
PROBÍHÁ REVITALIZACE CENTRA OBCE
Jak jste si jistě všimli, od června 2014 byly zahájeny 

stavební práce na projektu „Revitalizace centrálního pro-
storu obce Bohdíkov“. Celé veřejné prostranství u kul-
turního domu, pohostinství „U Seppla“ a budovy pošty 
projde radikální proměnou a zcela změní svou tvář. S vy-
užitím dotace z ROP Střední Morava ve výši 7 937 tis. Kč 
bude nově vydlážděn a vyasfaltován povrch parkoviště 
u kulturního domu s vyznačením stání pro jednotlivá vo-
zidla a autobus. V celém prostoru bude vybudována nová 
dešťová kanalizace, pouliční osvětlení a uskuteční se vý-
sadba zeleně. 

Ve směru od mostu k poště bude vybudován nový 
chodník s lávkou přes potok do nově vzniklého parku s la-
vičkami, odpadkovými koši a lampami veřejného osvětle-
ní. U kulturního domu bude zřízeno místo pro přecházení 
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Bohdíkovský 
zpravodaj

 Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem vzpomínala na občany Bohdíkova 

a Komňátky, kteří padli během 1.světové války, a zmiňovala 
jsem, že pomník padlých v Raškově byl zničen. Dozvěděla 
jsem se však, že deska se jmény z tohoto pomníku dodnes 
existuje. A tady Vám uvádím jména občanů Raškova, kteří 
během 1. sv. války položili své životy: Diwisch Alois, Diwis-
ch Franz 103, Diwisch Franz 15, Diwisch Hubert, Diwis-
ch Heinr., Diwisch Jos. 21, Diwisch Richard, Faulhammer 
Franz, Gramel Albert, Gottwald Joh., Gronich Albert, Jac-

kwert Alois, Kaspar Josef, Kasparek Alois, Kasparek Franz, 
Korschil Josef, Masak Johann, Matis Franz 87, Matis Franz 
89, Matis Richard, Matzek Karl 5, Matzek Karl 89, Mühl 
Josef, Reinelt Albert, Reinelt Hubert, Rutar Franz, Spilka 
Franz, Strauss Adolf, Strohal Franz, Unzeitig Josef, Winter 
Franz, Winter Friedrich, Winter Karl, Winter Vitus.

Myslím, že i oni by si zasloužili důstojné místo k uctění 
památky na jejich oběť nejvyšší, vždyť bojovali ve stejné ar-
mádě jako obyvatelé Bohdíkova i Komňátky. Doufám, že se 
vybudování pomníku jednou podaří.

J. Málková

zprávy obecního úřadu
chodců s příslušným svislým i vodorovným dopravním 
značením. Součástí projektu je i další mobiliář (infor-
mační vitríny, informační systém, stojany na kola apod.). 
Zhotovitelem díla byla vybrána ve výběrovém řízení firma 
KARETA s.r.o. Bruntál s nabídkovou cenou 9 664 tis. Kč 
včetně DPH. Přestože zhotovitel je zatím ve skluzu proti 
časovému harmonogramu prací, věříme, že termín dokon-
čení bude dodržen a stavba bude ještě letos na podzim vy-
užívána širokou veřejností. Zároveň žádáme občany, aby 
po dobu provádění stavebních prací počítali s dopravním 
omezením v celém prostoru probíhajících prací.

Ing. L. Hatoň

PŘIPRAVUJEME OPRAVU 
KOMUNIKACE „NA HRÁZI“

Občané v poslední době oprávněně kritizují špatný 
stav místní komunikace v Bohdíkově ve směru od kostela 
až po křižovatku k silnici III/ 36914 na Šumperk. Zastu-
pitelstvo obce proto při schvalování rozpočtu obce na rok 
2014 vyčlenilo potřebné finanční prostředky na kompletní 
obnovu asfaltového povrchu na uvedené místní komunika-
ci. Předpokládá se, že rozpočtové náklady na její opravu 
dosáhnou částky téměř 1 mil. Kč. V současné době bylo 
zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací 
a po jeho ukončení bude přikročeno k vlastní realizaci 
prací na rekonstrukci vozovky. Ukončení prací na rekon-
strukci asfaltového povrchu komunikace předpokládáme 
nejpozději do listopadu 2014.

Ing. L. Hatoň
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ze života naší obce

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
25. srpna 2014
29. září 2014

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Za uplynulé období se narodili:
Juřičková Ludmila, Bohdíkov
Pírková Jana, Bohdíkov
Jelínek Tomáš, Raškov

Navždy se s námi rozloučili:
10. 6. Plaňavová Růžena, Raškov
30. 6. Švéda Václav, Bohdíkov
10. 7. Bejdáková Marie, Komňátka
12. 7. Ďopanová Marie, Raškov
17. 7. Machačová Barbora, Raškov
22. 7. Fleischerová Marie, Raškov
28. 7. Šubiak Petr, Bohdíkov

USNESENÍ č. 20  
ze zasedání zastupitelstva obce  

dne 11. 8. 2014 v Bohdíkově
67. Zastupitelstvo obce schvaluje 
a)  Kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce 
b)  Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2014 pro Řím-

skokatolickou farnost Bohdíkov na restaurování obrazů Křížové cesty  
a sv. Petra a Pavla v kostele v Bohdíkově ve výši 60 000,- Kč

c)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zvýšení příspěvku z rozpočtu obce na rok 2014 
pro TJ FK Bohdíkov na opravy a údržbu objektů a hrací plochy na fot-
balovém hřišti FK Bohdíkov a dopravu mužstev k mistrovským utkáním  
o 30 000,-Kč do celkové výše 80 000,- Kč

d)  Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Pří-
stavba tělocvičny Základní školy Bohdíkov“

e)  Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na „Přístavbu 
a stavební úpravy jeviště letního divadla v Bohdíkově“

f)  Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2014 podle přílohy
g)  Prodej pozemku p.č. 509/4, trvalý travní porost v k.ú. Dolní Bohdíkov, 

který vznikl na základě geometrického plánu č. 510-39/2014 zpracované-
ho zeměměřičským inženýrem ing. I. Vychopeněm panu ing. M. S., bytem 
Bohdíkov za cenu 10,- Kč/m2

h)  Předběžný záměr prodeje pozemku p.č. 178/1 o výměře 156 m2 v k.ú.  
Komňátka

i)  Předběžný záměr prodeje nemovitosti č.p. 247 na parcele č. 182/1, stavební 
plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov

j)  Zpracování investičního záměru využití budovy bývalé MŠ Raškov pro úče-
ly jednotky SDH Raškov

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

69. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce 
a)  Provést výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro sta-

vební povolení na stavbu „Přístavba tělocvičny Základní školy Bohdíkov“
b)  Zajistit poptávkové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro 

územní řízení na „Přístavbu a stavební úpravy jeviště letního divadla v Boh-
díkově“

c)  Zajistit poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace pro vybudo-
vání inženýrských sítí lokality pro výstavbu rodinných domků v Raškově RP 8

VOLBY  
DO ZASTUPITELSTEV 
OBCÍ

Podle vyhlášení prezidenta repub-
liky se volby budou konat ve dnech  
10. října v době od 14:00 h. do 22:00 h. 
a 11. října 2014 v době od 8:00 h. do 
14:00 h.

Obec Bohdíkov má zřízeny  
3 volební okrsky: 
1. volební okrsek Bohdíkov se sídlem 

na Obecním úřadě Bohdíkov 
2. volební okrsek Raškov se sídlem 

v Kulturním domě Raškov 
3. volební okrsek Komňátka se sídlem 

v bývalé Základní škole Komňátka 

Z HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉM BOHDÍKOVĚ
pokračování

Německá okupace a vyhlášení 
Protektorátu Čechy a Morava ne-
čekaně zasáhly české školství. Boh-
díkovská škola byla vedena pod ně-
meckou správou a tomu odpovídalo 
i vyučování. 

Školní budova posléze sloužila 
německým vystěhovalcům z Polska 
a Slezska a vyučovalo se nouzově 
v hostinci u p. Mikuláše a ve stolář-

ské dílně p. Brokeše. Když bylo vy-
učování úředně zastaveno, zavedlo 
se alespoň týdenní rozdávání úkolů 
třeba i na zahradě. Během němec-
ké okupace řídil zdejší školu Oskar 
Langer (německé národnosti), za 
kterého na škole působili tito učite-
lé: Rudolf Prossig, Vlasta Kusáková, 
Alois Kotrlý z Bludova, Jaroslav Ru-
líšek z Hostic a Marie Reinischová 
z Raškova. Ve školním roce 1944/45, 

kdy byla škola změněna na dvojtříd-
ní, probíhalo vyučování v jedné třídě 
v německém jazyce. 1. prosince došlo 
k rozpuštění německé školy a němec-
ké děti musely být převedeny do škol 
v Raškově a v Rudě nad Moravou. 
Správou školy byla pověřena řídící 
učitelka Marie Reinischová.

K zahájení pravidelného vyučo-
vání dochází teprve po osvobození 
České republiky (Český Bohdíkov byl 
osvobozen 8. května 1945 skupinou 
ruské armády vedenou generálem 
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NOVÁ KRONIKA TJ SOKOL BOHDÍKOV
Vážení pamětníci aktivního Sokola v Bohdíkově, budeme rádi, když 

přijmete pozvání na setkání u nově dopsané kroniky TJ Sokol. Můžete za-
vzpomínat na své přátele, kamarády, se kterými jste prožili krásné chvíle 
u tělovýchovné činnosti během Vašeho působení v odvětvích lední hokej, 
volejbal, turistika, ZRTV, cvičení žen, dorostenek, žactva, mužů, gymnas-
tiky apod. Stejně tak zveme členy výboru TJ, cvičitele a cvičitelky. Historii 
Sokola dopsal pan Vladimír Jakl na stránkách Fotbalové kroniky po 100 
letém výročí TJ Sokol v roce 2007. Foto na doplnění možno donést.

Setkání se uskuteční v Kulturním domě. Přesný termín dáme vědět pro-
střednictvím obecního rozhlasu i pozvánek. Uvítali bychom, kdyby se nám 
ozvali lidé, kteří by nám s realizací a zdárným průběhem tohoto setkání 
pomohli.

J. Málková, Vl. Jakl st.

rozptýlená dovolená jednotlivých 
členů hudby nedávala možnost, aby 
si mohli společně zahráti. Jen o Sil-
vestru r. 1917 se náhodou sešli na 
dovolené K. Kouřil, A. Navrátil, Jan 
Daška, a tak si asi v šesti lidech zase 
jednou společně zahráli. Tehdy tuším 
hrál Alois Navrátil se svými přáteli 
naposled.

V šedivých dnech bídy a utrpení 
se vlekl i rok 1918, až přišel 28. říjen, 
den vyhlášení samostatného státu 
česko-slovenského. A pak se pone-
náhlu, pomalu vojáci vraceli domů. 
Ne však všichni. Ke své křídlovce 
se nevrátil Alois Navrátil (+1918), 
ten dobrý, upřímný a veselý člověk 
a poctivý muzikant, který naší hudbě 
zanechal bohatý odkaz, své tři chlap-
ce, rovněž zanícené hudebníky, dob-
ré křídlováky. Ke svému violoncellu 
již nikdy nezasedl nadějný absolvent 

Malinovským), kdy se škola vrátila 
ke starému zřízení a byla znovu rozší-
řena na trojtřídní. Vrátily se sem také 
německé děti, které začaly navštěvo-
vat české školy.

Od školního roku 1945/46 byl 
pozměněn také styl vyučování. Čes-
ké národní hodnoty stály v popředí 
a celý školní rok doprovázely besedy 
a vzpomínky na významné historické 
události českých dějin.

Ředitelem školy se po osvoboze-
ní stal Vojtěch Kincl, který ji řídil až 
do roku 1955, kdy odešel do důcho-
du. Při něm působili na škole: Vlasta 
Kusáková, Marie Reinischová, Zden-
ka Flašarová, František Rohánek, 
Hedvika Souralová, Ž. Doubravová, 
Alena Handlová, Jan Křenek a Karel 
Kratochvíl, který vykonával v letech 
1955/59 po odchodu V. Kincla funk-
ci ředitele školy.

Mgr. Petra Straková

Jak o 1. světové Jak o 1. světové 
válce psali doboví válce psali doboví 
kronikářikronikáři

V Kronice bohdíkovské hudby za-
psal František Balcárek:

V neděli 28. června v odpoledních 
hodinách se náhle rozletěla zpráva, 
že při atentátu v Sarajevě byl zabit 
rakouský následník trůnu František 
Ferdinand a jeho manželka Žofie. Po 
krátké, ale rušné diplomatické přede-
hře události dostaly rychlý spád.

Svátek sv. Anny toho roku připa-
dl na neděli. Na Krčmě bylo veselo. 
Anenská zábava byla v plném prou-
du, když náhle sjel blesk: mobilisa-
ce. Na tabulích a vratech se objevily 
zlověstné plakáty, v jejichž záhlaví se 
černala slova: „Mým národům!“ Ná-
lada na sále se rázem změnila, ozval 
se i pláč. Výzva k okamžitému na-
stoupení se týkala i některých hudeb-
níků, kteří však celou věc nebrali tak 
tragicky a naopak ještě těšili ženy: 
„Než opadne listí stromů, budeme 
zase doma. Do vánoc jistě...“ Netu-
šili, že listí zatím opadne pětkrát a že 
někteří se nevrátí ani potom, ani kdy 
jindy...

Zmlkla hudba na dlouhou dobu, 
jako umlkal, až zmlkl docela i spo-
lečenský život. Krátkodobá a časově 

zábřežského gymnasia, nadporučík 
Josef Daška. I heligon Aloise Rutara 
marně čekal, kdy zase zaburácí moc-
ným výdechem svého pána. Všichni 
už dávno klidně spí a porůznu prách-
nivějí kdesi v dáli, ale až tam za nimi 
zalétají vděčné vzpomínky...

Do kroniky TJ Sokol Bohdíkov 
zapsala tehdy zastupující jednatelka, 
paní Ludmila Hadámková:

O vyhlášení toho dne částečné 
mobilizace nebylo ničeho známo, 
až teprve druhého dne 27. došla ta 
truchlivá zvěst i do Bohdíkova a ještě 
téhož dne chystal se jednatel Bubník 
Ladislav a vzdělavatel Daška Josef 
na vojnu. Za několik dní nato při vy-
hlášení všeobecné mobilizace odešlo 
na vojnu 18 členů jednoty a 5 členů 
výboru. 31.12. 1914 bylo 16 členů na 
vojně. 

Dokončení na str. 7
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základní a mateřská škola bohdíkovzákladní a mateřská škola bohdíkov

24. ŠKOLNÍ POUŤ
Tak letos už po čtyřiadvacáté! Zdá se vám to neuvěřitel-

né? 24 let je dlouhá doba. Z dětí, které zažily první školní 
pouť, jsou již dospělí a zároveň rodiče. Mnozí z nich do-
cela rádi vzpomínají na léta strávená v bohdíkovské škole, 
na přípravu poutí, chystání, nacvičování, trému, vyrábění 
zboží do stánků….

Jak je možné už téměř čtvrtstoletí organizovat akci, 
která se rozrostla do značných rozměrů a rekordních ná-
vštěvností? Není to lehké a zaměstnankyně školy by to 
jistě samy nezvládly. S nostalgií jsem si pustila pár VHS 
kazet, na kterých jsou dávná videa z poutí, na které už si 
často samy nevzpomínáme. Bylo úsměvné vidět nadšené 
děti při vystoupení, diváky z řad rodičů na lavičkách, pro-
vizorní stánky, starou plechovou udírnu, kuželnu, ve které 
se „čtvrtky“ myly ve škopku…

S odstupem času je vidět, kolik lidí a nadšených po-
mocníků muselo věnovat hodiny svého času pro dobro 
věci. Kolik rodičů se rádo a pravidelně zapojovalo a za-
pojuje do dění a pomoci ve škole… Nelze všem zvlášť po-
děkovat, výčet jejich jmen by byl nekonečně dlouhý. Ale 
jen díky jim zvládáme organizaci, prodej, pomoc u atrakcí 
a spoustu dalších důležitých činností. 

Bylo by ale možné letošní školní pouť uskutečnit na té 
Hasajdě, kterou mnozí z nás pamatují před 24 lety? Naše 
hasičská zahrada prodělala tolik změn k lepšímu, že bohdí-
kovákům závidí i sousední obce. Čí ruce tu vykonaly tolik 
záslužné práce? Nelze opomenout manžele Ondráčkovy 
a jejich rodinné příslušníky, jejich zásluhou Hasajda doslova 
rozkvetla. Vím, že bez ochoty dalších pomocníků a hlavně 
Obecního úřadu v Bohdíkově s jeho zaměstnanci by nešlo 
spojit a skloubit tolik prospěšné práce, která je k fungování 
Hasajdy a také pořádání našich poutí tolik potřebná. Řada 
24 školních poutí to ukazuje velmi přesvědčivě.

A tak vám všem, kterým se při čtení těchto řádek vy-
bavila vzpomínka na pomoc, kterou jste někdy naší škole 
nebo Hasajdě poskytli – zejména těm letošním - patří jed-
no upřímné a veliké DÍKY!

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bohdíkov
Mgr. Petra Straková

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
se uskuteční v pondělí 1. září. 2014 v 8:00 h v budově zá-

kladní školy. Děti nepotřebují aktovky ani přezůvky. Hned 
ráno se žáci budou moci přihlásit na oběd, svačinu a do 
školní družiny, která bude první den v provozu do 13:00 h.

Pro děti z Raškova pojede autobus do školy s následují-
cími časy a zastávkami:

7:40  Horní dvůr - obchod
7:43  MŠ Raškov
7:45  Bohdíkov - nádraží
7:47  Bohdíkov U lípy
7:50  ZŠ Bohdíkov 
Zpět do Raškova bude odjíždět v 9:30 h od školy. Po-

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

Provoz MŠ Raškov a ŠJ začíná 18. 8., MŠ Bohdíkov 
zahajuje 1. 9. 2014.

Mgr. Alena Vokurková, ředitelka školy
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UNIVERZITA 3. VĚKU  
PŘI KOMUNITNÍ ŠKOLE 
BOHDÍKOV

Součástí celoživotního vzdělávání je i neprofesní 
výuka pro seniory, známá pod pojmem „Univerzita 
třetího věku“. Chcete se i Vy vzdělávat? Myslíte si, 
že jste na to už staří? Chyba, nikdy není pozdě něco 
nového poznat a zažít. V letním semestru 2013/2014 
bylo do výuky zapojeno celkem 147 konzultačních 
středisek, ve kterých studovalo 2572 seniorských stu-
dentů. Výuku úspěšně ukončilo 2445 seniorů. Nejdří-
ve narozenými studenty jsou paní Libuše Kavíková 
a pan Miloslav Kofroň ročník 1920 z KS Mirošov. 

Komunitní škola Bohdíkov umožnila také našim 
seniorům studium. 1. semestr absolvovalo 6 studentek 
tématem Astronomie. Kurzy se konaly v pátek odpo-
ledne každých 14 dnů. Studium bylo velmi zajímavé. 
Po přednášce a společné besedě jsme si svoje znalosti 
prověřovaly testem. Po závěrečné přednášce proběhl 
i závěrečný zkušební test. Všechny absolventky stu-
dium zvládly úspěšně. Po skončení 1. semestru jsme 
obdržely osvědčení o úspěšném studiu.

2. semestr bude zahájen v pátek 3. října 2014. Stále 
ještě je možno se ke studiu přihlásit. Tématem 2. se-
mestru je „Čínská medicína“ na naší zahrádce. V dal-
ších semestrech si můžete vybírat z 18 studijních kurzů. 
Děkuji jménem všech studentek seniorek Mgr. Aleně 
Vokurkové a bc. Hance Žákové, že nám umožnily na-
vštěvovat tyto kurzy a věnovat svůj volný čas našim po-
třebám. Zvu Vás všechny, kteří máte o studium zájem, 
do 2. semestru.

Zapsala Ivana Pazdírková,
úspěšná absolventka 1. semestru

REKORD PŘEKONÁN
Takto lze pojmenovat Pohádkový les, který uskutečni-

li 12. července 2014 bohdíkovští hasiči. Po dlouhé době 
panovalo krásné letní počasí, ale pořadatelé měli obavu, 
zdali termín, a to během prázdnin, nezvolili špatně. Všech-
ny obavy ale ukončil zápis dětí k pochodu. Rodiče s dět-
mi utvořili had dlouhý od pokladny až na silnici. Děvčata 
v pokladně horko těžko tento nápor stíhala. Samotný po-
chod proběhl ke spokojenosti všech účastníků, ale i pořa-
datelů. Některé děti se při spatření čerta velmi polekaly, 
ale hlavně se velmi bály. Po návratu na hasičskou zahradu 
děti dostaly občerstvení, a pak následovalo celé odpoledne 
plné her s pohádkovými postavami.

Pro zajímavost uvádíme počet dětí v jednotlivých roč-
nících. Rok 2000 - 45 dětí, rok 2011 již 96 dětí, což bylo 
doposud nejvíce. Ale letošní rok 2014 velmi překvapil, a to 
účastí 124 dětí, a tím byl vytvořen nový rekord. Tato čísla 
nám ukazují, jak bohdíkovský Pohádkový les získává stále 
více zájemců z řad dětí i rodičů. Ne v každé obci se najde 
skupina lidí, kteří obětují svůj volný čas ve prospěch dětí, 
pro které to vše děláme. 

V listopadu končí volební období současného výboru 
SDH Bohdíkov, ale doufáme, že i nově zvolený hasičský 
výbor bude pokračovat, a to nejméně dalších 10 let. Na zá-
věr chceme tímto poděkovat všem sponzorům, kteří nám 
i maličkostí pomáhali k pořádání všech ročníků Pohádko-
vého lesa.

Výbor SDH Bohdíkov

SDH BOHDÍKOV
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Nebát se a vyhrát!
Poté, co nám skončilo brazilské šílenství, fotbalový svá-

tek, měsíční gaučové imrvére sledování televizních přeno-
sů, kdy chlap doma na nic, kromě piva, nešáhnul, tedy Mis-
trovství světa ve fotbale 2014, které mělo Deutsches vítěze, 
jsou prázdninové radovánky v plném proudu. Dovolené, 
výlety, tábory, prostě relax ovládl náš volný čas, který jindy 
věnujeme fotbalu, a když není zrovna fotbal, tak je třeba 
již zmíněné MS a zase je to v kelu. Ale nyní je právě ten 
prostor věnovat volný čas svým milým protějškům, které, 
dle jejich slov, po zbytek roku zanedbáváme a odstavujeme 
na druhou kolej. Neviděl bych to zase tak černě, pokud 
nám do toho nevleze MS, ale budiž. Prázdninami jsme 
prosvištěli v rychlém tempu, kde jsme zahájili letní přípra-
vu před novou sezónou, sehráli pár, přesněji dva vcelku 
úspěšné přáteláčky, jednou s tím a podruhé zase s jiným. 
A také jsme odkopali předsezónní regionální turnaj, kte-
rý jsme letos pořádali, vcelku slušně odehráli a postupně 
naznačovali, jak a s jakými kopáči, na tom či onom postu, 
bude tým Áčka bojovat o pozice nejvyšší v novém ročníku 
2014/2015. Na první mistrovské kolo jsme byli tedy dobře 
připraveni, ovšem zákon schválnosti, série zranění, dozvu-
ky „Okurkové sezóny„ i soukromé akce, narušují jindy ply-
nulý rozjezd, a my jsme měli hned o pět šest lidí v autobu-
se do Javorníku méně. Stane se, co naděláte. Zocelenost 
týmu se ovšem ukázala a bod z venku dal dobrý základ dal-
ším budoucím hrnoucím se bodům na naše konto. Ostatní 
naše manšafty, tedy muži „B“, mladší žáci a starší příprav-
ka také pilně trénují, kdy jejich sezóna odstartuje v podsta-
tě se čtrnáctidenním zpožděním. Také jim budeme držet 
všechny kopačky, aby jim to hrálo a střílelo co nejlíp. Tak 
tedy přijďte a fanděte. Kdo nefandí, fandí proti nám. 

Fandomil bohdíkovských fanoušků – ůknaJ rteP

Fotbalový klub Bohdíkov

22.6. Také letos proběhla v Raškově pouť u kostela  
sv. Jana Křtitele, a všem spokojeným účastníkům zahrál na 
harmoniku pan Švančárek.

Pan Švančárek zahrál i účastníkům pouti 29. června 
u kostela sv. Petra a Pavla v Bohdíkově

STALO SE
31. května SDH Komňátka pořádal již tradiční Kácení 

máje. Tentokrát se počasí vydařilo a návštěva byla bohatá.

Film  
„DÍRA U HANUŠOVIC“ 

uvede Pivovar Holba ve svém areálu 

dne 4. 9. 2014 ve 20:00 hod.
vstupné 30,- Kč. 

Objednávky vstupenek do 1.9.2014 
na e-mail dk@hanusovice.info (jméno a počet vstupenek) 

nebo v TIC Hanušovice tel 583 285 615.

POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
4. 9. Film Díra u Hanušovic

12. 9. Zájezd důchodců

18.10. Stříbrné svatby a setkání padesátiletých
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DŮLEŽITÁ ZPRÁVA 
pro všechny zájemce o novou střechu

Naše obec byla zařazena do akce společnosti Tondach 
výrobce pravé pálené krytiny „první střecha v obci“. Zá-
jemci využijte této příležitosti, zaregistrujte se na ww.ton-
dach.cz/1.strecha a získejte mimořádnou slevu na Vaši 
střechu.

UVOLNĚNÝ BYT
Nabízím k pronájmu byt – 2 pokoje, kuchyň, spr-

chový kout, WC na chodbě, velká půda, wi-fi připojení 
– v bytovém domě v Raškově čp. 43, nad prodejnou 
potravin. Plastová okna na jih do zahrady. Bližší infor-
mace na tel. 605 741 197 Jiří Tulach.

Jak o 1. světové válce psali Jak o 1. světové válce psali 
doboví kronikářidoboví kronikáři
Dokončení ze str. 3

Mezi odešedšími na vojnu byl i bratr Bedřich Štěpánek. 
Byl, povolán teprve asi za 2 měsíce po vyhlášení mobiliza-
ce, jsa železničním úředníkem. Snad by ani nebýval byl po-
volán, kdyby nebýval byl tak přímým, upřímným Sokolem, 
Čechem a člověkem. Sokolství, češství a člověčenství mu 
vadilo u nadřízených úřadů a pravděpodobně tyto vlast-
nosti vyhnaly jej na front. Nebyl tam však dlouho. Za krát-
ký čas po jeho odjezdu došla do Bohdíkova zvěst, jíž nikdo 
nechtěl věřit, že br. Štěpánek dne 22.11. (v Polsku) padl. 

Roku 1915 na frontu odešli br. Strouhal a Jos. Hatoň. 
Československá obec sokolská byla výnosem ministerstva 
vnitra po dni 24.11.1915 rozpuštěna, že provozuje protira-
kouskou propagaci.

Náčelník br. David Antonín padl 20.1.1915 na ruském 
bojišti. Pochován jest ve Vojslovicích u Krakova. 

V roce 1917 bylo už mobilizováno 30 mužů, z nichž 
2 padli. 22. 11. 1918 byla uspořádána bratry vrátivšími se 
z vojny na „Krčmě“ Kateřinská zábava.

Od 25.11. do 30.12. ubytováno bylo v sokolovně 50 
vojínů československých. V posledním roce války ztratila 
jednota ještě 2 bratry Aloise Navrátila – podlehl 3.3 v ter-
stské nemocnici těžkému zranění. Pochován jest v Terstu. 
A Josefa Dašku – padl na řece Piavě 15.6. (bylo mu 27 let).

Z kroniky SDH Bohdíkov, kterou sepisoval pan Anto-
nín Ďopan:

Vypuknutí první světové války v roce 1914 těžce dopad-
lo na celý český národ a postihlo i bohdíkovský hasičský 
spolek. Ten se ocitl takřka rázem bez většiny aktivních čle-
nů sboru, neboť už při první červencové mobilizaci byli 
mladí hasiči povoláni do zbraně. Obecní zastupitelstvo 
proto muselo určit ke konání hasičských povinností staré 
lidi a ženy. Po válce se domů nevrátilo pět členů hasičské-
ho sboru. 

Z knih zápisů SDH Komňátka, které zapsal jednatel 
Cyril Pohanka:

V roce 1914 se sbor účastnil veřejného cvičení a slav-
nosti Tělocvičné jednoty Sokol v Českém Bohdíkově.  
10 členů sboru odešlo do války. Hostinský Alois Kubíček 
za bratry hasiče, kteří odešli do války, zaplatil pojistné. Ro-
kem 1915 spolkový život ustal. Další 3 muži odešli do vál-
ky. Poslední valná hromada se konala 9. ledna 1916. První 
poválečná valná hromada se uskutečnila 12. ledna 1919. 
Byl zvolen nový výbor v čele s Janem Bittnerem. Členové 
sboru uctili památku 3 členů sboru, kteří padli na bojiš-
tích 1. světové války. Byli to Jan Horáček, Adolf Podhorný 
a Antonín Rulíšek.

J. Málková

Den s dopravní policií
Chcete se přesvědčit, jestli nemáte na svém vozidle pří-

liš tmavá skla nebo sjeté pneumatiky? To vše si můžete 
ověřit a spoustu dalších cenných informací získat na pre-
zentační akci policistů dopravního inspektorátu Územ-
ního odboru Policie ČR Šumperk, která se uskuteční ve 
středu 17. září 2014 v době od 14:00 do cca 18:00 hodin na 
parkovišti u Hypermarketu Albert v Šumperku.

Akci pořádáme ve spolupráci s SBS autoškolou Šum-
perk, ČSOB Pojišťovnou, Generali Pojišťovnou a Zdravot-
ní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR.

Kromě změření propustnosti skel a hloubky dezénu 
pneumatik si můžete také vyzkoušet otočný simulátor ná-
razu, díky němuž zjistíte, proč je nutné se ve vozidle při-
poutat bezpečnostním pásem.

Navíc ještě získáte informace o tom, jak se chovat při 
dopravní nehodě, jak správně vyplnit formulář pro pojiš-
ťovnu, co je nového v zákoně o silničním provozu, na co si 
dávat pozor v provozu na silnicích apod. A mimo informa-
cí a zážitků si určitě odnesete i malou pozornost.

por. Mgr. Marie Šafářová
komisař
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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

ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
Moravský kras, Blansko

Termín: pátek 12. 9. 2014

Odjezd:  Raškov-Horní Dvůr 7:00 hod.
 Raškov-kostel 7:05 hod.
 Raškov-u Sepla 7:10 hod.
 Bohdíkov-zastávky po obci 7:15 hod.
 Komňátka-obchod 7:20 hod.
Program: 

 Moravský kras – prohlídka Punkevní jeskyně
 propast Macocha
 Blansko – procházka městem, oběd 
 Doubravice nad Svitavou – zahradnictví

• Splácíte více, než vyděláte? 
• Jste v bezvýchodné situaci?
• Chcete začít žít normální život bez dluhů?
Umíme Vám pomoci! Legálně, rychle 
a s jistotou dokážeme snížit Vaše dluhy až o 70%.
Specializace na oddlužování a osobní bankrot.
Kontakt: Alena KRESTÝNOVÁ, 8. května 4, Šumperk 
Nebo napište SMS, zavoláme Vám zpět a po dohodě za Vámi rádi 
přijedeme.
Kontaktní osoba: Petra Malá, mobil: 737 275 633
e-mail: ins.bankrot@seznam.cz 

NOVĚ OTEVŘENO!
+ HANUŠOVICKÁ LÉKÁRNA +

Hlavní 367, 788 33 Hanušovice VEDLE POŠTY
OTEVŘENO: Pondělí – pátek: 700 - 1700
Vám nabízí:
•	 kompletní vybavení lékárenským sortimentem
•	 příznivé ceny a slevové akce pro všechny věkové ka-

tegorie
•	 příjemné moderní zrekonstruované prostředí
•	 poradenství a osobní přístup farmaceutů
•	 výhodná otevírací doba
•	 parkování u lékárny

* přijímáme úhrady platebními kartami *
provozovatel: UNITED PHARMACIES, s.r.o.

Jesenická 18, 788 32 Staré Město

IČ: 022 70 447, DIČ: CZ02270447


