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Vážení spoluobčané,
letošní zima se nám předvádí v plné síle a kráse. Radost z toho mají milovníci 

zimních sportů, méně radosti a spíš starost mají pracovníci obecního úřadu, kteří 
zajišťují sjízdnost a schůdnost místních komunikací a chodníků. Je nutno ocenit, 
že sníh se někdy odklízí i v pozdních večerních a časných ranních hodinách.

Velké starosti dělá letošní zima lesní zvěři, respektive těm, kteří se o ni starají 
– myslivcům. V důsledku mrazů a zejména v důsledku vysoké a dlouholežící sně-
hové pokrývky nejvíce strádá zvěř srnčí, která se v tak hlubokém sněhu těžko pohy-
buje a nedokáže se prohrabat k přirozené potravě jakou je trvale zelené ostružiní 
v lesním podrostu. Proto je tato zvěř v současné době odkázána téměř výhradně 
na pomoc lidí – ať už myslivců, ale i ostatních občanů, kteří jí mohou pomoci 
vyvěšením otýpek sena na okraji lesa nebo alespoň na vnější stranu oplocení své 
zahrady. Vhodné je přidat k senu také nějaká špatnější nebo mírně nahnilá jablka 
nebo malé kousky dobře usušeného chleba nebo rohlíku.

Mufl oni a jeleni, kteří se nyní v naší honitbě v omezeném počtu rovněž vyskytují, 
jsou robustnější a odolnější, nejsou tak nároční na kvalitu potravy, spásají větvičky 
různých stromů a keřů a také i přes vysoký sníh se dokáží prohrabat k potravě na 
zemi. Divočáci, tak jako ostatní zvěř, se jen málo pohybují od svých úkrytů a šetří tak 
své tukové zásoby, které si vytvořili v minulém roce a nyní jimi nahrazují nedostatek 
potravy. Aktivní jsou v současné době v lese také lišky a kuny a vzácně se vyskytuje 
i psík mývalovitý. Tyto šelmy se v současné době živí buď uhynulými jedinci srnčí 
zvěře nebo jsou schopny v současných podmínkách slabá srnčata i usmrtit.

Jistě jste si všimli, že se v blízkosti řeky Moravy začali objevovat větší černí ptáci. 
Jedná se o kormorány, kteří na nezamrzlých úsecích řeky loví ryby, neboť rybníky 
a přehrady, u kterých obvykle žijí, jsou v současné době zamrzlé a zasněžené. U řeky 
na okrajích ledu nebo v mělké vodě je možné také uvidět volavku, která trpělivě čeká 
na nějakou rybku. Kromě uvedených druhů je možno u řeky vidět ještě divoké kach-
ny březňačky a menšího tmavě hnědého až černého ptáčka s bílou náprsenkou. Je to 
skorec vodní, který se sice potápí, ale neplave, chodí po dně řeky nebo potoka a sbírá 
různý hmyz a jeho larvy. 

Vážení občané, přesto že myslivci naplnili všechny krmelce v honitbě senem a jadr-
ným krmivem, v letošní tuhé zimě se tyto zásoby rychle vyčerpávají. Budeme proto 
vděčni každému z vás, který nám pomůže přežít co největšímu počtu zvěře.

Za Myslivecké sdružení Vaškova hora Vl. Gronych

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ
120. výročí založení Sboru dobro-

volných hasičů v Bohdíkově  
„Starosta Českého Bohdíkova Josef Fetka 

svolal na 26. prosince 1885 všechny radní k sobě 
do bytu, aby se poradili o založení hasičského 
sboru. Každý člen obecní rady dostal za úkol 
sehnat několik zakládajících členů a obecní rada 
vypracovala stanovy hasičského spolku, které si 
vypůjčila ze sousedního Hrabenova a předložila 
je ke schválení brněnskému místodržitelství. 
Po Novém roce 1886 byly stanovy schváleny, 
takže na 2. února mohla být do hostince pana 
Dašky Na Krčmě svolána první valná hromada 
českobohdíkovského hasičského sboru. Na ní 
byl za přítomnosti 52 zapsaných členů, tzv. údů, 
z nichž někteří byli i z okolních vesnic – Komňát-
ky, Rudy, Temenice a Holby, zvolen první výbor. 
Starostou spolku byl zvolen Josef Kodon, zdejší 
lichtenštejnský lesník a náčelníkem zdejší rolník 
Jan Kubíček. 

Starostou byl sice zvolen J. Kodon, to však 
bylo hned od počátku důvodem rozporů ve 
vedení spolku, neboť šlo o Němce, takže už dal-
ší výborovou schůzi řídil člen výboru Jan David. 
Kodon sám, když viděl, že většina členů výboru 
s jeho volbou nesouhlasí, poslal výboru dopis, 
v němž se dobrovolně vzdal funkce s odůvod-
něním, že nechce, aby kvůli jeho osobě nastaly 
nějaké neshody, že přeje hasičskému spolku 
úspěšnou další činnost. V oné národnostně zji-
třené době šlo o jednání spíš výjimečné, navíc 
abdikační dopis byl psán česky!“

 Dr. František Spurný dle rukopisu pana 
Antonína ĎopanaBOHDÍKOV

Obec Bohdíkov se nachází přibližně na 50° severní šířky a 16° 54’východní délky v údolí řeky 
Moravy. Podél obce ve směru jih – sever vede silnice II/369 (Ruda nad Moravou – Hanušovice). 
Na ni navazuje silnice III/36914, která prochází přímo obcí Bohdíkov a umožňuje napojení na 
město Šumperk přes Temenici. Hromadnou dopravu osob v obci zajišťuje železnice, a to trať č. 292 
a č. 291 vedoucí ze Šumperka a ze Zábřehu přes Bludov, nebo mimo něj, do Hanušovic. Na této 
trati jsou v obci 2 zastávky – Komňátka a Raškov, a 1 nádraží - Bohdíkov. Obcí prochází cyklistická 
trasa č. 51, která vede z Hanušovic do Šumperka a je součástí tzv. Moravské stezky z Mikulovic přes 
Jeseník, Hanušovice, Bludov a Olomouc na Břeclav. Vede tudy i řada značených turistických tras 
např. směrem na Nový hrad a Hanušovice; sv. Trojici a Severomoravskou chatu vedoucí až do Králik 
; na Štědrákovu Lhotu a Hrubý les; nebo na rozhlednu Na Háji a Šumperk. V létě se tu jezdí závod 
horských kol „Svatá Trojice Tour“, či závod terenních motocyklů.

J. Málková Kluziště
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zprávy obecního úřaduzprávy obecního úřadu
VÝPIS Z USNESENÍ č. 16 ze zasedání zastupitelstva 
obce dne 19. 12. 2005 v BOHDÍKOVĚ
44. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)  Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce
b)  Kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce
c)  Prodej pozemku parcela č. 40, ostatní plocha a parcela č.42, zahrada, v k.ú. 

Raškov Ves, manželům J. a B. S., bytem Raškov , 789 64 Bohdíkov za cenu 
18 890,- Kč dle znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem Ing. 
Jiřím Dolečkem a vynaložené náklady

d)  Prodej pozemku parcela č. 337, ostatní plocha a parcela č. 338, trvalý trav-
ní porost, v k.ú. Komňátka, panu R. G., bytem Raškov , 789 64 Bohdíkov za 
cenu 3 230,- Kč dle znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem 
Ing. Jiřím Dolečkem a vynaložené náklady

e)  Vyplacení odměn členům výborů a komisí za II. pololetí 2005 podle při-
loženého materiálu

f)  Rozpočtové provizorium na rok 2006 ve výši 1/12 schváleného rozpočtu 
výdajů obce na rok 2005

g)  Návrh úprav rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2005 dle přiloženého materiálu 
45. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce:
a)  Projednat výkup části pozemku parcela č. 277/1, trvalý travní porost 

v k.ú. Raškov Ves na základě nového měření, které proběhne za účasti 
současných vlastníků manželů K., Raškov a manželů L., Raškov a pana 
G. S., Raškov. Náklady nového měření ponesou současní vlastníci pozem-
ku parcela č. 277/1

b)  Zpracovat návrh na vytipování dopravně nebezpečných míst na místních 
komunikacích, kde by měly být vybudovány retardéry na snížení rychlosti 
vozidel

46. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a)  Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva obce
b)  Dohodu o přátelství, spolupráci, výměně zkušeností a vzájemné pomoci, 

uzavřenou s partnerskou obcí Nitrianske Sučany dne 1. 10. 2005 
47. Zastupitelstvo obce volí:
     Pana L. D., bytem Bohdíkov , přísedícím pro Okresní soud v Šumperk pro 

období let 2006 – 2009
48. Zastupitelstvo obce souhlasí:
    Se zpracováním návrhu symbolů obce – znaku a praporu

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2005
Hospodaření obce v loňském roce probíhalo podle rozpočtu, který byl schválen na zasedání zastupitelstva obce 28. února 2005. 

Původní rozpočet na rok 2005 činil v příjmech i výdajích 11 132 tis.Kč. V průběhu roku byla schválena řada jeho změn, čímž došlo 
k zvýšení celkových příjmů a výdajů na částku 16 307,4 tis.Kč. K zvýšení příjmů došlo zejména z důvodu prodeje akcií Severomoravské 
energetiky a.s., překročení plánovaných daňových příjmů a získání dotací z rozpočtu Olomouckého kraje. To umožnilo realizovat ve 
výdajích některé akce, s nimiž původní rozpočet obce na rok 2005 nepočítal.

Celkově skončilo hospodaření obce za rok 2005 přebytkem ve výši 3 526 398 Kč. Rozpočtové příjmy dosáhly částky 17 159 726 Kč, 
při čerpání rozpočtových výdajů ve výši 13 633 327 Kč. Pozitivní je zejména skutečnost, že velmi dobrých výsledků v hospodaření obce 
bylo dosaženo při splnění všech důležitých akcí zařazených v rozpočtu na rok 2005. V minulém roce se nám podařilo opravit povrch 
místních komunikací v Bohdíkově u hřbitova a od mostu směrem k Aloisovu, dále vyměnit nefunkční ventily a hydranty obecního 
vodovodu za téměř půl milionu Kč, vybudovat nové hřiště ZŠ Bohdíkov, zrekonstruovat a nově vybavit školní stravovnu v Bohdíkově, 
dokončit opravu fasády kaple v Komňátce a opravit kapličku v Raškově Dvoře, opravit požární zbrojnici v Raškově a vybavit jednotku 
SDH Raškov. Řadu akcí nám umožnilo získání dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu Olomouckého kraje.

Přehled získaných dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2005:
 - investiční dotace Ol. kraje na výměnu armatur obecního vodovodu 76,2 tis. Kč
 - investiční dotace Ol. kraje na vypracování územního plánu 309,8 tis. Kč
 - investiční dotace Ol. kraje na úpravu povrchu hřiště ZŠ                     454,7 tis. Kč
 - investiční dotace ze Státního fondu živ. prostředí na plynofi kaci kotelny        118,4 tis. Kč
 - neinvestiční dotace Ol. kraje na opravu kapličky Raškov Dvůr                 50,0 tis. Kč
 - neinvestiční dotace Ol. kraje na vybavení jednotky SDH Raškov                6,5 tis. Kč
  Potěšitelné je rovněž, že pracovníci kontrolního oddělení Krajského úřadu při přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 nezjis-

tili v nakládání s fi nančními prostředky obce žádné chyby a nedostatky.
  Všem, kteří k příznivým výsledkům v rozpočtovém hospodaření obce v roce 2005 nějakým způsobem přispěli, bych chtěl touto 

cestou poděkovat. Máme velmi dobrou výchozí pozici pro hospodaření obce v letošním roce.
Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

KNIHOVNY MAJÍ VEŘEJNÝ INTERNET
Od února letošního roku je zaveden 

v knihovnách v Bohdíkově a Raškově veřejný 
internet.

Naše obec se zapojila do projektu „ Interne-
tizace knihoven v Olomouckém kraji“. V rámci 
tohoto projektu jsme získali zdarma do obou 
uvedených knihoven nový počítač s monitorem 
a tiskárnou, která funguje zároveň jako kopírka 
a scanner. Ministerstvo informatiky ČR potom 
hradí po dobu 36 měsíců měsíční poplatky 
za připojení k internetu. Zájemci o využití 
internetu zaplatí pouze minimální poplatky za 
služby knihovnice, tisk nebo kopírování materiá-
lů. Bohužel Český Telecom zatím nezavedl v naší 
obci službu ADSL, proto připojení k internetu 
v knihovnách je přes ISDN modem s garanto-
vanou rychlostí připojení 64 kb/s. Abychom 
umožnili širší využití těchto nových služeb míst-
ních knihoven rozšířili jsme půjčovní dobu na 
dva dny v týdnu. Provozní doba místních kniho-
ven je tedy následující:
Místní knihovna Bohdíkov: 

pondělí 17 – 19 hod., středa 15 – 17 hod.
Místní knihovna Raškov: 

pondělí 15 – 17 hod., středa 16 – 18 hod.
Přeji všem zájemcům o využití veřejného 

internetu, aby jim dobře sloužil a umožnil pří-
stup k informacím, které potřebují pro svoje 
vzdělávání nebo trávení volného času.

Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

A K T U Á L N Ě
Podle vyhlášky o místních poplatcích ze 

dne 15. 12. 2003 jsou držitelé psů povinni 
zaplatit do 28. února 2006 poplatek ze psů. 
Sazba poplatku činí 100,- Kč za jednoho psa 
ročně. Za druhého a každého dalšího psa činí 
sazba poplatku 150,- Kč.

S B Ě R  P L A S T Ů
27. 2. 2006 • 27. 3. 2006
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Ze života naší obceZe života naší obce

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE ČESKÉHO BOHDÍKOVA Z ROKU 1926
(Dokončení z minulého čísla)

Komňátka: Spadnutí nákladu. V zastávce Komňátka u vlaku 1054 dne 
17. VI. 26. v 11 hod 10 min ulomila se u vozu ČSD Ihn čís. 694-202 železná kla-
nice, převrhl se podvalník (oplen) a 23 m dl. 54 cm tlusté dříví spadlo na jedné 
straně z vozu a zarylo se do země. Pomocný vlak k uvolnění tratě vypraven 
z Čes. Bohdíkova. Trať uvolněná ve 12 hod 25 min. Doprava utrpěla 45 min 
zpoždění. Následků nebylo. Ulomená klanice vykazuje staré nalomeniny.

Vlečka Flesch: Dle služ. rozkazu čís. 0555 ze dne 25. X. 26. zruší se vlečka 
fi rmy Flesch. Firma Flesch nehodlá používati na neurčitou dobu vlečky a pro-
to zažádala o zrušení. Zrušení provedeno dne 5. XI. 1926 po vlaku 1004.

Prodej: Dne 28. XII. 1926 koupila fi rma A. Eisenstein & Co., vápenky, 
v Čes. Bohdíkově vlečku fi rmy Flesch. Prozatímně nechá vápenka vlečku uza-
vřenou. Dosud prý nepadlo rozhodnutí, k jakému účelu bude vlečka sloužiti.                  

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE ČESKÉHO BOHDÍKOVA Z ROKU 1927
část první                                                       

Doprava osob. Shrneme-li veškeré své pozorování v jeden celek, můžeme 
klidně přiznati, že doprava osob oproti loňskému roku stoupla o 1796 osob.

Doprava zboží. Doprava zboží všeho druhu vykazuje proti roku 1926 vze-
stup. Odesláno bylo zboží v množství 35 185 580 kg + o 4 350 320 kg, došlé 
zboží 13 011 450 kg + o 1 444 990 kg. 

Vozová služba. Naloženo bylo vozů:
 Celkem Pro vnitrozemí Pro cizinu

Krytých 2259 2184 75
Otevřených 452 414 38
Oplenových 3 3 -
 2714 2601 113

Ve vozové službě zůstává počet ložených vozů oproti předcházejícímu roku 
nezměněn. Poněvadž bylo více 15-ti tunových vozů k nakládání přistaveno 
než-li v roce 1926, proto máme onen plus v dopravě zboží. V roce 1927 bylo 
naloženo 2259 vozů krytých – z toho 2237 vápnem, 22 sodou. Otevřených 
vozů bylo 452 – z toho 11 vozů korkových odpadků, 343 kamene lomového, 
64 rozličného řeziva, 4 dřevěných pilin a 11 vozů brusného dřeva. 

Nehody a úrazy. V přidělené trati nebylo žádných nehod ani úrazů.

Augustin Korčák, vrchní ofi ciál t. č. správce stanice v Českém Bohdíkově. 
Dne 12. ledna 1928

(zpracoval M. Veselý ml.)

P O D Ě K O V Á N Í
Manželé Hudosovi 

srdečně děkují hasi-

čům z Raškova, Obec-

nímu úřadu a souse-

dům za poskytnutou 

pomoc při hašení požá-

ru a následném úklidu 

domu a okolí.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V období od 1. 12. 2005 
do 31. 1. 2006 
se narodili:

Eva Malá - Bohdíkov

navždy nás opustili:
Adolf Fetka – Bohdíkov
Antonín Diviš – Bohdíkov
Josef Hladil – Komňátka
Kristina Kubíčková – Raškov
Karel Navrátil – Bohdíkov
Arnošt Weiser – Bohdíkov
Miroslav Doležel – Bohdíkov

SLOVNÍK 
„BODIKOVSKÉ“ MLUVY

(pokračování z minulých čísel)

CH
chalópka – výminek, malá 

chaloupka
chlísta - dešťofka
chlupjenka, chlupáč – angrešt
chmuri – vrásky; „má starosťi 

a přitem zakaboňení čelo;
chomót – „bét f chomótu//ě“; 

být ženatý
chrapón – „neurvalé človjek“
chrópat, křópat – křupat (jíst 

něco, co vydává zvuky)

J
já to uš nepokóšu – já to už 

nepokoušu
japka – brambory („zemskí 

japka“)
    - jablka (ovoce), („stromoví 

japka“)
    - rajčata („rajskí japka“)
Jarik, Jaróš - Jaroslav
jarka – jarní pšenice
jásno* - dáseň
jednó ráno sem se vobuďila 

– jednou jsem se ráno vzbudila
jesli - jestli
jest - jíst
jeřice – jarní žito
je to na hoviš – je to na nic
jináč - jinak
jiška - zásmažka
jít na řbitov - jít na hřbitov
jít pot šopu – jít do hospo-

dářské budovy, kde se nacházejí 
nástroje, dílna, dřevo…

jít pro kameňe – jít pro kame-
ny

jakó správu ste dostali? – 
Jakou zprávu jste dostali? 

Mgr. L. Divišová



– 4 –

ZŠ RAŠKOV
Vánoční koncert 

/20. 12./ Po dvou mrazi-
vých letech jsme ho přestě-
hovali do tepla kulturního 
domu. Příjemně nás pře-
kvapila velká účast a krás-
ná atmosféra, kterou publi-
kum vytvořilo. Ve více jak 
hodinovém programu se 
představily téměř všechny 
děti naší školy a žáci HŠ 
YAMAHA. Za nemalé 
úsilí při přípravě koncertu 
byli všichni odměněni zaslouženým potleskem. Potěšil nás také ohlas na veřej-
nou sbírku pro Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci. Na příslušné konto 
jsme mohli díky všem, kteří přispěli, zaslat částku 580,- Kč!

Zimní závody /5. 1./ Zvítězili Marek Diviš, 
Iveta Janků, Vojtěch Vinkler a Jan Doležal, 
vyhráli ale všichni, protože si krásně zajezdili. 
Chodíme také bruslit a děkujeme všem obětav-
cům, kteří v noci a mrazu pro ostatní led při-
pravují.

Exkurze na obecním úřadě a v místní 
knihovně /5. 1./ Čtvrťáci a páťáci se vydali hle-
dat potřebné informace přímo na místo. Nasbí-
rali jich pěknou hromádku a navíc si mohli prohlédnout kroniky Bohdíkova, 
místo, odkud se hlásí do rozhlasu a knihovnu, kterou ale už někteří pravidelně 
navštěvují. Děkujeme pracovníkům OÚ za vstřícnost a panu starostovi za vede-
ní exkurze.

Loutková pohádka /19. 1./ Přijela za námi až z Opavy a přesvědčila nás, 
že „S čerty nejsou žerty“.

Vybíjená v Hanušovicích /23. 1./ Odvážili jsme se a přihlásili na turnaj. 
Našimi soupeři byly ZŠ Hanušovice a Jindřichov. Vzhledem k tomu, že tréno-
vat vybíjenou v naší provizorní tělocvičně je velmi obtížné a druhé místo nám 
uniklo jen o vlásek, jsme se třetím místem spokojeni.

Vila Doris - Jak se peče chleba / 25. 1./ Není nad to si vše doopravdy 
vyzkoušet. Proto jsme jeli na projektové vyučování do Šumperka a opravdu 
jsme pekli! Některým z nás dokonce naše výrobky doma hned snědli.

Lyžařský výcvik /30. 1. – 2. 2./ Absolvovalo jej 15 žáků školy s instruktory: 
Mgr. E. Fleischerovou, Mgr. Petrou Strakovou, Radkem Novákem a Hanou 
Vokurkovou ve Lhotě Štědrákové. Dopravu nám pomáhali zajišťovat rodiče 
Vinklerovi a Doležalovi. Protože vše klapalo na jedničku, děkujeme za spo-
lupráci a těšíme se na příští rok. V závěrečných lyžařských závodech zvítězili: 
Vojtěch Vinkler a Simona Divišová.

Kouzelník /31. 1./ Přijel nám udělat radost poslední den 1. pololetí. Bylo 
to překvapení před rozdáním vysvědčení. 

PAU Kladno /3. – 5. 2./ Na vzdělávací akci Přátel angažovaného učení 
vyrazily o pololetních prázdninách a víkendu učitelky a ředitelka ZŠ. Zúčastni-
ly se odborných seminářů na téma „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“ 
a „Hry pro zvládání agresivity a neklidu“. Vrátily se velmi spokojené a plné 
nápadů pro další práci. 

Zápis žáků do 1. ročníku /7. 2./ Dostavilo se 7 dětí, rozhodnutí o přijetí 
zatím obdržely 4 děti, u zbývajících rozhodovací řízení probíhá.

Mgr. A. Vokurková

ZŠ a MŠ BOHDÍKOV
V Novém roce 2006 se práce 

v naší škole opět rozběhla naplno. 
Děti 31. ledna převzaly pololetní 
vysvědčení a 17. února dokončily pla-
vecký výcvik.

Ve středu 1. února se na naší 
škole konal zápis dětí do první-
ho ročníku. Tentokrát probíhal 
v duchu olympijských her. Děti 
zapálily olympijský oheň, vztyčily 
vlajku a po společné rozcvičce se 
vydaly plnit obtížné úkoly sportovní-
ho klání. Všech šest dětí prokázalo 
znalosti v kreslení, psaní, hovoru, 
počítání i sebeobsluze. Všichni byli 
proto oceněni medailí, diplomem 
i malou odměnou. Jsou to tito bor-
ci: Patrik Dávid, Pavlína Grivalská, 
Marek Hájek, Denis Kogej, Roman 
Šimek a Tereza Vémolová.

V pondělí 13. února byl zahájen 
v odpoledních hodinách lyžařský 
výcvik žáků 1. – 5. ročníku na svahu 
v Komňátce.Výcviku se zúčastnilo 
17 žáků. Závěrečný závod skončil 
s tímto pořadím: Chlapci –1. místo 
Petr Kunc,  2. místo Pavel Gronych 
a na 3. místě se umístil Jarek Mynář. 
Dívky – 1. místo Karolína Spáči-
lová, 2. místo Nikola Kaňáková 
a 3. místo Klára Divišová. Za převoz 
dětí a pomoc při výcviku děkujeme 
těmto rodičům: Pavlu Gronychovi, 
Petru a Martinu Kuncovi, Vlastimi-
lu Diopanovi, manželům Divišovým 
a Václavu Babkovi.

Ve čtvrtek 16. února si žáci 3. – 5. 
ročníku vyzkoušeli práci v keramické 
dílně ve Vile Doris v Šumperku.

   J. Málková

Valná hromada FK Bohdíkov �
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F O T B A L O V Ý  K L U B  B O H D Í K O V
Vážení sportovci a sportovní příznivci. 
Roku 2005 defi nitivně odzvonilo a mohu tedy 

předložit stručnou zprávu o činnosti našeho oddílu 
za uplynulé období. 

Stav členské základny k 31. 12. 2005 byl: 96 
mužů, 12 žen, 15 dorostenců, 13 žáků - celkem 
136 členů.   

Organizačně-ekonomickou oblast zajišťoval 
9-ti členný výbor ve složení:     
Janků Petr -  předseda oddílu, 
Nuzík Martin      -  místopředseda oddílu,
Diviš Jiří -  pokladník, 
Janků Jiří -  jednatel, 
Reichl Karel      -  vedoucí prodeje a vedoucí 

I. mužstva, 
Harasim Miroslav  - zajišťování pořadatelské služ-

by,
Daněk Milan -  zajišťování prodeje v udírně 

i mimo ni a věci s tím související 
Šárnik Jiří -  zajišťování materiálového zabez-

pečení oddílu
Reichl Pavel - údržba a uskladnění výstroje 

a drob. majetku oddílu
V roce 2005 se uskutečnilo 15 výborových 

schůzí. Na těchto pravidelných schůzích se zúčast-
nila vždy nadpoloviční většina výboru. 100% účast 
měli Janků Petr, Reichl Karel, Janků Jiří.

Když bych měl zhodnotit „Plán činnosti FK 
Bohdíkov za rok 2005“, pak, co se týče sportovních 
akcí, bylo odehráno ve všech kategoriích celkem 
110 fotbalových utkání z toho 64 mistrovských. 
Žádné z mužstev nesestoupilo ani nepostoupilo 
a drží se v popředí svých soutěží. Momentální 
umístění našich mužstev je po podzimní části sou-
těžního ročníku 2005/2006 následující: žáci jsou 
na pátém místě, dorost okupuje místo čtvrté a muži 
na prvním místě vévodí okresnímu přeboru. Tedy 
slušná bilance celého oddílu. V domácím prostře-
dí byly uspořádány, jako každý rok, turnaje žáků, 
mužů a bývalých hráčů a proběhl také třetí ročník 
turnaje v malé kopané, který se opět velice vydařil. 
Doprava hráčů k mistrovským zápasům byla zajiš-
těna jak u žáků osobními auty, tak v případě doros-
tu a mužů bezproblémově autobusy pana Vokurky 
tedy fi rmou Vobus. Roli hlavního pořadatele na 
domácích zápasech měli na starosti Harasim Mira, 
Diviš Franta, Reichl Pavel. Přípravu hřiště zajišťo-
vali střídavě Reichl Pavel, Mazák Radek, Hlavatý 
Jakub a David, Diviš Jiří ml., Lukáš Vinkler, Radek 
John, úklid v kabinách a v sociálkách Harasimová 
Petra a Věra a praní dresů Reichlová Anna. Mimo 
naši sportovní aktivitu jsme umožnili, jako každý 

rok, uspořádat na našem hřišti fotbalový turnaj 
základních škol tzv.Turnaj o pohár obce Bohdíkov, 
který pořádala základní škola Raškov. A také jsme 
po domluvě s cyklistickým oddílem Šumperka 
umožnili v našem areálu (tedy mimo přístupu na 
hrací plochu) vybudovat hlavní stanici pro repub-
likový závod horských kol, kde byla veškerá pre-
zentace, zahájení i ukončení závodu, občerstvení 
a následná volná zábava. Někteří účastníci využili 
také možnosti stanovat v areálu hřiště. Celá akce 
se z naší i ze strany cyklistů vydařila a skončila ke 
spokojenosti obou stran. 

Z kulturních akcí se uskutečnil, a myslím 
i vydařil, sportovní ples a několik pozápasových 
posezení s živou hudbou. 

A nakonec pracovní činnost oddílu. Z brigád-
nické a investiční činnosti se uskutečnilo mnoho 
práce na opravách a zvelebení našeho sportovního 
areálu. Provedl se radikální ořez větví kolem hrací 
plochy. V obci jsme zorganizovali každoroční sběr 
železného odpadu, kdy techniku zajistil Obecní 
úřad. Nutná se nám zdála oprava nebo celková pře-
stavba dřevěného parketu před udírnou, sloužícího 
jako taneční plocha při našich pozápasových akcích. 
Po poradě jsme nakonec zvolili druhou variantu, 
vybudovat parket nový, stabilnější. Po domluvě, jak 
by měl nový parket vypadat, jsme toto zadali fi rmě 
Stavrel. Máme tedy vydlážděnou plochu, která by 
měla vydržet podstatně déle než původní dřevěná. 
Zároveň jsme tuto plochu propojili s prodejní budo-
vou a udírnou malým chodníkem. U tréninkového 
hřiště jsme vztyčili dva železné sloupy, které na jaře 
osadíme halogeny. Budou tak sloužit pro osvícení 
tréninkové plochy na tréninky a bude tu i možnost 
pořádat noční turnaje ve fotbale, nohejbale apod. 
Podzim se nesl ve znamení opakovaného hrabání 
listí a po skončení sezóny jsme areál zazimova-
li, tedy celkově uklidili kabiny, prodejní budovu 
i sklad a vypustili vodu. Pravidelně jsme v průběhu 
sezóny sekali, hnojili a zavlažovali hřiště. Pro lepší 
vzhled celého areálu jsme si pořídili také motoro-
vou kosu, která nám umožňuje zkulturnit i místa 
mimo hřiště, tedy kolem laviček, stromů, kam 
sekací traktůrek nemůže. Nechali jsme také provést 
postřik proti dvouděložným rostlinám, který ovšem 
neměl očekávaný účinek. Po skončení sezóny jsme 
opět nechali seřídit a poopravit traktorek na seče-
ní, aby byl připraven na další sezónu. Také se letos 
provedla spousta drobných oprav a nových nátěrů 
v celém areálu, zejména pak v období prázdnin.

Nesmím ovšem zapomenout na dlouholetou 
svědomitou a obětavou práci pana Jakla Vladimíra 

st., který vede naši oddílovou kroniku. Dále se pak 
ve spolupráci s panem Jiřím Málkem pomalu rýsují 
nové internetové stránky našeho oddílu, které by 
měli být součástí již existujících webových stránek 
obce Bohdíkov, kde budete informováni o veške-
rém dění v našem oddíle, aktuální výsledky, tabul-
ky, možnost zhlédnutí fotografi í z mistrovských 
zápasů i ostatních akcích. 

Značná část zmíněných prací byla provedena 
v rámci bezplatných brigád , nejvíce hodin odpracova-
li Janků Petr, Janků Jiří, Krátký Radek, Daněk Milan, 
Mazák Radek, Nuzík Martin a Vinkler Lukáš a také 
mnoho hodin věnoval oddílu kolektiv prodejní budo-
vy - paní Gronychová Miroslava, Poprachová Anna, 
Reichlová Anna a Fetka Petr. Celkem bylo brigádnicky 
odpracováno 428 hodin. Další značné množství hodin 
bylo odpracováno v rámci zajištění chodu oddílu a pří-
pravy sportovních a kulturních akcí. Rád bych ovšem 
apeloval, jako každý rok, na to, aby se našich brigád 
zúčastňovalo přeci jenom více brigádníků. Mnohdy 
naplánovanou a materiálně zajištěnou práci nelze 
udělat díky právě nízkému počtu brigádníků. Budeme 
se snažit, aby jste o větších brigádách byli informováni 
včas a měli možnost si naplánovat svůj volný čas tak, 
aby jste mohli přijít a pomoci. Je smutné, když přijde 
vždy pět šest stejných lidí a ostatní nikde. Je pravda, 
že jsem letos s potěšením zaznamenal zájem ze strany 
dorostenců při účasti na brigádách. My se nesnažíme 
vymýšlet žádné nepodstatné a nesmyslné věci, ale 
nechceme, aby areál upadal a ztrácel na lesku. Stále 
se snažíme něco v našem areálu zlepšovat, budovat, 
co by přineslo prospěch a usnadnění jak pro hráče, 
tak i pro diváka, něco pro zpříjemnění a zútulnění 
našeho sportovního stánku.  

Za celý oddíl děkuji Všem, kteří se po celý rok 
na chodu nějakým způsobem podíleli. Všem členům 
výboru, kteří v rámci možností vedli, rozhodovali, 
přemýšleli a vymýšleli vše pro zdárný chod oddílu. 
Děkuji všem trenérům a vedoucím mužstev, kteří se 
pravidelně a trpělivě věnovali všem hráčům. Také 
musím poděkovat celému prodejnímu kolektivu, 
který se vždy poctivě a obětavě staral o pohostinnost 
jak při sportovních, tak kulturních akcích a i těm, 
kteří se věnovali na těchto akcích organizačně-pořa-
datelské činnosti. Ti všichni věnovali našemu oddílu 
notný kus svého volného času pro zajištění sportov-
ně-kulturního vyžití v naší obci v našem útulném 
areálu. A nesmím také zapomenout poděkovat za 
pomoc Obecnímu úřadu Bohdíkov, který nás pod-
poruje jak fi nančně z obecního rozpočtu, tak dle 
možností manipulační technikou.    

Petr Janků – předseda oddílu

HASIČI RAŠKOV
Dne 29. prosince na své výroční valné hromadě Raškovští hasiči hodnotili činnost sboru za uplynulý rok. V roce 2005 se podařilo realizovat opravu fasády 

a výměnu krovů na hasičské zbrojnici. A jen brzký příchod mrazů znemožnil dokončení léta odkládaných akcí, které dokončíme jak jarní počasí dovolí. Schází 
provést nátěry oken, vrat a upravit vjezd. Dalším programem valné hromady byl plán práce na rok 2006. Mimo jiné povinnosti, které nám ukládají stanovy, musíme 
se také zaměřit na oslavy 125. výročí založení sboru, které proběhnou v červenci v našem areálu „Podhradí“. Na tuto oslavu zveme všechny občany naší obce.

Valná hromada uložila výboru sboru získat žáky z naší školy do žákovského družstva. Této valné hromady se zúčastnili zástupci okresního sdružení hasičů 
s jeho starostou ing. Ošťádalem a zástupcem naší obce starostou ing. Hatoněm, který poděkoval všem členům za odvedenou práci pro bezpečnost obce. V červenci 
2005 odstoupil velitel zásahové jednotky bratr M. Štěpánek a tuto funkci převzal bratr Pavel Vrubel. V diskusi vystoupil i starosta okresního sdružení a poděkoval 
za práci dobrovolných hasičů a předal dvěma členům odznak „sv. Floriana“, patrona hasičů.

Jako závažný bod diskuse byla požární bezpečnost v naší obci. Po několikaletém období bez požáru, došlo v minulém roce ke 4 požárům rodinných domů 
a požáru lesa. Na likvidaci těchto požárů se podílela naše zásahová jednotka. Všechny požáry domů vznikly v prostorách kotelen, a proto žádáme majitele domů, 
aby věnovali větší pozornost těmto prostorám. Dalším nedostatkem v obci je přezírání důležitosti vodních hydrantů. V případě posledního požáru nemuselo dojít 
k takové škodě, kdyby blízký hydrant byl přístupný a označen. Je v zájmu bezpečnosti občanů, aby v okolí svého bydliště upozornili na poškozování tohoto zařízení 
a dbali o jeho přístupnost (není možné tyto zasypávat a skladovat zde různé materiály). Naši členové navrhují, aby v místech, kde je soustředěn větší počet domů, 
byly instalovány nadzemní hydranty, které jsou více viditelné a umožňují rychlé použití.            Se starým heslem „Sboru zdar ohni zmar“ výbor SDH Raškov
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SDRUŽENÍ RODIČŮ, ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ 
ŠKOLA BOHDÍKOV VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

 

18. BŘEZNA • KULTURNÍ DŮM BOHDÍKOV 
• ZAČÁTEK 19.30 HODIN

HUDBA OLŠANKA • TOMBOLA • TANEČNÍ 
A JINÉ VYSTOUPENÍ

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

POZVÁNKA
Dne 18. 3. se koná vernisáž fotografi í pana Antonína Říhy 

v Galerii Kafé Krňávkovi v Rovensku, která představuje 

průřez celoživotní tvorbou pana Říhy k jeho významnému 

životnímu jubileu.

Eva Dolníčková, Raškov 33
tel. 583246284

mob. 777294948

vedení daňové evidence 
(jednoduché účetnictví)

zpracování přiznání k dani 
z příjmů, DPH, 

 dani z nemovitosti, spotřební 
dani, ze závislé činnosti,

 společné zdanění manželů
účetní poradenství

různá smluvní ujednání
zastoupení a pomoc na úřadech

SDRUŽENÍ RODI��, ZÁKLADNÍ A MA E�SKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV

VÁS  SRDE�N�  ZVOU  NA 

� �

MobilMobil
603 973 581603 973 581


