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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
v tomto roce se loučíme s uskupením Mažoretky senior-

ky Bohdíkov. Několik slov o činnosti skupiny nám napsala 
paní Ivana Pazdírková: „Skupina osmi žen se sešla v roce 
2005 a rozhodla se pro aktivní život. Pod vedením Ivany 
Pazdírkové začala nacvičovat sestavy s pompony. Později se 
měnily pomůcky na cvičení podle různých hudebních nahrá-
vek. Během své aktivní činnosti nacvičily 10 skladeb. Svým 
vystoupením bavily lidi v širokém okolí na různých akcích, 
slavnostech, rodinných oslavách. Díky podpoře obecního úřa-
du Bohdíkov a Sboru dobrovolných hasičů Bohdíkov mohly 
svou činnost provozovat až do letošního roku 2019, kdy přišly 
úrazy a nemoci. Během trvání naší činnosti jsme vystupovaly 
na těchto místech – Bohdíkov, Šumperk, Postřelmov, Ruda 
nad Moravou, Zborov, Zábřeh, Bušín, Dolní Studénky, Jin-
dřichov, Bludov, Leština, Jakubovice, Olšany, Rapotín, Ha-
nušovice, Raškov, Horní Libina, Vikýřovice, Hrabenov, Staré 
Město, Slovensko, Praha – Tesla Aréna.“

Děkujeme všem statečným ženám – Ivaně Pazdírko-
vé, Františce Reichlové, Blance Spáčilové, Anně Katzerové, 
Hedvice Babkové, Marii Fleischerové, Jaroslavě Gronycho-
vé, Janě Malé, Zdence Kozákové a Daně Turkové (které se 
v týmu vystřídaly) – za radost a veselí, které během svých 
vystoupení předávaly všem zúčastněným.

J. Málková

SENIOŘI, POZOR NA PODVODNÍKY! 
V minulosti bylo na Šumpersku okra-

deno několik seniorů. Podvodníci tak zís-
kali statisícové částky a seniory připravili 
o celoživotní úspory. S útoky však 
neskončili a peníze se pokoušejí získat 
znovu a často mnohem rafinovanějším 
způsobem. 

SCÉNÁŘ PODVODU: 
•	pachatel	zavolá	i	několikrát	na	pevnou	linku	a	vydává	se	

za „vnuka“, který je ve finanční tísni, 
•	pod	záminkou	platby	u	notáře	nebo	advokáta	si	vyžádá	

příslib půjčky většího obnosu peněz, 
•	„vnuk“	pro	peníze	nemůže	přijet	sám,	proto	pošle	něja-

kého známého, 
•		na	smluvené	místo	přijíždí	cizí	člověk,	přebírá	od	seni-

ora peníze a odjíždí pryč. 

JAK SE ZACHOVAT: 
•	 pokud	Vám	podvodníci	zavolají,	řekněte,	že	nemáte	čas	

a ať zavolá POZDĚJI, tak za hodinu, 

•	 IHNED	ZAVOLEJTE	NA	LINKU	158	a	policisty	in-
formujte o podezřelém telefonátu. 

 Příchozí hovory ze zahraničí na pevnou linku si můžete za-
blokovat	na	zákaznické	lince	O2	–	800	02	02	02.	

OPĚTOVNĚ UPOZORŇUJEME TAKÉ NA 
DALŠÍ PRAKTIKY PODVODNÍKŮ!!! 

Ti	Vás	buď	navštíví	přímo	v	místě	bydliště	a	pod	růz-
nými záminkami (nejčastěji se vydávají za sociální pracov-
níky, případně nabízejí různé zboží nebo levnější energie) 
se snaží zjistit, kde máte uloženy své úspory a o ty Vás 
v nestřeženém okamžiku připravit. 

Mohou Vás také oslovit prostřednictvím různých soci-
álních sítí. Velmi často ze zahraničí. Po navázání známosti 
a získání důvěry Vám často nabídnou společný život. Má 
to	 ale	 jeden	 háček!	 Aby	 za	 Vámi	 mohli	 přijet,	 potřebu-
jí nejdříve zaslat peníze na cestu, vyřízení dokladů nebo 
zajištění dalších potřebných věcí. O peníze se nebojí říci 
opakovaně a skutečně se nejedná o zanedbatelné částky. 
Poté, co odešlete peníze (zpravidla na zahraniční účet) se 
po podvodnících slehne zem. 

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová tisková mluvčí
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SBĚR a SVOZ 
PLASTŮ

26. 8. 2019  
30. 9. 2019

Vždy poslední pondělí v měsíci.

zprávy obecního úřadu

SVOZ KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU
V období prosinec – únor jsou to 

v sudé týdny úterky a v liché týdny 

středy. 

V období březen – listopad to jsou 

pouze úterky v sudé týdny.

NEJČASTĚJŠÍ TRIKY POUŽÍVANÉ NA SENIORECH
•	 podomní	prodej	a	nabízení	různých	služeb	
•	 odečty	 elektřiny,	 plynu,	 vody	 a	 tepla	 vrácení	 přeplatku	 –	 pozor, žádná 

organizace nevyplácí peníze v hotovosti 
•	 žádost o rozměnění bankovky nebo finanční pomoc pro osobu v nesnázích 
•	 trik	s	vnukem	a	kamarádem	–	zavolá	údajný	vnuk	a	chce	od	prarodičů	

půjčit peníze, ale pošle pro ně svého kamaráda 
•	 vydávání	se	za	policisty	–	s	policisty	můžete	komunikovat	i	přes	zavřené	

dveře,	jejich	totožnost	si	ověřte	na	lince	158
Pozor také na soby, které se k vám hlásí jako staří známí nebo že znají 

někoho z rodiny!

PROČ BÝVAJÍ SENIOŘI ČASTÝMI OBĚŤMI?

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
23.	9.	–	27.	9.	2019

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
5.	10.	2019

ÚŘEDNÍ HODINY  
NA OBECNÍM ÚŘADU
Po: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00

Út:	7:30	-	12:00	12:30	-	15:30

St: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00

Čt:	7:30	-	12:00	12:30	-	15:00

Pá: neúřední den

CO DĚLAT, KDYŽ SE STANETE OBĚTÍ ZLOČINU 
Zapamatujte si co nejvíce detailů o pachateli. Oznamte událost nejlépe 

ihned	na	linku	158	nebo	využijte	bezplatnou	telefonní	linku	určenou	seni-
orům	800	200	007,	která	je	v	provozu	každý	den	od	8.00	do	20.00	hodin.	
Před příjezdem policie neuklízejte, můžete znehodnotit případné důkazy.

•	 mají	horší	paměť	a	zrak,	pomalejší	vnímání	a	reakce	
•	 nekladou	velký	odpor	
•	 mají	vysokou	míru	důvěřivosti	a	jsou	ochotni	pomoci	
•	 je	jednodušší	je	zmanipulovat

JAK PŘEDEJÍT ZLOČINU
Na	prvním	místě	 je	hlavní	opatrnost	a	obezřetnost	při	kontaktu	s	nezná-

mou osobou, komunikujte skrz zavřené dveře a na ulici se nepouštějte s cizími 
lidmi do řeči. 

Pozor, pachatelé jsou lidé, kteří dobře vypadají, jsou slušně oblečení, dokáží 
s vámi velmi hezky mluvit a dostat se vám takzvaně pod kůži.

JAK SE CHRÁNIT DOMA
•	 vstupní	dveře	vždy	zamykejte,	dveře	si	zabezpečte	bezpečnostním	řetízkem	
•	 nikdy	neotvírejte	dveře	od	bytu,	zejména	cizím	osobám	
•	 komunikujte	přes	zavřené	dveře	a	 informace	od	dotyčné	osoby	si	nejprve	

telefonicky ověřte 
•	 dveře	neotvírejte,	ani	když	někdo	požádá	o	pomoc,	přivolat	ji	můžete	telefo-

nem 
•	 nikoho	cizího	nepouštějte	do	domu	či	bytu

Dejte si velký pozor při otvíraní vstupních dveří. Měli byste je mít zajištěné 
bezpečnostním řetízkem, aby se k vám nemohl bez pozvání dostat nezvaný ná-
vštěvník. Pokud chce pachatel získat to, pro co si přišel, a to jsou většinou peníze 
nebo cenné věci, nedá se jen tak lehce odradit a dokáže si vás mluvením získat.

JAK SE CHRÁNIT NA ULICI
•	 vyhýbejte	se	místům	s	větším	výskytem	a	pohybem	osob	
•	 ukládejte	si	peníze	a	doklady	odděleně,	zbytečně	nenoste	větší	finanční	ho-

tovost 
•	 mějte	kabelku,	tašku,	zavazadlo	vždy	pod	kontrolou	
•	 buďte	velmi	ostražití,	pokud	vás	někdo	požádá	o	pomoc	nebo	finanční	půjč-

ku při výběru peněz jednejte obezřetně, zajistěte si raději doprovod 
•	 používáte-li	platební	kartu,	nepište	si	na	ni,	ani	na	 lísteček	do	peněženky	

PIN	kód	
•	při	náhodném	oslovení	na	ulici	se	držte	zásad	nevím,	neznám,	nemám	a	ne-

chci a s nikým cizím nemluvte, i když to není příliš slušné, ale v daný oka-
mžik tím chráníte hlavně sebe
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Navždy se s Námi rozloučili: 
Anna	Plaňavová,	Raškov
Jitka	Schwanová,	Raškov
Maria Doleželová, Bohdíkov

ROK 2019 ROKEM  
BOHATÝM NA  
OSLAVY VÍCELETÝCH 
MANŽELSTVÍ

V	roce	1969	byli	obyvatelé	Boh-
díkova zodpovědnější v zakládání 
rodiny daleko víc než dnešní mladá 
generace. Proto jsme mohli osla-
vit	 několik	 „zlatých	 svateb“	 (50	 let	
společného života) a jedno velmi 
výjimečné	výročí	–	Kamennou	svat-
bu	(65	let	společného	života).	Vždy	
po předchozí domluvě se „ženichem 
a nevěstou“, jsme na přání oslaven-
ců – členové SPOZ spolu s panem 
starostou Petrem Janků – navští-
vili rodinu v jejich tak významný 
den. Po krátkém projevu starosty 
přizdobeném nějakou vtipnou po-
známkou, jsme tam popřáli osla-
vencům a předali kytici a dárkový 
balíček. Často se také stalo, že doje-
tím ukápla nějaká ta slza štěstí, což 
samozřejmě k tak významnému dni 
také patří.

Pak vždy následovalo velmi bo-
haté a chutné pohoštění, jako dík 
za to, že si někdo i po tolika letech 
na	ně	vzpomněl.	Tuto	práci	vykoná-
váme ve svém volném čase, a proto 
se tyto návštěvy konají v pozdních 
odpoledních hodinách a velmi čas-
to	 končí	 až	 kolem	půlnoci.	To	 jistě	
svědčí o tom, že se všem zúčastně-
ným líbí.

Přeji všem „nevěstám a ženi-
chům“ jménem SPOZ i svým hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti do dal-
ších	let	společného	života.	A	někdy	
příště u dalšího významného jubilea 
nashledanou.

Zlatou svatbu v měsíci dubnu 
oslavili manželé Ondráčkovi z Boh-
díkova,	manželé	Houserkovi z Kom-
ňátky	 a	 v měsíci červenci manželé 
Mazákovi	 z	 Komňátky.	 V	 červnu	
kamennou svatbu oslavili manželé 
Vykydalovi	z	Raškova.

Za	SPOZ	Leoš	Hatoň

KLUB SENIORŮ BOHDÍKOV
V	kulturním	domě	se	26.	3.	2019	konalo	1.	setkání	Klubu	bohdíkovských	se-

niorů.	 Další	 setkání	 se	 uskutečnilo	 16.	 dubna	 také	 v	 kulturním	 domě,	 spojené 
s	ukázkou	velikonočních	dekorací	v	podání	paní	Libuše	Musilové.

V	pondělí	6.	5.	uskutečnil	Klub	seniorů	Bohdíkov	první	velkou	akci,	zájezd	
na	 výstavu	 Floria	 Kroměříž.	 I	 přes	 větrné	 a	 chladné	 počasí	 odjížděli	 domů	
všichni spokojeni s taškami plnými květin a sazenic keřů.

Ve	velmi	teplém	červnovém	dni	(25.	6.)	se	12	bohdíkovských	seniorů	vyda-
lo	na	pěší	výlet	k	lesnímu	baru	v	Horní	Lipové.	Cesta	byla,	vzhledem	k	velké-
mu	teplu,	pro	všechny	hodně	náročná,	ale	všichni	ji	zvládli.	A	v	lesním	baru	se	
odměnili malým občerstvením.

2.	7.	 se	konalo	4.	 setkání	bohdíkovských	seniorů	pod	pergolou	U	Zepla.	
Navzdory	vedru	23.	7.	se	jen	ti	nejodvážnější	z	místních	seniorů	vydali	na	roz-
hlednu Brusná u Bludova. 

Zatím	poslední	a	velmi	početné	setkání	Klubu	seniorů,	tentokrát	s	grilová-
ním,	se	uskutečnilo	6.	8.	na	hasičské	zahradě	v	Bohdíkově.

Z Facebookových stránek „Bohdíkov senior“

MALÉ BOHDÍKOVSKÉ GYMNASTKY 
NA SOUSTŘEDĚNÍ

Sedm	 mladých	 cvičenek	 Estetické	 skupinové	 gymnastiky	 z	 Bohdíkova	 
(8–11	let)	se	účastnilo	sportovního	soustředění	ve	Velkých	Losinách	společně	
s dívkami z oddílu moderní gymnastiky ze Šumperka. Měly možnost se zdokona-
lit a inspirovat vedle cvičenek, které se účastní celorepublikových a mezinárod-
ních soutěží v tak krásném sportu, jakým moderní gymnastika je. Pět náročných 
a inspirativních dnů mají naše děvčata za sebou a své pohybové zkušenosti si 
ponesou do dalších sportovních let.

Š.	Kobzová

ze života naší obce
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z á k l a d n í  a  m a t e ř s k á  š k o l a  b o h d í k o v

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV A RAŠKOV
Zpravodaj, který jste si právě otevřeli, je posledním, ve 

kterém budu psát jako jedna z členek pedagogického sbo-
ru Základní a Mateřské školy v Bohdíkově. Příští články už 
budou na mých šikovných spolupracovnicích. O tom, co 
jsme všechno v uplynulém školním roce pro děti, rodiče 
a občany nachystaly, připravily a prožily, jsme Vás infor-
movaly v předcházejících číslech Zpravodaje. 

Dnes bych se chtěla podělit o svou radost a informovat 
vás o změnách, které se v MŠ udály v průběhu hlavních 
prázdnin. Díky společnému úsilí a snaze se podařilo zís-
kat dostatek financí a mohli jsme v MŠ Bohdíkov vymalo-
vat celé horní patro (umývárnu, třídu, hernu i kancelář), 
vyměnit už nevzhledný koberec, vstupní prostor vylepšit 
krásnou	 a	 praktickou	 podlahovou	 krytinou.	 Ale	 co	 mě	
těší nejvíc, je nový nábytek a vybavení pro děti - praktické 
a skladné kontejnery na hračky, stavebnice, kostky a jiné 
potřebné věci pro děti na hraní i další aktivity. Stálo to sice 
hodně peněz, velké úsilí při zařizování a shánění řemesl-
níků, hodně stěhování, umývání a leštění, ale celá mateř-
ská	škola	je	nyní	krásně	světlá,	čisťoučká,	voňavá	novotou.
Když	se	přijdete	podívat,	určitě	se	mnou	budete	souhlasit,	
že to stálo za to.Věřím, že se tu bude dětem, rodičům a uči-
telkám líbit a moc jim přeji, aby jim tu bylo dobře, tak jako 
bývalo mně, a byly spokojené.

V	MŠ	Raškov	jsme	se	letos	věnovali	venkovním	pracem	
a přes prázdniny se proměnila většina letitého nevzhledné-
ho	plotu	v	nový.	Nyní	čeká	zejména	vedení	školy	příprava	
projektů na revitalizaci všech školních zahrad a jejich vy-

bavení novými prvky, a to i se zaměřením na polytechnic-
kou a environmentální výchovu.

A	ještě	několik	slov	k	mému	odchodu	do	důchodu.	Má	
první	 spolupracovnice,	 paní	 Alena	 Hatoňová,	 mě	 velmi	
pěkně	uvedla	do	tehdejší	mateřské	školy	(Kdo	si	ještě	pa-
matuje, že byla na místě dnešního obecního úřadu?) větou 
„Mládí	vpřed	a	staří	do	důchodu!“.	Tenkrát	mi	 toto	sdě-
lení připadalo neskutečně daleko, někde až za obzorem 
a vidíte, je to tady. S mírnou nostalgií bych chtěla pozdra-
vit	všechny	rodiče,	kteří	mi	tehdy	v	roce	1977	svěřili	své	
děti. Z dnešního pohledu a mých dosavadních zkušeností 
to byla od nich docela odvaha předat své milované dítě 
úplně	neznámé	devatenáctileté	učitelce.	Ale	uznejte,	že	to	
byla	odvaha	i	z	mé	strany	–	bydlení	v	bývalém	skladu	CO,	
topení v kamínkách značky Petra, pro vodu jsem chodila 
200	metrů	s	kbelíkem	a	suchý	záchod	měla	na	dvoře.	Pro	
mě úžasné dobrodružství a moje maminka, když to vidě-
la, odjížděla s pláčem. Všechno se zvládlo a ještě to bylo 
nádherné.

Práce a život šel dál a já nemůžu nevzpomenout a ne-
pozdravit všechny další děti, jejich rodiče a prarodiče, kteří 
přišli v letech následujících, a trvalo to 42, pro mě nádher-
ných,	aktivních	a	šťastných	let.	Ne	vždy	svítilo	pouze	slun-
ce, ale práci s dětmi a jejich rodiči jsem zvolila správně 
a	stálo	to	za	to.	Užila	jsem	si	to	a	musím	Vám	všem	moc	
poděkovat, že jste byli součástí této pro mě úžasné doby.

Tak	někdy	nashledanou	někde	u	kafíčka	nebo	u	skle-
ničky	 něčeho	 dobrého,	 se	 spokojenou	 náladou.	 A	 jestli	
budete chtít, tak si můžeme zavzpomínat na pěkné chvíle 
a okamžiky z našich společných setkání ve školce i mimo 
ni. Děkuji vám.

Bohumila Matysová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Malé ohlédnutí za 29. školní poutí
V	 pátek	 28.	 6.	 2019	 se	 konalo	 již	 tradiční	 bohdíkov-

ské rozloučení se školním rokem, který jsme prožili ve 
znamení motta „Žijeme pohybem“. Přípravy vyvrcholily 
během měsíce června. Děti malovaly kulisy, vyráběly de-
korace a poctivě nacvičovaly další z muzikálů autorské 
dvojice	Svěrák	–	Uhlíř,	tentokrát	„Lotrando	a	Zubejda“.	
Poslední den v pátek bylo ředitelské volno, během kte-
rého zaměstnanci školy, ochotní žáci a pracovníci obec-
ního úřadu připravovali areál hasičské zahrady. Zbývalo 
jen	doufat,	aby	vyšlo	počasí.	Naše	přání	bylo	vyslyšeno,	
celý den bylo nádherně, a tak si všichni mohli užít krásné 
odpoledne	i	večer	na	„Hasajdě“.

V úvodu celého programu se představily všechny děti 
z obou mateřských škol. Předvedly, jak se umí pohybovat 
při	 hudbě	 a	 také	 sportovat.	 Poté	 na	 pódium	 nastoupili	
předškoláci. Paní učitelky jim popřály mnoho štěstí do 
školních let a ze všech se tak stali noví žáci naší školy. 
Následovala	premiéra	muzikálu.	Žáci	školy	nervózně	po-
stávali v zákulisí a drželi si navzájem palce, aby nic nepo-
kazili, nezapomněli a aby muzikál dopadl na výbornou. 
Uf!,	to	byla	úleva.	Vše	se	povedlo	dokonale.	Hlavní	pro-
tagonisté dokázali, že jsou výborní zpěváci a že dovedou 
naprosto profesionálně zvládat i ozvučovací techniku. 
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Porty, se kterými vystupovaly hlavní postavy, si neměli 
možnost vyzkoušet a jelo se hned naostro. Však si také 
vysloužili	pochvalu	od	samotných	pánů	zvukařů!	Největ-
ší odměnou ale byl obrovský potlesk publika. Jsme za 
to moc rádi. Potom přišla na řadu smutná věc pro nás 
všechny, a to rozloučení s páťáky. I slzičky ukáply. Páťáci 
krásně poděkovali všem zaměstnancům školy a poté se 
seskokem	z	pódia	rozprchli	do	další	a	nové	etapy	svých	
životů.	Neméně	smutné	bylo	i	rozloučení	s	dlouholetou	
kolegyní – učitelkou MŠ paní Bohumilou Matysovou, 
která odchází na zasloužený odpočinek.

Odpolední program zahájily atrakce pro děti, během 
kterých	 se	 dostal	 do	 obležení	 Bafův	 krámek.	 Každý	 si	
dopřál	 spousty	 odměn	 a	 dárečků.	 Následoval	 program	
„Honzy	poplety“,	který	pobavil	nejen	děti,	ale	i	dospělé,	
nechyběl skákací hrad. Předvedli se cvičenci na trampo-
línách,	 gymnastky,	 orientální	 tanečnice.	 A	 na	 pódiu	 se	
pomalu	připravovala	místní	kapela	3GO	ROCK	s	velkým	
překvapením. 

Máme radost z velkého zájmu všech návštěvníků 
o občerstvení, zejména u „grilovacího“ krámku byla stále 
fronta. Všichni měli chuť na „copánky“, které sám při-
pravil tatínek Jindra Mareček (Jindro, jsi borec!) a bram-
boráky, na jejichž přípravě se podíleli především čtvrťáci 
a páťáci. Ve čtvrtek jsme si udělali sraz v jídelně, kaž-
dý	přišel	s	miskou	a	struhadlem,	a	hurá	do	práce!	30	kg	
brambor	zvládly	děti	nastrouhat	za	45	minut!	Pak	už	jen	
vše správně dochutit, zamíchat, dát do várnic a uklidit. 
Děkujeme	paní	učitelce	Lence	Šimkové	za	pomoc,	 Jin-
drovi za odborné grilování a Sylvě Strakové za prodej.

Večerní	program	zahájila	kapela	3GO	ROCK	a	žáci	
hudební školy, které letos připravovala naše absolvent-
ka	Alenka	Mátychová.	A	že	bylo	na	co	se	koukat!	Mladí	
a	někdy	i	malí	zpěváci	vtrhli	na	pódium	jako	tornádo,	aby	
předvedli	 to	 nejlepší,	 co	 se	 za	 celý	 rok	 naučili.	 Nechy-
běla choreografie, kostýmy, rekvizity, konfety… Bylo to 
nádherné zpestření celého programu. Velký dík proto pa-
tří	Alence.	Bylo	vidět,	že	programu	věnovala	maximum,	
a velmi děkujeme také kapele, která ve volném čase s dět-
mi obětavě zkoušela „živý“ program.

Děkujeme všem účastníkům za pohodový průběh 
celé akce a také těm, co nám pomáhali nebo nás podpo-
řili	finančně	či	sponzorskými	dary.	OPRAVDU	VELKÉ	
DÍKY!

Čeho si ale ceníme nejvíce je fungující spolupráce 
mnoha dětí, dospělých, organizací a spolků a také toho, 
že	jsme	jen	s	výjimkou	vystoupení	Honzy	Poplety	doká-

zali zajistit devítihodinový pouťový program z vlastních 
zdrojů, kdy drtivá většina účinkujících byla přímo z Boh-
díkova a jen několik z blízkého okolí.

Mgr.	Petra	Straková	a	Mgr.	Alena	Vokurková

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Spaní v ŠD absolvovali jako zakončení celoroční 

činnosti čtvrťáci a páťáci, pro mladší děti byl připraven 
výlet	do	Lipové.	Noc	mimo	domov	ve	školních	prostorách	
a	bohatý	program	zažilo	17	dětí	s	vychovatelkami	ze	čtvrt-
ka	na	pátek	13.–14.	6.	2019.

Letní prázdninový nepobytový tábor 
Již druhým rokem se v období letních prázdnin díky 

projektu „Děti se radují, dospělí o ně pečují a rodiče klidně 
pracují“	uskutečnil	na	naší	škole	LETNÍ	NEPOBYTOVÝ	
TÁBOR.	Po	dobu	deseti	prázdninových	dnů	byl	pro	děti	
připraven bohatý program s motivačním názvem „Z po-
hádky	 do	 pohádky“.	 Každý	 den	 se	 nesl	 v	 duchu	 nějaké	
známé pohádky a pohádkových bytostí a také byl podle 
toho	pojmenován,	např.	„S	čerty	nejsou	žerty“,	„Kouzlení	
s	Malou	čarodějnicí“,	„Kutíme	s	Patem	a	Matem“,	„Veselý	
den	se	Spejblem	a	Hurvínkem“,	„Den	s	Červenou	Karkul-
kou“,....

Během pobytu si děti vyrobily barevná peříčka z vlny, 
šperky z korálků, zdobené plátěné tašky, veselá zvířátka, 
vyplétané	obrázky	a	 jiné	pěkné	výrobky.	Některé	pohád-
kové postavy jsme výtvarně zpracovali a vyzdobili jimi 
prostory	školy.	Potrápili	jsme	ducha	i	tělo.	Někdy	jsme	se	
věnovali vědomostním soutěžím, řešení kvízů, tajenkám 
a spojovačkám. Sportovali jsme v tělocvičně, na zahradě 
i na hřišti, naučili jsme se spoustu nových pohybových her. 
Uskutečnili	jsme	turistický	výšlap	k	rybníčku	nad	Bratru-
šovem, navštívili„Pradědovo muzeum“ v Bludově, kde si 
děti	hrály	ve	stálé	expozici	domečků,	např.	v	hokynářství,	
knihovně, nádraží, obchodě a restauraci. Bohatě jsme vy-
užili i venkovní vodní hřiště, lanovku, podzemní tunely 
a prohlédli jsme si bylinkovou zahrádku.

V době, kdy se rodiče v klidu věnovali svým pracov-
ním povinnostem, jejich děti během našeho tábora získaly 
mnoho nových zkušeností, zážitků a smysluplně využily 
volné	prázdninové	dny.	Navíc	jsme	si	mohli	pořídit	další	
vybavení a materiál, který využijeme ve školní družině bě-
hem školního roku.

Markéta	Kuncová	a	Petra	Drongová
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SDH RAŠKOVFK BOHDÍKOV
Stará sezóna fuč, nová zase tady!
Stará	sezóna	fuč,	nová	zase	tady,	tričko	imrvére	pro-

pocený, kopačky rozšlapaný na padrť, zapařený půlky 
z nesnesitelnýho	 vedra.	 Oddych,	 relax	 =	 nula.	 Sami	 si	
dobrovolně	 vyplňujeme	 volný	 čas	 mezi	 sezónami,	 tedy	
volný pozdně červnový s přívlastkem července a místo 
lenošení	 a	 věnování	 se	 alespoň	 v	 tomto	 období	 svým	
partnerkám, družkám, popřípadě milenkám, tak se své-
volně zapojujeme do různých mačů, fotbálků, prostodu-
chých turnajů, vyjma našeho, čímž si šábes od fotbalu 
zkracujeme a svá unavená vysportovaná těla nenecháme 
odpočinout. 

Nu	což,	naše	volba,	náš	problém,	náš	osobní	život	na	
hraně snesitelnosti. Prostě komu není dáno, tomu není 
pomoci a fotbalistovi zarputilci už tuplem ne. Momen-
tálně to bohužel je jakási nutnost, kterou nemůžeme od-
bourat,	 i	 když	 se	 někdo	 snaží	 víc,	 jiný	 míň,	 ale	 dokud	
to	 jde,	 tak	 to	 tak	nechme.	 Jednou	všichni,	 teď	mluvím	
o momentálně aktivních soutěžních kopačkách, přestou-
píme do party vysloužilců, kterým bude stačit jednou za 
měsíc propotit triko, zavzpomínat na starý dobrý časy, 
dát si jedno orosený, protože víc už by na ty prášky na 
kolena, záda co budeme brát, abychom se mohli druhý 
den pohnout, pít nemůžeme. Vlastní iniciativě a aktivitě 
se	meze	nekladou.	Třeba	taková	účast	na	našem	letos	17.	
ročníku v malé kopané, který opravdu není prostoduchý, 
má v sobě ducha velkých turnajů, který je tu vidět, je 
oblíbený, dobře obsazovaný, zorganizovaný, zajištěný, 
obsloužený a v neposlední řadě vesnickou tancovačkou 
zakončený. Jestli někdo hledá nějakou chybu, může si ji 
s	trochou	fantazie	maximálně	vymyslet.	Turnaj	opět	do-
padl skvěle, počasí nádhera, hřiště výborně připravené 
a rozhodčí taky dojeli. Výsledky nejsou zase tak důležité, 
jen	nás	domácí	 trochu	mrzí,	že	 loňský	vítěz	Šára	Team	
se musel spokojit „pouze“ s druhým místem a prvenství 
si	odvezli	kopáči	z	Losin.	Budeme	věřit,	že	nad	příštím	
vítězem zavlaje zase naše bohdíkovská vlajka. 

No	a	po	 tomto	 turnaji	nás	 trenér	Julek	Kove	Kováč	
nechal týden zregenerovat, aby nám následně zahájil 
pekelnou	přípravu	na	novou	sezónu.	Střihli	jsme	nějaký	
ten přáteláček, kdy jeden proti Bludovu byl v rámci spor-
tovního odpoledne, které také již tradičně pořádáme 
před	zahájením	sezóny.	Zahráli	si	na	něm	naši	dorosten-
ci,	kteří	třetí	sezónu	budou	hrát	po	kupě	s	Rudou,	dále	
se pěkně předvedla stará garda našich vysloužilců a za-
končilo	to	naše	Áčko.	Vskutku	příjemné	odpoledne	pro	
fanouška	po	téměř	dvouměsíční	pauze.	Ale	pauza,	 jako	
i	stará	sezóna	je	fuč,	je	tu	novum,	novum	fotbálum	a	už	to	
sviští po hřišti. Máme ve skupině nový rafany, šumperský 
i olomoucký nováčky, nový výlety autobusem, nový vý-
čepy, nový uzenářský speciality. Je to rozjetý, každý 
má šanci	se	umístit	líp	než	v	předešlé	sezóně,	má	šanci	
oplatit tu prohru, tu kopanec, tu housličky, prostě být 
lepší, aby písní v kabině posléze více zaznělo, aby trenér 
spokojeností chrochtal, fanoušek notoval si chvalozpěvy 
a hráč spokojeně dal si chladivý obklad na utržené rámy, 
protože to mělo nějaký smysl. 

Pětka – ještě to zkusím vlevo

RAŠKOVSKÝ KOTLÍK 2019
Třetí	 červencovou	 sobotu	 se	 v	 areálu	 Podhradí	 usku-

tečnil 4. ročník stále populárnější soutěže ve vaření kot-
líkových	 gulášů	 „Raškovský	 kotlík“,	 kterou	 pořádá	 SDH	
Raškov.	 Letošního	 kotlíku	 se	 zúčastnilo	 neuvěřitelných	 
19	soutěžních	týmů.	Všechny	týmy	kuchtíků vařily s dob-
rou náladou své guláše, přidávaly tajné ingredience, mí-
chaly,	dochucovaly	a	po	5	hodinách	vaření	vykouzlily	své	
soutěžní guláše. 

U	 odborné	 poroty,	 skládající	 se	 ze	 zástupce	 hasi-
čů, obce i profesionální kuchařky, nakonec po dlouhém 
ochutnávání	zvítězil	tým	Zdeňka	@	Vašek	Dékáčko,	druzí	
skončili	 Nazdárci	 a	 třetí	 Bobříci	 z	 Bobrova.	 Hodnocení	
měli samozřejmě obtížné také návštěvníci, kteří po zakou-
pení degustační karty mohli ochutnat a ohodnotit všechny 
soutěžní	guláše	a	vybrat	3	nejlepší.	U	návštěvníků	zvítězili	
Nazdárci,	 druzí	 se	 umístili	 Raškovští	 vařiči	 a	 třetí	 skon-
čili Mravenečci. Během celého dne nám přálo nádherné 
počasí, které přispělo k obrovskému množství návštěvní-
ků vytvářející společně s usměvavými a zapálenými týmy 
nádhernou atmosféru. Děti se mohly vyřádit na skákacím 
hradě, zastřílet si ze vzduchovky nebo vyhrát drobnost na 
kole štěstí. Pro všechny bylo během celého dne připraveno 
bohaté občerstvení. Perfektní večerní zábavu vytvořila ka-
pela	Jupiter	a	Cantus.	

Největší	 poděkování	 patří	 všem	 soutěžním	 týmům	
a návštěvníkům, pro které tuto stále populárnější akci při-
pravujeme. Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a samotné organizaci celé akce, muzikantům a všem 
sponzorům za jejich podporu. Doufáme, že se všem akce 
líbila, návštěvníci odcházeli spokojeni a těšíme se na příští 
již	5.	ročník	soutěže	konané	18.	7.	2020.	Děkujeme!!!

	c[HKK]

SVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA  
V RAKOUSKU A ŽENY Z REGIONU RUDA

V červenci letošního roku se konala v maleb-
ném	 podhůří	 Alp	 v	 rakouském	 Dornbirnu	 největ-
ší nesoutěžní přehlídka gymnastických sportů Svě-
tová	 gymnaestráda.	 Tato	 akce	 přivedla	 dohromady	 
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18.000	účastníků	z	pěti	kontinentů	ze	65	zemí	světa	a	nes-
la	motto	„Come	together,	show	your	colors“.	

Českou republiku reprezentovalo přes osmset 
účastníků	a	mezi	nimi	tři	ženy	z	Regionu	Ruda.	Marie	
Symerská	 (Ruda),	 Ivana	 Reichlová	 (Bohdíkov),	 Šárka	
Kobzová	(Bohdíkov)	společně	s	350	cvičenci	z	ČASPV	
vystupovali v hromadné skladbě „Gymnastický sen“ na 
který se připravovali dva roky. Vystoupení bylo velice 
zdařilé	 a	 skladba	 sklidila	 velké	 uznání.	 Celý	 program	
Gymnaestrády byl velmi inspirativní a zdařilý. V roce 
2023	bude	tuto	velkolepou	mezinárodní	akci	hostit	Am-
sterdam.

V letošním roce uplyne sto let od vydání prvního 
knihovního zákona, zákona o veřejných knihovnách 
obecních	ze	dne	22.	 července	1919.	Zákon	mimo	 jiné	
zavedl povinnost zřizovat veřejné knihovny ve všech po-
litických obcích a také povinnost zakládat samostatné 
menšinové knihovny nebo zvláštní menšinová oddělení 
tam, kde žilo jinonárodní obyvatelstvo. 

28.	 12.	 1919	 byla	 zřízena	 obecní	 knihovna	 věnová-
ním	obce	200	Kč.	Byly	 tak	 sloučeny	knihovny	osvěto-
vých spolků. Byly to knihovny hasičských sborů, které 
půjčovaly	knihy	i	místním	občanům.	Od	roku	1908	fun-
govala	i	knihovna	TJ	Sokol.	V	roce	1919	byla	v	sokolov-
ně	zřízena	čítárna.	Knihy	místní	 tělovýchovné	 jednotě	
zapůjčovala	 i	 TJ	 Sokol	 Vamberk.	 Roku	 1921	 byla	 so-
kolská knihovna prodána obci. Obecní knihovna i na-
dále	zůstala	v	sokolovně.	V	roce	1931	měla	612	svazků	
a	 časopisy.	 Sbor	 hasičů	 v	 Komňátce předal knihovnu 
se	106	svazky	místnímu	Osvětovému	sboru	jako	základ	
knihovny obecní. 

V	 roce	 1939	 byla	 místní	 česká	 knihovna	 uzavřena,	
knihy	zabaveny	a	odvezeny	do	Aloisovské	papírny	k	ro-
zemletí. 

Po	2.	světové	válce	byly	obnovovány	i	knihovny.	Ná-
vod	poskytl	Košický	vládní	program	ze	4.	dubna	1945.	

Ten	měl	očistit	knihovny	od	 fašistické	 literatury,	která	
byla do knihoven zařazována za okupace Českosloven-
ska, a také byly znovuotevřeny uzavřené knihovny a na-
hrazován jejich zničený fond. V rámci nového ideologic-
kého diktátu byl vyhotoven i dekret prezidenta republi-
ky	z	19.	května	roku	1945,	podle	nějž	měl	být	majetek	
nespolehlivých osob předán do správy státu, stejně jako 
mnoho knih a knihovních sbírek. Byla odvážena i cizo-
jazyčná literatura a konfiskován movitý majetek podle 
dekretů prezidenta republiky.

Původní	 zákon	 z	 roku	 1919	 byl	 nahrazen	 zákonem	
o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) 
v	roce	1959.	Zákon	vycházel z principu centrálního ří-
zení všech společenských oblastí státu, základní funkcí 
knihoven podle této úpravy bylo jejich ideologické pů-
sobení.	Knihovny	byly	chápány	jako	důležitý	a	masový	
činitel	socialistické	výchovy.	Tento	zákon	byl	nahrazen	
novým	 zákonem	 až	 v	 roce	 2001.	 Tento	 zákon	 směřo-
val k dosažení stavu, kdy na území celého státu budou 
všem občanům k dispozici veřejné knihovnické a infor-
mační služby, a to pokud možno ve stejné kvalitě, rozsa-
hu	a	rychlosti.	Tento	zákon	byl	naposledy	novelizován	
v	roce	2012.

Roku	1983	byly	místní	knihovny	předány	do	správy	
Střediskové	knihovny	v	Rudě	nad	Moravou.	Od	února	
2005	byl	zaveden	v	knihovnách	v	Bohdíkově	a	Raškově 
veřejný internet. Dříve vybírala a nakupovala knihy Stře-
disková	knihovna	v	Rudě	nad	Moravou.	Od	roku	2007	
měla knihovnice možnost vybírat knihy sama. Středis-
ková	knihovna	v	Rudě	však	i	nadále	knihy	registrovala,	
balila a celkově se starala o celý proces zavádění nových 
knih	do	výpůjčky.	Nákup	knih	se	odehrával	2x	do	roka	
za předem k tomuto účelu vymezenou částku, která 
byla	 vyčleněná	 z	 obecního	 rozpočtu.	 1.	 1.	 2018	 došlo	
k	zániku	střediska	Ruda	nad	Moravou.	Jeho	knihovny	
Bohdíkov,	Bohutín,	Bušín	a	Raškov	se	přičlenily	ke	stře-
disku Šumperk. 

Bohdíkovská knihovna po válce neměla své stálé 
umístění.	Nějakou	dobu	byla	v	domě	u	Vysloužilů,	také	
u	Fetků.	Od	roku	1979	byla	v	domku	162	(stával	u	Je-
sanu),	předtím	na	letním	divadle.	1.	1.	1991	byla	místní	
knihovna	z	domku	162	přestěhována	do	budovy	nové-
ho obecního úřadu, kde zůstává dodnes a kde se o ni 
už	dlouhá	 léta	stará	paní	Helena	Navrátilová.	Knihov-
na	 v	 Komňátce	 bývala	 do	 konce	 října	 2016	 v	 budově	
bývalé základní školy a dlouhou dobu se o ni starala 
paní Marie Bejdáková.	Knihovna	raškovská	se	po	válce	
do	 konce	 80.	 let	 nacházela	 v	 budově	 úřadovny	 MNV	
u kostela. Od té doby je v kulturním domě, kde se o ni 
dlouhá léta starala paní Věra Gronychová.

J. Málková

KNIHOVNY

POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI

 17.	8.		 Amazonky	dětem

	 17.	8.		 Rocková	noc

	 11.	9.		 Zájezd	důchodců

	 14.	9.		 Kuželkový	turnaj	SDH	Bohdíkov

	 20.	9.		 Koncert	v	kostele	sv.	Petra	a	Pavla
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INZERUJTE S NÁMI!
Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2

firmy a organizace informují

 

Nezapomeňte	uvést	do	 te-
lefonu: 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 nějaký význam-
ný větší objekt v blízkosti 
události (škola, kostel, ob-
chod, pila atd.).

Přehled tísňového volání 

Zahájení školního roku 2018/19
se uskuteční v pondělí 2. září 2019 v 8:00 h před 

budovou základní školy (v případě nepříznivého po-
časí uvnitř). 

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	h.

Pro	děti	z	Raškova	pojede	školní	autobus	s	násle-
dujícími časy a zastávkami:
7:40	 Horní	dvůr	–	obchod
7:43	 MŠ	Raškov
7:45	 Bohdíkov	–	nádraží

Zpět	do	Raškova	bude	autobus	odjíždět	v	9:30	h.	
Pokud dítě půjde první den do školní družiny, 

musí si rodiče v tento den dopravu dítěte zpět do 
Raškova	zajistit	sami.

Provoz MŠ Bohdíkov	a	ŠJ	začíná	12.	8.,	MŠ	Raš-
kov zahajuje 26. 8. 2019.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Sdělujeme	rodičům	a	dalším	strávníkům,	že	od	1.	9.	

2019	dochází	ke	zvýšení	cen	stravného	u	všech	kategorií.
Kategorie MŠ Druh stravy Cena
3 – 6 let přesnídávka  9,- Kč
  oběd 19,- Kč
  svačina 8,- Kč
  celodenní stravné 36,- Kč
6 – 7 let přesnídávka  9,- Kč
  oběd 27,- Kč
  svačina 8,- Kč
  celodenní stravné 44,- Kč
Kategorie ZŠ    
7 – 10 let oběd 27,- Kč
  svačinka 17,- Kč
  celodenní stravné 44,- Kč
11 – 14 let oběd 30,- Kč
  svačinka 17,- Kč
  celodenní stravné 47,- Kč
Zaměstnanci školy oběd 58,- Kč
Cizí strávníci oběd 62,- Kč

Milena Dokoupilová, vedoucí ŠJ

ZÁjEZD PRO DŮCHODCE 2019
Lednice, Mohyla míru

Termín:  středa 11. 9. 2019
Odjezd:  Raškov – Horní Dvůr  6:00 h.
                Raškov – kostel 6:05 h.
                Raškov – u Zepla                      6:10 h.
                Bohdíkov – zastávky po obci   6:15 h.
                (u lípy, OÚ, zbrojnice)
                Komňátka – křižovatka            6:20 h.
                Aloisov – u přejezdu                  6:25 h.
Program: Lednice – zámek, zámecký skleník,
                     volný program – oběd
                  Mohyla míru – prohlídka památníku s komentářem
 Leština – večeře a posezení do 22:00 h.
 v restauraci U Keprtů v Leštině          

Cena:  280,– Kč – bude použito na vstupy
             doprava zdarma – hradí Obec Bohdíkov   

7:47		Bohdíkov	–	U	lípy
7:50		ZŠ	Bohdíkov


