poradit v těžkých 
životních situacích. To vše je doplněno nabídkou duchov-
ních i běžných rozhovorů se zkušenou asistentkou pro pas-
toraci.

Nová budova poskytne kvalitní zázemí pro všechny za-
městnance, kteří poskytují výše uvedené služby. Charita 
v Šumperku zaměstnává na čtyřicet zaměstnanců, převáž-
ně žen - registrovaných sester, pečovatelek, sociální pra-
covnici a administrativní pracovníky.

Více informací o činnosti organizace naleznete na 
www.sumperk.charita.cz

Metropole Olomouc informuje o dění na hané
Od počátku ledna 2014 je na internetu nový zpravodaj-

ský portál pro oblast Hané nazvaný Metropole Olomouc. 
Webové stránky jsou určené občanům, kteří žijí přímo ve 
městě, dojíždějí do něj z okolí, případně Olomouc považu-
jí za přirozené centrum svého regionu. 

Na adrese www.metropole-olomouc.cz jsou několikrát 
denně aktualizovány zprávy o nejdůležitějších tématech 
hýbajících děním na Olomoucku. Ty doplňuje souhrn ku-
riozit nazvaný „Olomoucká nej“, prostor pro glosy a výběr 
z černé kroniky. Zcela nově se na portálu objevuje také 
souhrn kontaktních údajů na klíčové instituce ve městě, 
k nimž patří například zdravotní pojišťovny, úřad práce, fi-
nanční úřad a katastrální úřad. Web rovněž přináší seznam 
mateřských, základních, středních a vysokých škol včetně 
telefonů a emailových adres. 

Portál Metropole Olomouc je moderním webem pro-
pojeným s populárními sociálními sítěmi. Jeho zprávy se 
tak objevují na Facebooku, Twitter a Google+. Zájemci 
o nejčerstvější informace proto nemusejí stránky ani otví-
rat, stačí se k odběru novinek přihlásit na některé z těchto 
sítí. Případné náměty a připomínky je možné posílat na 
adresu redakce@metropole-olomouc.cz. Redakce ráda po-
skytne prostor informacím o dění v jednotlivých městech 
a obcích včetně spolkového života a tradičních místních 
akcí. Žádná akce není tak malá a nevýznamná, aby se o ní 
nemohlo psát na portálu Metropole Olomouc.



POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
22. 6. Koncert ZŠ a hŠ yamaha
27. 6. Školní pouť
29. 6. Pouť sv. Petra a Pavla
5. 7. Turnaj v malé kopané
19. 7. Pohádkový les – SDh Bohdíkov
2. 8. Sportovní odpoledne - FK

firmy a organizace informují
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Kamenictví – Kováč
VÝROBA  

A OPRAVY POMNÍKŮ
Hrabenov 129,  

mobil: 605 94 64 68
www.kamenictvikovac.cz

Cenová konzultace a doprava 
zdarma 
Stačí prozvonit - zavoláme
Schůzku si můžete domluvit kdykoli
Termín objednávky se snažíme 
přizpůsobit zákazníkovi

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 ,rovnání 
rámů
Sekání nápisů
Zlacení, stříbření, barvení 
písma
Broušení pomníkových dílů 
Prodej a montáž doplňků (lam-
py, vázy, okýnka, kříže, růže)

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

www.reprotisk.cz


