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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
počátkem července uplyne 20 let od katastrofálních po-

vodní, které postihly celou Moravu v roce 1997. Myslím, že 
ti, kteří ji prožili, na ni nikdy nezapomenou. Pro připomenu-
tí ostatním uvedu několik podrobností. Povodni předcházel 
několikadenní hustý vytrvalý déšť. V noci ze soboty 6. 7. na 
neděli 7. 7. se hladina Moravy začala zvedat (5. a 6. 7. byly 
svátky). 

V neděli dopoledne tehdejší starosta Ing. Kubíček vyhlásil 
místním rozhlasem stav ohrožení a v podvečerních hodinách 
se již někteří občané podíleli na stavbě hrází u Raškova. 
Hladina Moravy v té době přesahovala 270 cm a neustále 
stoupala. Každou chvíli se situace zhoršovala. Řada obča-
nů Bohdíkova z níže položených míst odvezla svá auta do 
vyšších poloh (na Draha, na Temenici..). (Hlídka policistů, 
která tudy projížděla, chytila organizovanou skupinu, která 
vozy kradla. Poté sami občané Bohdíkova utvořili hlídky, kte-
ré automobily hlídaly.) Kolem 21. hodiny večer byli již téměř 
všichni lidé odkázáni zůstat doma. Mnozí opouštěli domovy 
sami, někteří již s pomocí obětavých zachránců. Obec zůstala 
bez elektřiny a pitné vody (i ty části, které pod vodou nebyly). 
Řeka se mohutně valila obcí a ničila vše, co jí stálo v cestě. 
Do některých domů poblíž Moravy voda valila přímo okny. 
Stále pršelo a voda stoupala. 

V pondělí hladina řeky Moravy kulminovala na čtyřech 
metrech, přestal fungovat i telefon, takže lidé zůstali bez ja-
kéhokoli spojení s okolním světem (mobilní telefony mezi 
lidmi ještě nebyly). Někteří občané odmítali evakuaci ještě 
v pondělí, v úterý pak museli být zachraňováni vrtulníkem. 
Velkou solidaritu projevili s lidmi, kteří přišli o střechu nad 
hlavou, jejich sousedé. Obec sice připravila evakuační budo-

vy, ty ale nakonec zůstaly prázdné, protože postižené rodiny 
si do svých domácností vzali lidé, kterých se katastrofa tolik 
nedotkla. V pondělí ráno, po probdělé noci, lidé pozorovali 
z oken, balkónů a vikýřů svých domů rozvodněnou kalnou 
řeku, nesoucí s sebou množství stromů, dřeva, bahna a věcí, 
které se lidem nepodařilo zachránit. Voda zaplnila celé údolí. 

V úterý krize dosáhla vrcholu. Na mnoha místech chybě-
la již druhý den voda a jídlo. Už v úterý večer – v době nej-
větší povodně – přistál u bohdíkovské školy vrtulník s první 
potravinovou pomocí. Vrtulníky poté zajišťovaly i zásobování 
izolovaných domů v Aloisově. Odpoledne dosahovala hladina 
Moravy maxima, déšť pomalu ustával. V průběhu noci zača-
la voda postupně opadávat, přestalo pršet. Ve středu se mnozí 
poprvé od minulého týdne dostali z domu, i když hladina 
v údolí byla ještě vysoká. Voda rychle opadávala a ve čtvrtek 
se dalo jít po silnici obcí. Ukazovaly se škody, které voda 
napáchala. V Bohdíkově samém byla silnice na řadě míst 
přerušena hlubokými krátery. Silnice z Bohdíkova do Raš-
kova Dvora zmizela úplně, železnici podemlela voda, zůstaly 
jen pokroucené koleje. 

V Bohdíkově napáchala voda obrovské škody na silnicích, 
zahradách i zahrádkách. Místy byla odplavena veškerá půda 
až na kámen, vyvrácené stromy i ploty, podmáčené domy, 
zničeno fotbalové hřiště. Dřevo, seno, vše, co nebylo pevně za-
jištěno, odplavalo pryč. Spadla jedna stěna u domu č. 1 poté, 
co se proud vody dostal za pravobřežní hráz řeky Moravy 
a podemlel její 
základy. Za-
plaven byl 
kulturní dům, 
obecní úřad 
i tehdejší ma-
teřská školka. 
Všude zůstaly 
vrstvy naplave-
ného bahna.

Myslím, že 
každý, kdo to 
prožil, by mohl 
vyprávět svůj 
příběh. Můžete 
napsat i nám 
do zpravodaje. 
Vyprávějte své 
příběhy a neza-
pomínejte.

 J. Málková
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S B Ě R 
a  S V O Z 
P L A S T Ů

26. 6. 2017  
31. 7. 2017

zprávy obecního úřadu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodila: 
Alena Horáková, Komňátka

navždy se s námi roZloučili:

 3. 5.  Albína Kouřilová, Raškov

 4. 5.  Jaromír Matýs, Bohdíkov

 12. 6.  Bedřich Diviš, Komňátka

53. Zastupitelstvo obce schvaluje 
a)  Kontrolu plnění usnesení z 14. za-

sedání zastupitelstva obce
b)  Výsledek hospodaření a závěreč-

ný účet obce za rok 2016 a Zprávu 
o přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2016 provedenou Kraj-
ským úřadem Olomouckého kraje 
bez výhrady

c)  Roční účetní závěrku obce sesta-
venou k 31. 12. 2017

d)  Návrh úprav rozpočtu obce na 
rok 2017 podle přílohy 

e)  Kupní smlouvu o výkupu pozem-
ků p.č. st. 160, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 53 m2, když 
součástí pozemku je stavba bez č.
p./č.e., technické vybavení a p.č. 
351/5, orná půda o výměře 1225 
m2 v k.ú. Raškov Ves, z majetku 
obce Ruda nad Moravou do vlast-
nictví obce Bohdíkov, za dohod-
nutou a úředně stanovenou kupní 
cenu ve výši 1 500 000,- Kč

f)  Výkup pozemku p.č. 392/7, ostat-
ní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. 
Raškov Ves, který vznikl na zákla-
dě geometrického plánu č. 219-
49/2017 zpracovaného zeměmě-

řičským inženýrem Ing. Tomášem 
Křikalem, od vlastníků manželů  
J. a E. D., bytem Raškov do vlast-
nictví obce Bohdíkov za cenu 
120,- Kč za m2

g)  Předběžný záměr prodeje pozem-
ku p.č. 1211/1, ostatní plocha 
v k.ú. Dolní Bohdíkov z majetku 
obce, zpracování geometrického 
plánu a znaleckého posudku ke 
stanovení ceny pozemku

h)  Předběžný záměr prodeje části 
pozemku p.č. st. 62/2 v k.ú. Raš-
kov Ves

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

posledního zasedání zastupitel-
stva obce

b)  Informaci o postupu přípravy pro-
jektu „Rozšíření výukových kapa-
cit ZŠ Bohdíkov“

55. Zastupitelstvo obce ukládá
 Stavební komisi svolat jednání za 

účelem vyjasnění přístupu k ná-
honu v Aloisově s majitelem p.č. 
1050 a nájemcem obecního po-
zemku p.č. 1040/6 v k.ú. Dolní 
Bohdíkov Termín: do 30. 6. 2017

USNESENÍ č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce 
dne 29. 5. 2017 v Bohdíkově

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V neděli 29. 5. 2017 ve 14.00 

hodin proběhl v zasedací místnosti 
obecního úřadu slavnostní akt přiví-

tání nejmladších občánků do svazku 

naší obce. Vítání se zúčastnilo pět 

rodičů se svými dětmi. Po přivítání 

všech přítomných předsedou SPOZ 

panem Leošem Hatoněm vystoupi-

ly se svým kulturním programem 

děti z mateřské školy v Bohdíkově 

pod vedením paní učitelky Jany Prů-

chové. Po krátkém projevu starosty 

obce Ing. Luďka Hatoně se rodiče 

podepsali do pamětní knihy obce. 

Rodičům k narození jejich dětí po-

blahopřáli starosta obce Ing. Luděk 

Hatoň a předseda SPOZ Leoš Hatoň 

a předali jim kytičku a malý dárek. 

Na závěr celého aktu byla pořízena 

společná fotografie zúčastněných ro-

dičů s dětmi a focení jednotlivých ro-

dičů s dítětem v kolébce. Fotografie 

pořídil pan Jaroslav Novák.

Poprachová
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BENEFIČNÍ KONCERT V RAŠKOVĚ NOC KOSTELŮ
Pohlazením na duši byl koncert 

v kostele sv. Petra a Pavla v Bohdí-
kově při příležitosti celostátní akce 
Noc kostelů 9. června. Návštěvníkům 
se představily žákyně hudební školy 
Yamaha z Bohdíkova i s Mgr. Petrou 
Strakovou, chrámový sbor Ruda nad 
Moravou a Symfonický orchestr ZUŠ 
Šumperk. Vše slovem doprovodila 
a hlavně zorganizovala Lenka Nezbe-
dová, která poděkovala za neúnavnou 
péči o kostel paní Ludmile Krystko-
vé a Jiřině Matýsové. Úvodní slovo 
pronesl administrátor zdejší farnosti  
P. Michal Krajewski. Děkujeme všem 
účinkujícím, na které čekalo další vy-
stoupení v kostele v Rudě nad Mora-
vou, i všem návštěvníkům. 

 J. Málková 
Zcela mimořádnou událost zažil 

26. května kostel sv. Jana Křtitele 
v Raškově. Konal se tu benefiční kon-
cert pod záštitou Mariana Jurečka 
(ministra zemědělství) a Jana Šafa-
říka (krajského zastupitele za KDU-
-ČSL) na opravu kostela a historic-
kých varhan. Před desítkami hostů 
z širokého okolí vystoupilo žesťové 
trio The Flash Brass, s nímž si jako 
host zahrál i Marian Jurečka, Chrá-
mový sbor Ruda nad Moravou vede-

ný Lenkou Nezbedovou a symfonic-
ký orchestr ZUŠ Šumperk. Zahrály 
i vzácné varhany z roku 1876. Mi-
mořádná, vřelá atmosféra, hluboké 
souznění a přátelství vládly tomuto 
večeru. Veliké díky patří všem orga-
nizátorům, účinkujícím, všem, kteří 
pomáhali v zázemí, hostům ze širo-
kého okolí i dárcům, díky nimž bylo 
vybráno 41 tisíc korun. Snad se tak 
podaří nastartovat opravy této vzác-
né kulturní památky z roku 1733.

DEN DĚTÍ NA VYSOKÉ
Vysoká opět ožila, v sobotu 3. 

června 2017 od půl třetí přijíždějí 
auta z celého okolí a parkoviště je na-
prosto plné. Odhadem přijelo a při-
šlo na 150 zájemců o soutěže, sboro-
vý zpěv, opékání a kácení majky. Co 
ale tomu předcházelo. Týden předem 
s Liborem a dalšími kamarády vše 
připravujeme, domlouváme sbor ZŠ 
Bohdíkov, hasiče a policii z Hanušo-
vic, soutěže, občerstvení. Velice po-
mohlo, že na Vysoké začal chalupařit 
p. Jiří Novák, který zajistil netradiční 
hry – střelba z luku a ze vzduchovky, 
chůze na chůdách, vrhání nožů na cíl 
atd. Ve tři hodiny vše začalo. Ozývají 
se krásné dětské hlásky dětí z Bohdí-
kova, ukázky hry na flétnu, kytaru. 
V 16. hodin za zvuku sirény přijíždějí 
hasiči z Hanušovic, které vede Franti-
šek Ambroz, policie - p.Hanák zatýká 
nehodné lumpíky, děti si prohlížejí 
neprůstřelné vesty, pistole a daleko-
hledy. Jirka Novák s pomocníky roz-
jíždí soutěže s odměnami, připravuje 
se táborák, hledá se poklad a kácí se 

dětská majka s cenami. V 18. hodin 
se kácí májka na „centrálním náměs-
tí“, všichni soutěžící opékají špekáč-
ky a se soumrakem se pomaličku roz-
cházejí do svých domovů.

Akci kromě chalupářů zajišťují 
financemi Měú Hanušovice, obecní 
úřady Malá Morava a Bohdíkov. Hod-
ně účastníků si též prohlédlo na dět-

ském hřišti nově vyzdobený domeček 
s malůvkami od p. Strakové a rodiče 
přemýšlejí, čím umyjí ručičky malým 
výtvarníkům, kteří malovali na dřevě-
né destičky. Jsme velice rádi, že vyšlo 
počasí. O tom, že se akce povedla, 
svědčí velká účast a spokojené úsmě-
vy všech zúčastněných.

 Za pořadatele  
Mgr. Jaromír Straka
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MATEŘSKÉ ŠKOLY
Když se blížily Velikonoce, tak obě školky začaly chystat 

velikonoční dílničky, kde si rodiče se svými dětmi nazdobili 
kraslice a odnesli si je domů ve vlastnoručně vyrobených 
košíčcích. Nechybělo ani velikonoční koledování po Raško-
vě a Bohdíkově, které se všem velmi líbilo.

Květen začal zápisem nových dětí a obě mateřské školy 
se pro příští školní rok krásně zaplnily. Během celého mě-
síce května probíhal projekt: „Mámo, táto, babičko, pojď 
mi číst“. Pomalu každý den před spinkáním k nám přišel 
někdo z rodičů, prarodičů a tetiček číst pohádku, kterou 
si sám vybral. Dokonce jeden dědeček pohádky vyprávěl 
a děti byly nadšené. Tím chceme všem, kdo přišli, moc po-
děkovat.

Navštívili jsme také místní knihovnu, kde na nás přivíta-
la usměvavá knihovnice paní Gronychová, která ukazovala 
dětem, jak to v knihovně funguje a jaké krásné knihy tam 
jsou. Za to jí patří velké díky. 

V polovině května jsme se vydali a výlet do Horních Ha-
nušovic na farmu rodiny Jandrtových. Zde nás čekala pro-
hlídka stájí a různé zemědělské techniky. Vyvrcholením výle-
tu byla projížďka na koníkovi nebo poníkovi podle velikosti 
jezdce. Nakonec na nás čekaly ještě tři krásné traktory i s ři-
diči, kteří nám je předvedli v plné parádě. Pak jsme si opět 
chvilku pohráli a paní Jandrtová nám věnovala malý dáreček 
– perníčky, které s Vlastíčkem pekla. Dětem se výlet moc líbil 
a chceme velmi poděkovat rodině Jandrtových za možnost 
navštívit jejich farmu a užít si úžasné dopoledne.

Nesmíme zapomenout na besídku pro maminky, kde 
děti ukázaly, co se vše naučily a předaly maminkám krásné 
dárečky, které pro ně vytvořily. Paní učitelky zase potěšila 
velká účast rodičů.

Na začátku června jsme se dočkali dalšího dlouho oče-
kávaného výletu. Obě školky jely společně se všemi dětmi, 
s paními učitelkami i školnicemi. A kam se jelo? Do Zábav-
ního centra KROKODÝLEK v Olomouci. Jeli jsme velkým 
autobusem a děkujeme panu řidiči za pěknou a bezpečnou 
jízdu. V Krokodýlku nás očekávala usměvavá paní koordi-
nátorka, která nám vše ukázala a vysvětlila. Po svačině jsme 
si prošli celé centrum a pak si mohly děti hrát. Bylo to něco 
úžasného: děti se rozběhly po celém centru, část se vrhla 
na skákací hrady, další na lodičky, které byly na vodě, nebo 
na velký hrad se skluzavkou nebo na velkou pirátskou loď. 
Celé čtyři hodiny děti běhaly a krásně si hrály. Po obědě za 
námi přišel i maskot - velký plyšový Krokodýlek, který se 
s dětmi na rozloučenou vyfotil. 

Nyní se ještě těšíme na společný výlet děti a rodičů z MŠ 
Bohdíkov a MŠ Raškov do lesa, na plnění úkolů, opékání 
a skotačení na Hasajdě, na rozloučení s předškoláky, dis-

kotéku a konečně na  
27. školní pouť.
Přejeme všem krásné 
sluníčkové prázdniny!

 Za kolektiv  
učitelek MŠ  

Veronika Záluská 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Velikonoční tvoření ve školní družině
V předvelikonočním čase se již tradičně věnujeme vy-

rábění dekorací, ozdob a drobností. Těmito činnostmi se 
u dětí snažíme rozvíjet zručnost, estetické cítění a smysl 
pro tradici. Přípravu na Velikonoce jsme završili zdobe-
ním kraslic. Díky ochotě Hanky Vokurkové si každé z dětí 
mohlo vyzkoušet zajímavou techniku zdobení kraslic vos-
kem a odnést si pěkný výrobek domů. Touto cestou chce-
me naší lektorce poděkovat za její trpělivost a zručnost, 
kterou předvedla, a zároveň se těšíme na další spolupráci. 

Sběr pomerančové a citronové kůry
V zimním období děti i rodiče a i prarodiče suší a sbí-

rají citronovou a pomerančovou kůru. Celkem se podařilo 
v naší ZŠ nashromáždit rekordních 65 kg této léčivé suro-
viny. Utržené peníze za sběr se využijí na nákup hraček 
a jiných drobností do BAFOVA STÁNKU na Školní pouti. 

Markéta Kuncová, vychovatelka školní družiny

Den Země
V rámci environmentální výchovy jsme se všichni za-

pojili do projektu „ Ukliďme svět“. V tento den se vždy 
snažíme zbavit přírodu nepořádku, který zůstává po někte-
rých lidech. Vybavili jsme se pracovními rukavicemi, pytli 
na odpadky a vyrazili do okolí školy. Jsme rádi, že aspoň 
takto můžeme přírodě pomoci, a víme, že není problém, 
si po sobě uklízet. 

Čarodějnický rej
Koncem dubna se družina stala místem sletu čarodějnic. 

Bohužel ani jedna čarodějnice neuměla vykouzlit na obloze 
sluníčko a celé odpoledne jsme museli strávit v tělocvičně. 
Mnoho dětí si připravilo krásné kostýmy, porotci vybrali ten 
nejlepší a vyhlásili „Miss čarodějnice 2017“. Následovala 
soutěž družstev, taneček s koštětem a netradiční ohřívání 
párků, špekáčků a jiných uzenin v hrnci na sporáku. I přes 
to jsme si všichni odpoledne plné zábavy a legrace užili.

Turistický výlet školní družiny
Pro některé z nás nemusí být číslo třináct šťastné, ale 

naší školní družině v sobotu 13. 5. štěstí přálo. Udělalo se 
pěkné počasí a my jsme mohli uskutečnit plánovaný výlet 
do „Lesního baru“. Do Horní Lipové jsme jeli vlakem a pak 
jsme asi 1,5 km pokračovali pěšky. Cestou nám všem pořád-
ně vyhládlo, a tak jsme se po dosažení našeho cíle pustili 
do opékání párků. Žízeň jsme uhasili limonádou chlazenou 
v potůčku. Mnozí z nás neodolali čerstvým trubičkám a ně-
kteří si šli i dvakrát. Děti si pobyt v přírodě pořádně užívaly, 
a když nastal čas návratu, tak se jim vůbec nechtělo toto 
krásné místo opouštět. Všem se výlet líbil a na příjemně 
strávenou sobotu budeme dlouho vzpomínat.

Petra Drongová, vychovatelka ŠD

Spaní ve školní družině
Ve čtvrtek 8. 6. měli žáci 4. a 5. ročníku spaní ve školní 

družině. Všichni jsme se sešli v 17:30. Začali jsme si vybalovat 
věci a zabydlovat se. Každý z nás si přichystal tričko na batiko-
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vání a někteří si navlékli náramek z korálků. Poté jsme opékali 
párky, jablka a brambory. Čekalo nás sepisování hororů, noční 
procházka na hřbitov a čtení strašidelných příběhů. Trochu vy-
děšeni jsme se vrátili do školy, převlékli se do pyžama a šli spát. 
Ráno jsme vstali, posnídali a šli do vyučování. Moc děkujeme 
paním vychovatelkám. Bylo to moc hezké!

 Sam Horníček, 4. roč., Káťa Drongová, Eva Malá, Adam 
Fischer, 5. roč.

Atletické závody
Přestože letošní jaro venkovnímu sportování příliš nepřálo, 

snažili jsme se každou hodinu tělocviku, kdy to jenom trochu 
šlo, věnovat pohybu na hřišti. Natrénovali jsme tak alespoň zá-
klady atletických disciplín pro tradiční soutěž – Atletický čtyř-
boj v Šumperku. Při školních závodech si pak vybojovali místo 
v týmu nejlepší sportovci naší školy.

V okresním finále na Tyršově stadionu se naše týmy 
v konkurenci 15 škol okresu vůbec neztratily. Nejlépe si 
vedly mladší žačky (S. Spáčilová, S. Foglová, V. Kvapilí-
ková, V. Janků), které vybojovaly skvělé 4. místo. Zářili 
také starší žáci (A. Ceh, M. Zapletal, R. Kouřil, S. Strý-
ček), kteří obsadili 6. místo. Další dva týmy - mladší žáci  
(M. Kubíček, V. Kubíček, G. Hodek, M. Kouřil) a starší žač-
ky (K. Kašparová, S. Divišová, S. Homolová, P. Průchová) se 
umístili na 13. místě. Všem dětem blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy. 

 Mgr. Eva Fleischerová

Školní výlet do ZOO Zlín - Lešná
Už jste někdy krmili rejnoky? Že ne? V tom případě od nás 

přijměte pozvánku na prázdninový výlet do ZOO Zlín – Lešná.
Ve středu 31. května jsme nastoupili do dvou autobusů a vy-

dali se na poněkud delší trasu. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo 
a vše nasvědčovalo tomu, že prožijeme krásný den. Do cíle jsme 
dorazili krátce před desátou hodinou. Nad námi bylo blankytné 
nebe a všude kolem krásně. Došli jsme k hlavní bráně, zakoupili 
si vstupenky a rychle zamířili na tolik očekávanou část našeho 
programu – rejnoky! Rozdělili jsme se na dvě skupiny a se svý-
mi průvodci rychle zamířili k prohlídce. Ti nám ochotně ukázali 
„vycpaného“ rejnoka, popsali nám všechny části jeho zvláštního 
těla a pak to přišlo! Vstoupili jsme do pavilónu s rejnoky. Tam 
jsme si museli všichni umýt ruce, abychom jim nějak neublížili. 
Také jsme si mohli pro ně za mírný poplatek koupit v kelímku 
krevety jako pamlsek. Jéé, ti byli úžasní! Nořili jsme své ruce do 
bazénu s vodou (slanou! – samozřejmě jsme ochutnali) a rejnoci 
plavali až k nám a žadonili o pohlazení a něco dobrého. Byl to 
úžasný zážitek. Vycucávali krevetky z našich dlaní jako vysavač! 
Samozřejmě jsme si prošli i celou zoologickou zahradu. Vstoupi-
li jsme do ohromného skleníku, kde úplně blízko nás šplhal zavě-
šen na větvi lenochod dvouprstý, neskutečně roztomilý tvoreček. 
Viděli jsme lvy, žirafy, prasátka, opičky…, bylo toho opravdu hod-
ně. Odpočinek jsme si dopřáli u stánků s dětskými prolézačkami 
a lanovým centrem. Dokonce jsme si i zabubnovali na bonga!

Prožili jsme krásný den. A pokud o prázdninách budete 
přemýšlet o tom, kam na výlet, určitě se jeďte podívat do zlín-
ské ZOO. Věřte nám, stojí to za to!

   Mgr. Petra Straková

Zápis do ZŠ a MŠ pro školní rok 2017/18
K zápisu do ZŠ se dne 12. 4. 2017 dostavilo 14 dětí, 

z nichž byl na žádost rodičů 4 udělen odklad povinné škol-
ní docházky o 1 rok. Prvňáčků v novém školním roce bude 

tedy 10. Zájem o nástup dítěte do mateřské školy projevi-
lo 14 rodičů. Všem bylo vyhověno, pouze u malých dětí 
bude jejich docházka zahajována v průběhu školního roku 
po dosažení potřebné zralosti. Mateřskou školu Bohdíkov 
bude navštěvovat 25 dětí, Mateřskou školu Raškov 23 dětí.

Slavnostní promoce 
11 studentek VU3V na 
České zemědělské uni-
verzitě v Praze dne 11. 5. 
2017. Zájemci o další tří-
leté studium (6 semestrů) 
VU3V z řad seniorů, při-
hlaste se u koordinátorek 
KŠ. V září by mohla začít 
studovat další skupina.

Beseda na téma Genealogie aneb Pátráme po svých 
předcích

V úterý 23. 5. přijal naše pozvání Ing. Mgr. Martin Sla-
boch, Ph.D. z ČZU v Praze a přijel se rozdělit o své bohaté 
zkušenosti s tvorbou rodokmenu, hledáním předků a orga-
nizováním rodových srazů. Na besedu jsme pozvali i naše 
„spolužáky“ z VU3V ze Šumperka a Olšan a veřejnost. Té-
měř 50 posluchačů vydrželo pozorně sledovat zajímavé vy-
právění a prezentaci lektora více než 2 hodiny. Pan Slaboch 
nám zaslal poděkování za uspořádání této besedy a milá 
slova o tom, že se mu u nás moc líbilo a na Bohdíkov bude 
velmi rád vzpomínat.

   Mgr. Alena Vokurková

Z aktivit KŠ pro děti
V průběhu školního roku 2016/2017 jsem mohla díky 

komunitní škole strávit několik krásných chvil s dětmi 
ze ZŠ Bohdíkov. V 1. pololetí jsme se společně setkávali 
v Klubu logického myšlení a deskových her. Ve 2. pololetí 
jsme se snažily se Zdenkou Václavkovou vytvořit dětem 
pěkný vztah k ručním pracím v kroužku Šití.

V klubu logického myšlení a deskových her si děti mohly 
vybrat některou z mnoha nabízených aktivit: deskové a karetní 
hry, zajímavé hry (logické i zábavné) či pracovní listy. Děkuji 
dětem, které nám přišly samy ukázat, že samy umí něco zajíma-
vého a pěkného, například kouzlení s kartami.

V kroužku Šití jsme si vytvořili papírové přáníčko pro ma-
minky či babičky: zvládli jsme navléci nit a udělat suk. Nauči-
li jsme se několik základních stehů: přední, zadní, stonkový, 
řetízkový, smykovací či kroužkovací a křížkový steh – každý 
dle své vlastní šikovnosti. Dále jsme si ušili pěkný ubrousek 
a vyrobili náramek přátelství. Naučili jsme se přišívat knoflík 
a vyšili si pěkný obrázek z různých stehů: sluníčko, hvězdič-
ku, kytičku, cestičku z variace křížkového stehu, obrázek dle 
vlastního návrhu z křížkového stehu. Některé děti si vytvořily 
záložku do knihy a podívaly se i na různé pěkné vzory v kníž-
kách a časopisech. Děkuji všem dětem i maminkám, které 
nám donesly ukázku své práce (pokročilejšího šití) pro naši 
inspiraci. Velmi chválím všechny děti (dívky i chlapce) za 
snahu, kterou jsme mohli v kroužku Šití vypozorovat a spolu 
s paní Zdenkou Václavkovou přejeme krásné prázdniny!

  Mgr. Blanka Juřičková



– 6 –

SDH BoHDÍkov

Fk BoHDÍkov

 

Tak to máme za sebou. Tak jsme 
se toho báli, tolik neznámých jsme ře-
šili, tolik bezesných nocí, hlavně v zá-
věru, jsme prožili, tolik pozápasových 
rozborů jsme museli absolvovat, tolik 
výletů autobusem, mnohdy po dálnici, 
jsme si užívali a na druhou stranu té 
legrace, která to vše doprovázela, ne-
počítaje. A najednou je rok pryč. Míč 
se zakutálel někam do kouta a nikdo 
ho nehledá, protože už není potře-
ba, sezóna skončila. A řekl bych, že 
úspěšně. Proč ne? Soutěž jsme udrže-
li, manšafty jsme si oťukali, bodů jsme 
uhráli akorát a nový svět poznali. Svět, 
který bychom neradi opouštěli a chvíli 
v něm zůstali. Najednou jsme zjistili, 
že momentálně je tato soutěž to pravé 
pro nás hráče i celý oddíl, to co si snad 
zasloužíme a můžeme hrát. A je vidět, 
že to nehrajeme jenom pro sebe, pro 
svoje ego, pro oddíl, který chce být vi-
dět, ale taky pro Vás, fanoušky. Mno-
zí, větší polovina, snad většina jste 
to všechno prožívali s námi a fandili 
nám, radovali se z našich úspěchů, byli 
zklamaní z našich zaváhání a vytočení 
z našich podražení. I když děkovat je 
málo, děkuju Vám. Myslím, že jsme 
všichni dobrá parta, bláznů do fotba-
lu, kteří na hřišti i za zábradlím drží 
pohromadě. Samozřejmě také naši 
mládežníci hájí a reprezentují barvy 

Bohdíkova poctivě a na jejich výsledky 
se hezky kouká. O mládeži moc čas-
to nemluvíme a právě na ni bychom 
se měli do budoucna, do nejbližších 
roků, více soustředit a dát větší důraz 
na jejich motivaci a na celkovou práci 
s ní. Kolik mládežnických mužstev na-
stoupí do nové sezóny zatím nevíme. 
Jistí jsou starší žáci a ostatní je ještě 
v jednání, kde se domlouváme na spo-
lupráci se sousední Rudou, ale v sou-
časné době je problém, kdo bude tu či 
onu mládežnickou kategorii trénovat, 
než že by nebylo koho trénovat. 

Pálení čarodějnic
Letos jsme uspořádali již 7. ročník 

Pálení čarodějnic. Akce se konala  
30. dubna. Přišlo nás navštívit oprav-
du hodně malých i velkých čarodějů 
a čarodějnic v nádherných kostý-
mech. Na děti čekal bohatý program 
plný her a soutěží, a také tradičně 
kolo štěstí a tombola. Nenechala se 
zahanbit ani udírna, kde na všechny 
čekala spousta dobrot. V osm hodin 

Teď po skončení sezóny, během prázdnin, nás čekají ještě tři akce na na-
šem hřišti. Starší žáci odehrají tradiční mládežnický turnaj „Memoriál Vrati 
Symerského“ 17. června dopoledne. Dále 8. července proběhne další ročník 
Turnaje v malé kopané, celodenní koukání na fotbal s večerní diskotékou 
a třetí, řekl bych největší akcí, největší kdy vůbec, bude 29. července Spor-
tovní odpoledne, kde proběhne přípravné utkání žáků, muži odehrají zápas 
proti Velkým Losinám a celé sportovní odpoledne vyvrcholí benefičním utká-
ním staré gardy bohdíkovských hráčů proti SIGI Teamu Stará garda, kde se 
představí bývalí fotbaloví internacionálové i známé osobnosti. Za SIGI Team 
Starou gardu nastupují např. Horst Siegl, Ladislav Vízek, Jakub Kohák, Petr 
Kouba, Ivan Hašek, Michal Bílek, Josef Chovanec, Jiří Jarošík a jiní. Myslím 
si, že setkání s těmito fotbalovými osobnostmi si nenechá nikdo utéct. Celým 
sportovním odpolednem se budou prolínat různé doprovodné akce a vystou-
pení. 

Doufám, že připravené fotbalové menu Vás potěšilo, protože my jsme 
rádi, když Vás můžeme něčím potěšit a okořenit někdy jednotvárný jídelní-
ček něčím novým, chutným, osvěžujícím. Odpočívejte, užívejte si prázdnin, 
dovolených a budeme se těšit.

 potěšitel, ne pokušitel, předsedovič oddílový

HaSiči iNFormUjÍ
Nezapomeňte uvést do telefonu: 

kdo volá, co se stalo a kde se to stalo. 
Nebojte se uvést i místní název pro 
uvedenou lokalitu, která je známá 
místním občanům, popř. uvést něja-
ký významný větší objekt v blízkosti 
události (škola, kostel, obchod, pila 
atd.).  

večer nás čekal zlatý hřeb večera, a to 
upálení čarodějnice. 

Také bych tímto chtěla poděkovat 
všem, co přiložili ruce k dílu a po-
mohli nám uspořádat tuhle již tradič-
ní akci. Též děkujeme všem sponzo-
rům za příspěvky do tomboly.

Příští rok se na Vás těšíme při dal-
ším sletu čarodějnic.

 Výbor SDH Bohdíkov
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HaSičův rok
Červenec – Srpen – PRÁZDNINOVÁ NE-
BEZPEČÍ
Blížící se období prázdnin, odjezdy na dovolenou, ale 
také grilování, rozdělávání ohňů v přírodě či nebezpečí 
spojené s letními bouřkami mohou nepříjemně zkompli-
kovat dny volna. Abychom se mohli v klidu těšit z letní 
pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo 
škodám na majetku.
Děti
vysvětlete dětem, aby si nehrály se zápalkami nebo jiným 
otevřeným ohněm, případně aby nekouřily,
•  na základě zákona 133/1981 Sb., o požární ochraně 

jsou rodiče (potažmo všichni, kteří mají děti v danou 
chvíli na starosti) povinni dbát o to, aby jejich ratoles-
ti nezpůsobily požár,

•  vysvětlete dětem zásady bezpečnosti práce s předmě-
ty v domácnosti, které jsou často používány (např. 
fén, kulma, infrazářič v koupelně, varná konvice, mik-
rovlnná trouba, fritéza, krb, hořák apod.),

•  vysvětlete dětem jak správně opustit dům pokud do-
jde k nějaké mimořádné situaci a stanovte bezpečné 
místo, kde se případně sejdete (strom před domem 
apod.). Nikdy se do domu nesmí vracet např. pro 
hračku. Je důležité opustit dům, ne se ukrýt v něm.

Odjezd na dovolenou
•  při odjezdu na dovolenou zkontrolujte, zda máte vy-

pnuty všechny spotřebiče (sporák, žehlička apod.), 
spotřebiče, u kterých to lze, zcela odpojte z elektrické 
sítě, v případě televizoru i od antény. Chráníte tak 
náš majetek před poškozením či úplným zničením 
v případě úderu blesku či prudkého výkyvu napětí 
v elektrické síti,

•  uzavřete hlavní přívody plynu a vody, zhasněte všech-
na světla a zavřete okna,

•  kdyby přece jen došlo k nějaké nepříjemné události, je 
dobré se domluvit se sousedem či známým a nechat 
u něj rezervní klíče. Hasiči tak budou moci rychleji za-
sáhnout, nebudou se muset dostat dovnitř násilím a ni-
čit např. vstupní dveře, pro úplnou jistotu můžete nechat 
u souseda i kontakt na místo vašeho pobytu, abyste se 
mohli v případě potřeby urychleně vrátit domů.

Bouřky
•  pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte 

se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, 
zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetono-
vou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné 
bleskosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat 
v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí,

•  naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými 
stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či 
v menších staveních bez bleskosvodu (např. staré há-
jence). Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s po-
rušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objek-
ty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení 
zdiva a zřícení,

•  největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu 
v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bez-
prostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy 
elektrického vedení), vysokých osamocených stromů 
nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte 
o zeď či skalní stěnu,

•  během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých plá-
ních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, 
rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve 
skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku 
v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si 
rozhodně nelehejte,

•  jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmo-
sférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, 
windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani 

telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spo-
třebiči,

•  nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené 
půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá 
jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (kari-
matka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neu-
chrání,

•  za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové 
předměty – fungují totiž jako bleskosvod. Stojí za to 
si připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku 
připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během 
bouřky. Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek 
větru nemůžeme stěžovat, není vhodné ani pouštění 
draků,

•  při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se 
neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou pří-
padech by vás blesk mohl zasáhnout,

•  bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km 
(tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale v bez-
pečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude 
bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi 
hřměním a bleskem),

•  při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na 
to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, 
který také představuje riziko. Proto se držte v bezpeč-
né vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, 
nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná 
zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené 
dráty mohou být stále pod proudem),

•  pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se 
blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře za-
vřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou 
ochranu. V případě silných nárazů větru však dávej-
te pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba 
přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětr-
nostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat 
nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném 
místě,

•  pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte 
na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektro-
spotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít 
okna a odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, 
jejichž součástí je obrazovka,

•  během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny lát-
ky, které snadno vodí elektřinu. Když však přece jen 
dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je 
stejná jako při ostatních úrazech způsobených elek-
trickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zra-
něného bývá často nezbytné použít umělé dýchání, 
srdeční masáž, protišoková opatření apod.,

•  bouřky jsou často doprovázeny také silným větrem. 
Proto je dobré preventivně zabezpečit okna, ukotvit 
volně ležící předměty apod..

Výlety na nebezpečná místa
•  nepohybujte se nikdy řádně nezajištěni v blízkosti 

okrajů skal, štol atd. Vždy hrozí nebezpečí pádu v dů-
sledku ztráty rovnováhy, uklouznutí, propadnutí, str-
žení větrem atd., pozor na pohyb v neznámém terénu, 
a to zejména za snížené viditelnosti nebo v noci,

•  nešplhejte nikdy nezajištěni na skály. Zpočátku se 
výstup může zdát jednoduchý, ale cesta zpět je vždy 
podstatně náročnější! Nečekaný pád může způsobit 
také uvolněná nebo zvětralá hornina či náhlá slabost,

•  nikdy nepřeceňujte své síly ani ve snaze pomoci ka-
marádovi. Raději vždy přivolejte na pomoc hasiče 
nebo někoho z dospělých, nepouštějte se nikdy bez 
odborného doprovodu do průzkumů štol a jeskyní. 
V těchto prostorách hrozí mnoho nečekaných a ne-
známých nebezpečí – zával, ztráta orientace, zaklí-
nění se v úzkých prostorách, nečekané zaplavení 
prostor, přítomnost nebezpečných plynů atd.,

•  nikdo by neměl přeceňovat své síly. Vždyť i pro zkuše-
né a trénované hasiče je považována za nebezpečnou 
a vyžadující zajištění výška nebo hloubka větší 1,5 
metru!

Koupání
•  nebezpečné je koupání v noci, kdy snadno dojde ke 

ztrátě orientace, nikdy neskákejte uhřátí do vody, hro-
zí nebezpečí srdečního selhání a utonutí,

•  neskákejte nikdy do vody, o které nevíte, jak je hlubo-
ká nebo zda se pod hladinou neskrývají kameny nebo 
jiné předměty,

•  nepřeceňujte nikdy své plavecké schopnosti a také 
v případě, že jste dobrými plavci, vždy počítejte např. 
s možností náhlé změny počasí, podchlazení, svalové 
křeče atd.,

•  při sjíždění řek a zejména jejich splavů by měla být 
v loďce zkušená dospělá osoba a děti by měly mít 
plovací vestu, nepohybujte se nikdy v přílišné blíz-
kosti břehů. Mohou být podemleté nebo může dojít 
k uklouznutí a pádu do vody. Hrozí pak nebezpečí 
těžkých zranění při nárazech do předmětů pod hladi-
nou, uvíznutí a utonutí ve víru atd.,

•  a když dojde k nejhoršímu a někdo se začne topit - 
raději přivolejte někoho dospělého nebo přímo ně-
kterou ze složek IZS! Je to vždy velmi nebezpečná 
situace, mnohdy náročná i pro profesionály. Pokud 
se stanete svědky utonutí, vždy si co nejlépe zapama-
tujte (označte) místo, odkud nebo kde jste tonoucího 
naposledy viděli a co nejrychleji přivolejte pomoc.

Rozdělávání ohně v přírodě
•  pokud rozděláváte oheň v přírodě, důkladně vy-

berte místo ohniště (alespoň 50 m od okraje lesa, 
v dostatečné vzdálenosti od budov a hořlavých ma-
teriálů),

•  oheň nerozdělávejte pod větvemi či na kořenech stro-
mů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, 
v blízkosti suché trávy nebo obilí, stohů, seníků apod.,

•  ohniště oddělte od okolního prostředí – např. oblo-
žením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením ze-
miny apod. V případě větších vater je vhodné ohniště 
oddělit pruhem širokým až 1 metr, který bude zbave-
ný veškerých hořlavin,

•  pro zapálení nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé lát-
ky (kapaliny) jako např. benzín, naftu či líh. Oheň 
se snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné 
popáleniny,

•  do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předmě-
ty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným 
plynem, munici),

•  oheň neroznášejte po okolí např. na zapálené větvi, 
rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru,

•  mějte nachystán dostatek vody či písek, kdyby se 
oheň vymykal kontrole, po skončení hoření musí být 
ohniště důkladně uhašeno buď zalitím vodou, nebo 
alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se nesmí 
z ohniště kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být 
chladná. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mo-
hou dlouhou dobu skrývat žhavé harky a poryv větru 
je pak rozdmýchá a roznese po okolí,

•  děti by neměly být ponechány u ohniště bez dozoru 
osoby starší 18 let. Zvlášť pozor na sezení a hry v pří-
lišné blízkosti ohně, stačí málo a může dojít k vzníce-
ní šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení,

•  pokud dojte ke vznícení šatů, chovejte se podle pravi-
dla Zastav se, lehni si a kutálej se!

•  pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vy-
mkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové 
linky 150 nebo 112.

Čerpáno z materiálů HZS OL.
 VD JSDH RAŠKOV Luděk Brostík
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INZERUJTE S NÁMI!
Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2

www.reprotisk.cz

fIrmy a organIzace Informují
PoZvÁNka Do SPoLEčNoSTi

 25. 6.  Závěrečný koncert HŠ Yamaha
 30. 6. 27. Školní pouť
 8. 7.  Turnaj v malé kopané
 15. 7.  Raškovský kotlík
 22. 7.  Pohádkový les
 29. 7.  Sportovní odpoledne - FK
 19. 8.  Amazonky dětem, Rocková noc

 
 

Všechny malé i velké zveme na 
 
 
 
 

 
 
 

 
NEDĚLE  25. 6. 2017  V 15:30  HOD. 

V  KOSTELE  SV. PETRA A PAVLA V BOHDÍKOVĚ 
 

 

    Těšíme se na Vás!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunitní škola Bohdíkov, ZŠ a MŠ Bohdíkov, HŠ Yamaha 
a Obec Bohdíkov 

Vás srdečně zvou na 

30. 6. 2017  v 15.30 hodin na Letním divadle v Bohdíkově 
 

 PROGRAM MŠ A ZŠ  ATRAKCE  TÁBORÁK   
 HUDBA 3GO ROCK + ALENKA + HŠ YAMAHA 
 DOBROTY  DALŠÍ VYSTOUPENÍ  

VEČERNÍ SHOW SKUPINY ARDOR VIRIDIS ZE ZLÍNA                  

         TĚŠÍME  SE  NA  VÁS! 

KADEŘNICTVÍ ANNA
nabízí

občanům v důchodu a dlouhodobě nemocným

úpravu vlasů u Vás doma
Objednávky na tel. 583 246 112

v út. a st.   9–15 h., čt. a pá. 13–19 h.


