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Vážení spoluobčané,

OBEC PŘIPRAVUJE REKONSTRUKCI
A ROZŠÍŘENÍ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 28. 5. 2018
rozhodlo o zpracování projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení na celkovou přestavbu a rozšíření budovy obecního úřadu. Podkladem pro zpracování projektové
dokumentace bude architektonická studie Ing. arch. Zdeňka
Reichla, která byla vyhodnocena v soutěži oslovených architektů jako nejzdařilejší. Cílem navržených stavebních úprav
a přístavby budovy obecního úřadu severním směrem je získání dalších prostor pro úřadovnu pošty, rozšíření kapacity
místností pro provoz obecního úřadu, vytvoření lepších podmínek pro činnost knihovny, zajištění bezbariérovosti budovy
a snížení energetické náročnosti budovy.
Hlavním důvodem pro rozhodnutí zastupitelstva obce
o nezbytnosti provedení celkové přestavby a rozšíření budovy
obecního úřadu je skutečnost, že Česká pošta s.p. chtěla v obci
zrušit svoji pobočku a obec z důvodu zachování stávajícího rozsahu poštovních služeb pro občany v obci se musela zapojit
do projektu Pošta partner. Obsahem projektu Pošta partner je
pošta provozovaná třetí osobou (např. obcí, prodejnou apod.)
ve vlastních prostorách. Obec Bohdíkov však pro provozování
pošty v současnosti vhodnými prostorami nedisponuje. Začlenění úřadovny pošty do budovy obecního úřadu umožní pružnější otevírací dobu pobočky pošty a přinese možnost občanům
vyřídit si potřebné záležitosti na jednom místě.
Vedle potřeby získat vhodné prostory pro pobočku pošty
nelze přehlédnout, že stávající budova obecního úřadu neodpovídá rovněž současným požadavkům na provoz veřejných budov. Chybí bezbariérový vstup, vnitřní instalace jsou
zastaralé, má nevhodný způsob vytápění, špatné dispoziční
uspořádání (např. knihovna v I. patře), vnější plášť budovy
není zateplený aj. Po zvážení těchto důvodů zastupitelstvo
obce schválilo zadání projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení na celkovou rekonstrukci a rozšíření budovy obecního úřadu. V současné době se připravuje výběrové
řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Dokončení
projektové dokumentace se předpokládá do konce roku 2018
a provedení stavebních prací v průběhu příštího roku.
Ing. L. Hatoň

VZPOMÍNKA NA SWING
– CLUB BOHDÍKOV
Po vzájemné dohodě došlo v roce 1969 (v minulém
čísle byl omylem uveden rok 1963) ke změně kapelníka.
Luboše Gronycha vystřídal Jan Turek.

Na počátku sedmdesátých let jsme si koupili zesilovač,
reproskříň a elektrickou basovou kytaru. Dalším posunem
vpřed byl příchod mladého kytaristy Pravoslava Vernera
(*1954) t.č. z Vikýřovic. Došlo k rozšíření repertoáru zejména pro mladou generaci, kterou řada nových písní přitahovala. Slávek nám byl prospěšný také tím, že vlastnil
auto Barkas, do kterého naložil celou kapelu. V tomto období nám taneční zábavy stále přibývaly. V roce 1976 nás
posílil další mladý kytarista Standa Hojgr t.č. z Bludova.
Zkusil to s námi na výpomoc, a protože si se všemi dobře
rozuměl, setrval v naší partě až do počátku osmdesátých
let.
Druhá polovina sedmdesátých let byla vrcholem
našeho dlouholetého působení. Zájem pořadatelů i posluchačů o Swing – club byl ohromný. Plesové sezóny
bývaly obsazeny rok dopředu a volných termínů nebylo.
Počty plesů v jednotlivých letech: rok 1975 – 14 plesů,
1976 – 14 plesů, 1977 – 15 plesů, 1978 – 16 plesů, 1979
– 19 plesů a 3 dětské karnevaly. Po plesech následovaly
několikeré oslavy MDŽ (někdy i 5x v týdnu), zábavy Josefovské, pomlázkové, májové veselice, karnevaly, dožínky, poslední leče, zábavy Kateřinské, setkání důchodců,
zábavy Štěpánské, několik svateb v průběhu roku a nakonec Silvestr. Oblíbené skladby v té době byly: Hlupák
váhá, Alenka v říši divů, Kateřina, Pláču sůl, Fanfan,
Tony a jiné.
Kromě vesnic okolo Bohdíkova bylo muzikantským
„revírem“ kapelníka Turka především Hanušovicko, Šumpersko, Zábřežsko, ale i část Východních Čech (Dolní
Morava, Králíky, Červená Voda, Prostřední Lipka, Lichkov, Kunvald) a na moravském severu i Mikulovice, směrem na jih Litovel.
Zdeněk Novotný

zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne
28. 5. 2018 v Bohdíkově
69. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce
b) Výsledek hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2017 a Zprávu
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 provedenou Krajským
úřadem Olomouckého kraje bez výhrady
c) Roční účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2017
d) Architektonickou studii Ing. arch. Zdeňka Reichla jako podklad pro
zpracování zadání projektové dokumentace pro stavební povolení na
stavbu „Rozšíření a stavební úpravy budovy Obecního úřadu Bohdíkov
č.p. 163“
e) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, evid. č. zhotovitele 1705, uzavřenou
mezi objednatelem Obcí Bohdíkov a zhotovitelem společností E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc na stavbu „Rozšíření výukových kapacit ZŠ Bohdíkov“ ve znění podle přílohy
f) Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2018 podle přílohy
70. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
b) Informaci o postupu výstavby na akci „Rozšíření výukových kapacit ZŠ
Bohdíkov“

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET
2018
Šárka Kobzová a Ivana Reichlová
reprezentovaly jako členové ČASPV
obec Bohdíkov dne 2. 5. 2018 v Olomouci na regionálním sokolském sletu společně se 40 cvičenci.
V prvním červencovém týdnu
se uskuteční XVI. všesokolský slet
v Praze připomínající 100. výročí
vzniku republiky a dvě ženy z Bohdíkova společně s 500 cvičenci ČASPV
z celé republiky zacvičí působivou
hromadnou skladbu „Gymnastický
sen“, na kterou se připravovali celý
rok.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za uplynulé období se narodila:
Eliška Martinková, Bohdíkov

Navždy nás opustili:
Josef Schwan, Raškov
Marie Marečková, Bohdíkov

BOHDÍKOV V ROCE 1918
28. října 1918 na manifestaci
v Praze zazněla slova: „Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutečností. Stát československý vstoupil
dnešního dne v řadu samostatných
kulturních států.“ (Rakousko – Uhersko kapitulovalo 3. listopadu, Německo až 11.11.)
„Zdejší český lid bez rozdílu povolání a politického přesvědčení nad
došlou zprávou jásal. Bylo viděti tváře
vyjasněné, usměvavé, neboť konečně
prý nadešla doba, kdy zde na pohraničí budeme moci volně dýchati a se
dle svých sil uplatňovati. K tomu národnímu veselí, můžeme říci svátku,
družil se chudobný ustaraný lid jazyka německého, neboť cítil, že útrapy
válečné tímto okamžikem přestanou.
Zato ale bohatší třída vůkolního německého občanstva zprávou touto
byla přímo ohromena, neboť pevně
doufali a věřili, že oni jediní jsou
k tomu předurčení světem vládnouti.“ (Z pamětní knihy stanice Český
Bohdíkov)
3. listopadu bohdíkovští hasiči
uspořádali slavnostní lampionový
průvod obcí. Obyvatelstvo bylo vyzváno k přebírání správy obcí a měst do
rukou místních Národních výborů.
Stalo se tak i v Bohdíkově – 20. 11.
byl svolán obecní výbor, který zbavil
pan R. Schaffera úřadu. Starostou se
stal pan Antonín Pecha. Z úřadů byly
sundány znaky monarchie (dvouhlavá říšská orlice). Vyhlášení republiky
se však nelíbilo německému obyvatelstvu v pohraničí, které požadovalo odtržení pohraničí od republiky.
V německých obcích na severní Moravě byl vyhlášen tzv. Sudetenland.
Nepokoje ustaly až příchodem československé armády. Vojenská hlídka,
čítající 50 mužů, dorazila i do Bohdíkova. Od 25. 11. do 30. 12. byla ubytována v sokolovně.
J. Málková

SBĚR a SVOZ
PLASTŮ
25. 6. 2018
30. 7. 2018
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Ze života naší obce
TEMENICKÝ KOPEC
Všichni tu cestu „přes kopec“ do
Šumperka známe. Jezdíme tam autem, na kole, někdo možná i občas
pěšky. Mnoho z nás tam jezdí každý den. Koukli jste se někdy na tu
spoušť, která je kolem cesty, nebo
i dále v lese? Nalezneme tam spousty
odpadků, které na takovém místě nemají co dělat. Samy se neuklidí a o jejich rozložitelnosti se můžeme bavit
v několika tisících let nebo možná
vůbec. První květnovou neděli jsme
se rozhodli kopec od cedule Šumperk
po ceduli Bohdíkov uklidit. Snažili
jsme se uklidit hlavně krajnici, ale nedalo nám to se nepodívat i dál, takže
odpadků bylo opravdu mnoho. Co
všechno je možné najít, si umí každý
představit sám. Byly to tři plné vozíky
všech možných věcí. Proto jsme s odvezením do sběrného dvora poprosili
OÚ Bohdíkov a tímto pracovníkům
OÚ ještě jednou děkuji. Děkuji také
těm, co do tohoto pro někoho „bláznivého“ nápadu šli, aby posléze měli
ten dobrý pocit ze skvěle odvedené
práce. Takže jen tak dál a příště nás
třeba bude víc.
Hana Šimková

odkazem víry a těžké práce našich
předků, kteří je budovali v nelehkých
podmínkách. Jejich zadní strany nesou letopočty vzniku a někdy i jména
těch, kteří se zasadili o jejich vybudování. Jsou to památky, kterých bychom si měli vážit a které si zaslouží
naši ochranu.
Komu ale vadí???
V sobotu 26. května 2018 mezi
9 a 11 hodinou dopolední došlo k poničení Božích muk v Komňátce Na
Rovinkách. Neznámí zloději odcizili
historický kamenný kříž. Dobu jeho
vzniku přesně neznáme, ale již v roce
1839 byla Boží muka zaznamenána ve
vojenských mapách (tak nám to pomohl vypátrat pan Kobza z Českého
rozhlasu). Původně zde stálo sousoší kříže a dvou samostatně stojících
soch. Na zadní části podstavce je vy-

Kříž v roce 2016

PAMÁTNÝ KŘÍŽ NA
ROVINKÁCH? MINULOST...
Komňátka „Na Rovinkách“....
Místo, ke kterému v létě lidé přichází
za krásným výhledem na okolní krajinu, v zimě turistický bod velkého
počtu běžkařů.
U vzrostlých stromů vždy stával
památný kříž, přesněji Boží muka.
U takových křížů se v minulosti zastavovali poutníci, aby se pomodlili
a krátce si odpočinuli. Těchto křížů jsou v naší krajině spousty. Jsou
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tesán rok 1872, kdy byla provedena
oprava. V 60. letech byl kříž poničen
dvěma místními vandaly, a to uražením rukou a nohou sochy Ježíše. Oba
vandalové dopadli stejně - postižením
jejich rukou a nohou. Výměna poničeného kříže byla provedena na přelomu
60. a 70. let díky děkanovi Františku
Fialovi (Fr. Šimek, Komňátka).
V takové podobě jsme mohli památku vidět až do letošního května.
Bohužel, komňátská Boží muka jsou
trvale znehodnocena, neboť jejich
kříž je nenávratně pryč. Nemá smysl
zamýšlet se nad tím, kdo a proč... Zloději mezi lidmi byli a budou vždycky.
Smutné je, že hloupost těchto zlodějů
bere lidem naději a víru v lepší svět.
Mně ale víru v to, že „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě“ nevzali!
Mgr. Petra Straková

Z á k l a d n í a m a t e ř s k á š k o l a BOHDÍKOV
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Školní rok se nám pomalu blíží ke svému konci, děti se
těší na prázdniny a předškoláci začínají chystat výbavu do
první třídy. Aby si děti tento předprázdninový čas pořádně užily, připravili jsme pro ně spoustu zajímavých akcí.
První bude společný výlet obou mateřských škol do olomouckého centra Krokodýlek, které je u dětí velmi oblíbené kvůli velkému množství atrakcí a zábavných koutků pro
všechny dětské věkové kategorie. Další akcí bude společné rozloučení s našimi předškoláky – spaní ve školce. Pro
děti budou připraveny zajímavé hry a spousta překvapení.
Školní rok mateřské školy uzavřou vystoupením na Školní
pouti, na kterou jste tímto všichni srdečně zváni.
Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří nám během
školního roku věnovali svůj čas, podporu a podali nám pomocnou ruku při plánování a realizaci našich akcí. Velké
díky vám všem! Vážíme si vaší spolupráce a těšíme se na
další společné chvíle a zážitky, které vykouzlí spokojené
úsměvy na dětských tvářích.
Krásné a pohodové léto
přeje kolektiv MŠ Raškov a MŠ Bohdíkov

formou seznamovaly s prvním cizím jazykem. Další kroužek zvaný Craft English je zaměřen na tvůrčí činnost v anglickém jazyce – vyráběli jsme například hodiny, mýdlo,
balzámy na rty, zdobili pouzdra, květináče, tašky, pochutnali si na mufinech nebo jsme sázeli bazalku.
V květnu jsme se poprvé v historii školy zúčastnili
okresní soutěže v anglickém jazyce pro
4. a 5. ročník. V tvrdé konkurenci velkých škol se nám
podařilo vybojovat pro nás skvělá místa – za 4. ročník
Matěj Doležal skončil 7. a za 5. ročník Míchaela Nováková obsadila 10. místo. Soutěže se dále zúčastnily Nicol
Langerová a Klára Kašparová, které skončily do nejlepší
dvacítky soutěžících.
V letošním školním roce jsme se díky programu E-twinning (program pro spolupráci škol v Evropě) podíleli na
projektech Výměna vánočních přání v Evropě, Úžasná zvířata a projekt Prázdniny v Evropě, který potrvá až do září
příštího školního roku. Děti budou srovnávat svoje prázdniny s prázdninami dětí v jiných zemích Evropy (Bulharsko, Slovensko, Španělsko, Litva, Turecko,…) a pokud se
dozvíme něco zajímavého, určitě o tom příště napíšeme.
Lenka Šimková, DiS.
Školní výlet
Sluníčko paří v plné síle, nastávají teplé letní večery
a děti se pomalu nedají udržet ve školních lavicích. Všude
jsou totiž cítit blížící se prázdniny a školní výlet je pro ně
znamení, že se blíží konec školního roku a z toho mají
upřímnou radost. Pojďte si přečíst, kam jsme se před koncem školního roku vypravili a jak své dojmy žáci popsali.
Školní výlet se mi moc líbil, protože jsme byli v Javoříčských jeskyních. Bylo to tam super. Viděl jsem krápníky a připomínaly mi zasněžené stromy a jeden vypadal jako záclona.
Byl nejhezčí. Zaujalo mě krápníkové peklo. Po prohlídce jsme
šli ven a mohli jsme si koupit suvenýry. Vybral jsem si pohlednici a polodrahokam. Nasvačili jsme se a pomalu šli na autobus. Vyrazili jsme na hrad Bouzov, kde stál obrovský Trojský
kůň a také nám tam dovolili vystřelit si z kuše. To je vše.
			
Jakub Kvapilík, 3. ročník

Dobré výsledky našich žáků v testech
a soutěžích

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Angličtina v ZŠ
Během školního roku děti mohly navštěvovat kroužek
Malé angličtinky pro žáky 1. a 2. ročníku, kde se hravou

Druhé pololetí školního roku bývá již tradičně dobou,
kdy přicházejí pozvánky na spoustu předmětových soutěží,
zejména pro žáky 4. a 5. ročníku. Zde předkládáme jen velmi
stručný přehled posledních nejlepších výsledků našich žáků.
Matematická soutěž pro žáky 5. r. - I. ZŠ Šumperk –
Michaela Nováková – 4. místo z 64 účastníků
Pythagoriáda pro žáky 5. r. - Doris Šumperk - Michaela
Nováková – 4. místo - 75 účastníků
Soutěž v anglickém jazyce pro 4. r. – Doris Šumperk –
Matěj Doležal – 7. místo – 21 účastníků
Soutěž v anglickém jazyce pro 5. r. – Doris Šumperk –
Michaela Nováková – 11. místo – 22 účastníků
Soutěž
v
přírodovědě
a
vlastivědě
pro
5. r. – V. ZŠ Šumperk – Theodor Horníček –
5. místo – 33 účastníků
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dají jako srdce, proto ji mám rád. Myslím, že má víc než
100 let. Roste kousek od naší zahrady a nejkrásnější mi připadá v létě. Zaujala mě tím, že pamatuje hodně historie a je
to národní strom České republiky. Zajímalo by mě, co všechno zažila a viděla.
Daniel Süsser, 5. r.

Okresní atletický
čtyřboj – mladší dívky: Veronika Janků,
Veronika Kvapilíková, Valerie Valentová, Anna Hodková
- 4. místo z 12
starší
dívky:
Sára Foglová, Stela
Spáčilová, Barbora Divišová, Michaela Nováková 4. místo z 12.
Některá
klání
jsme si již dříve zorganizovali i sami ve
škole.
Školní recitační
soutěž – mladší žáci: nejlepší - Anna Hodková a Markéta
Kobzová, obě 2. r.
starší žáci: Klára Kašparová, 5. r.
Sběr pomerančové a citronové kůry: nejlepší - Denis
Cekr, 5. r. (13 kg)
Talent školy - mladší žáci: nejlepší – Gustav Hodek,
Petr Pavelek, Valerie Valentová, Veronika Janků (hra na
flétnu)
- starší žáci: nejlepší – Klára Kašparová, Barbora Divišová, Pavla Průchová, Nicol Langerová (gymnastická
skladba)

Ukázky ze slohových prací 4. a 5. ročníku
Příběh o rybičkách
Před nedávnem jsme si koupili akvárko. Nejvíc se o něj
stará taťka a my ho pozorujeme. Potom jsme si koupili rybičky a samozřejmě rostliny. Měli jsme se sestrou velkou
radost, až do chvíle, kdy nám pár rybiček umřelo. Byli jsme
nešťastní, ale rodiče nám řekli, že koupíme nové. Udělali
jsme chybu, protože jsme je dali do akvária dříve, než bylo
v příručce. Asi bylo špatné Ph. Potom se narodily 3 nové
rybičky, ale ty jsme si nenechali. V akvárku byl klid než…
jsme objevili další rybičku! Táta ji našel ve filtru. Byli jsme
moc rádi, že přežila.
Matěj Doležal, 4.r.
Můj strom
Oblíbil jsem si strom – lípu srdčitou. Dělá příjemný stín
a rád pod ní sedím. Je velká a má hezké listy, které vypa-

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Výlet školní družiny - Lesní bar Lipová
V sobotu 12. května jsme jeli do Lesního baru. Cestovali jsme vlakem do Horní Lipové a potom jsme šli pěšky asi
tři kilometry. Když jsme tam došli, koupili jsme si chlazené pití a opekli buřty. Potom jsme si hráli u potoka a na
houpačce. Pití se chladilo ve velkých dřevěných sudech plných studené vody z potůčku. Byly tam k ochutnání dobré
plněné trubičky a další sladkosti. Každý se obsloužil sám
a potom jsme to zaplatili do takové zamčené kasičky. Výlet se nám moc líbil, parádně jsme si to užili a taky počasí
se vydařilo. 		 			
Dominik Matys, Vašek Jahn, Vikča Valouchová, 3.r.
Spaní ve školní družině
Spaní ve školní družině bylo bezva. Líbily se mi všechny
horory od spolužáků, které jsme si četli na hřbitově. Vyráběli
jsme strašidýlka a opékali si buřty.
Moc bychom chtěli poděkovat paním vychovatelkám, protože spaní v družině bylo super!!!
Eliška Václavková, 4. roč.,
Bára Divišová a Pavla Průchová, 5. roč.
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Všem čtenářům přejeme krásné a pohodové prázdniny!
INFORMACE O NOVÉM SPRÁVCI HŘIŠTĚ
S UMĚLÝM POVRCHEM VEDLE ZŠ
Od 1. 6. 2018 platí nový kontakt na správce hřiště.
Pro rezervaci nebo zapůjčení klíčů se obracejte na:
Vlaďka Šíblová
Bohdíkov 53
telefon: 778 530 802, 778 530 803 (p. Šíbl)

FK Bohdíkov
Okénko legendy. Ten s desítkou na zádech.
V tomto čísle zpravodaje se
nebudu věnovat výsledkům,
tabulkám, hodnocení sezóny.
Toto číslo věnuji
netradičně vizitce osobnosti
našeho fotbalu
v Bohdíkově. Situace mě k tomu donutila, ale já jsem rád a doufám, že
to tomu klučíkovi nebude proti srsti
nějaká ta pozornost navíc, ale u něho
jsem si jistý, že nebude. Jsou osobnosti bohdíkovské kopané, o kterých
se mluvilo, mluví a mluvit bude, na
které se bude vzpomínat, na které se
bude pamatovat. Takovou osobností je i Michal „Kvasil“ Kvapilík, ten
s desítkou na zádech, který dle svého
uvážení a rozhodnutí oficiálně ukončil svou profesionální kariéru. Stal se
z něho záložák, tedy případná posila,
když nebude dostatek kopaček, které
by trápily soupeře v ostrých mistrovských zápasech. Na vrcholu se má
končit, říká.
2. června byl ten den, kdy se
s ním na domácím mistrovském zápase manšaft i fanoušci přátelsky rozloučili, poděkovali, on sám se musel
držet, aby slza neukápla a zakončení
to bylo tedy důstojné, hodné právě
jeho osobnosti. Michal je a bude srdcař, bojovník, buldok, který neuhýbá, dříč, super parťák, který nezkazí
žádnou legraci a bude nafurt uznávanou ikonou bohdíkovského fotbalu.
Odmakal a odběhal si na drňáku,
škváře, hliňáku i na zeleném pažitu
za ty roky stovky kilometrů a nasázel
nespočet gólů. Jenom za muže, kde
jsme schopni a evidujeme život hráče, odehrál v dresu našeho FK přes
550 zápasů a nasázel přes 230 gólů.
To jsou čísla!
No, a když už jsme v těch číslech,
tak si trochu oživme jeho kariéru,
kdy v žácích poprvé nastoupil až
po dnešek, kdy se s velkým fotbalem loučil. Začínal jako žák v osmi
letech v sezóně 1984-1985, kdy pod
dozorem trenéra, další legendy, jeho
otce Jirky Kvapilíka, poprvé vstoupil
ve vysněných plátěných kopačkách
do mistrovského zápasu a svým vze-

zřením blonďatého
andílka se vryl do
povědomí naší „ligy“.
(viz. historické foto,
pro všechny případy
je to ten klučina označený prstem a jen tak
mimochodem, hned
vedle něj nalevo další
legenda, ale tu všichni
znáte, holt dobrej ročník!). V žácích o sobě
dával znát, a byť menšího vzrůstu
fotbalově vynikal. A když trochu povyrostl, nastal čas posunout se o kategorii výš a na jaře roku 1991, ve svých
čtrnácti letech, začal oblékat dres
bohdíkovského dorostu. To trvalo tři
roky a v roce 1994 se z něho stává
muž, tedy co se fotbalu týče. Chvíli
hrál a zářil u nás, ale pak si ho vyhlídli v sousední Rudě, ve vyšší soutěži,
a on mladý a nerozvážný souhlasil.
Ale na druhou stranu ho to zase trochu posunulo výš, jiným směrem,
lepší zkušenost. Nicméně srdíčko ví,
kde je jeho místo a návrat na rodnou
hroudu byl otázkou času.
Vrátil se včas, aby pomohl v roce
1998 k dlouho vysněnému postupu
Bohdíkova z III. třídy do okresu. To
bylo slávy. Ale ne na dlouho, v roce
2001 se opět padá do III. třídy, ne
tedy díky Michalovi, aby se za rok
okres znovu vykopal. Byl taky u toho
a svými góly se přičinil o další historický mezník, tedy postup v roce
2007 do krajské soutěže I. B třídy.
Tady už končila veškerá legrace, už
nás znali na kraji, podívali jsme se
za hranice okresu, pravidelně k nám
jezdili pískat tři rozhodčí. No co
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jsme chtěli, to máme, říkali jsme
si, ale zalíbilo se nám to. A zase byl
také u toho a velkou mírou se zasloužil o to, když před dvěma lety v roce
2016 byla možnost a rozhodovalo se
o historickém postupu do I. A třídy,
tak on jednoznačně zavelel postoupit, vyzkoušet si to, vždyť se to už
nemusí opakovat a budeme na zápasy jezdit po dálnici! A postoupilo
se. A jezdí se. Léta ubíhají, vlasy řídnou a než se otočil, uplynulo bratru
33 let, co se z malého vykuleného
blonďáka stala uznávaná fotbalová
legenda. On ale ještě nejde do úplného fotbalového důchodu, to mu
není vlastní. Michal má fotbal rád,
on si rád tu a tam přijde s klukama
potrénovat, ještě je pár věcí naučí,
a když bude potřeba, tak i dres zápasový oblékne. Zatím mu tedy musím
poděkovat za všechno, co doteď pro
oddíl odvedl, a to určitě nemusím
děkovat nejenom za sebe, ale taky
za celý oddíl, za kluky z kabiny i fanoušky. Takže Díky Michale, Díky
Kvasile.
Napsal ten, který to s ním prožil
(viz. historické foto,
hned vedle něj nalevo)

SDH komňátka
KÁCENÍ MÁJE
V sobotu 2. června se za nádherného počasí konalo v areálu komňátské školy již tradiční Kácení máje.
Před vlastním kácením proběhlo
několik dětských soutěží a oblíbené
kolo-štěstí. Májka byla za asistence
„zkušených dřevorubců“ poražena
dětmi, na které čekala připravená
sladká odměna ve vršku stromu.
Výbornou hudební atmosféru navodil DJ Basster, který narychlo zastoupil původně pozvaného p. Vlčka.
S jeho produkcí byli všichni velmi
spokojeni a na place se tančilo až do
ranních hodin. I přes menší počet návštěvníků se akce vydařila.

PAMĚTNÍ STROM
2. června již uplynul rok, co nás navždy opustil p. Bedřich Diviš,
který byl dlouholetým a významným členem sboru dobrovolných hasičů
v Komňátce. Vždy se ochotně účastnil všech akcí a brigád, a to nejen
hasičských, ale i v rámci obce.
Na jeho památku byl v neděli 10. 6. 2018 u kaple zasazen pamětní
strom. Ke kořenům byla vložena schránka, ve které je pamětní list podepsaný všemi přítomnými společně s několika jeho fotografiemi.
M. Spáčil

PA

Sp
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firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
24. 6.

Závěrečný koncert HŠ YAMAHA
a ZŠ Bohdíkov
29. 6. 8. školní pouť
7. 7. Turnaj v malé kopané
14. 7. Pohádkový les – SDH Bohdíkov
21. 7. Raškovský kotlík
28. 7. Sportovní odpoledne - FK
18. 8. Amazonky dětem
18. 8. 		Rocková noc

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2

www.reprotisk.cz
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