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Vážení spoluobčané,
za pár dní přistoupíte k volebním urnám a zvolíte si nové zastupitelstvo obce. Tímto okamžikem skončí volební období 2002–2006. Dovolte mi proto krátké ohlédnutí za uplynulými čtyřmi
roky a stručné hodnocení práce zastupitelstva, rady i dalších orgánů obce.
Při posledních komunálních volbách došlo k poměrně velké obměně ve složení zastupitelstva.
Z celkového počtu patnácti zastupitelů bylo celkem devět členů, kteří před tím v zastupitelstvu
nepracovali. Myslím si však, že se to vůbec nijak negativně nepromítlo do jeho práce. Naopak
noví lidé přinesli nové názory a nápady a přispěli k řešení některých nazrálých problémů v obci.
Zastupitelstvo v průběhu volebního období řešilo základní otázky života a rozvoje naší obce. Za
zásadní považuji zejména jeho rozhodnutí o přípravě výstavby obecní kanalizace a čistírny odpadních vod, přípravu a schválení územního plánu obce, zavedení systému třídění komunálního
odpadu ve spolupráci se společností Eko-Kom a.s., zapojení obce do Programu rozvoje venkova,
navázání partnerských vztahů s obcí Nitrianské Sučany, schválení návrhů obecních symbolů.
Kromě toho se zabývalo pravidelně hospodařením obce, rozhodovalo v majetkoprávních záležitostech a přijalo řadu opatření k zajištění chodu obce. Věřím, že na ně vhodně naváže nové
zastupitelstvo, které vzejde z obecních voleb.
Mrzí mě však, že, až na výjimky, se zasedání zastupitelstva zúčastňovalo poměrně málo občanů. Je škoda, že většina občanů se o veřejný život v obci buď nezajímá nebo dokáže kritizovat
pouze u piva.
V komunálních volbách 2002 byla také zvolena úplně nová rada. V obci panovaly obavy, zda
bude mít dostatek zkušeností a schopností řídit a spravovat naši obec. Dnes s odstupem čtyř roků
si troufám tvrdit, že se tyto obavy nepotvrdily a naopak celá rada pracovala velmi dobře.Za toto
volební období se rada sešla celkem na 97 zasedáních. Už z toho je zřejmé, kolik osobního času
věnovali její členové práci ve prospěch obce. Velmi mi pomáhali v hledání co nejlepšího řešení
různých problémů, často přicházeli s vlastními návrhy a podněty jak některé věci řešit. Po celé
volební období na ně bylo spolehnutí a ve funkci starosty obce mi poskytovali nezbytnou podporu.
Za to bych jim chtěl veřejně poděkovat.
Kromě rady a zastupitelstva pracovaly také výbory zastupitelstva a komise rady. Vedle členů
zastupitelstva v těchto orgánech byla zapojena řada dalších občanů, kteří projevili zájem být obci
nějakým způsobem užiteční. Někteří z nich významně přispěli k jejich dobrým výsledkům
Finanční výbor zastupitelstva se aktivně podílel na přípravě rozpočtu, projednávání výsledků hospodaření, zajišťování inventarizace hospodářských prostředků a kontrole hospodaření ve
školách. Kontrolní výbor spolupracoval s ﬁnančním výborem při provádění kontrolní činnosti
u podřízených příspěvkových organizací.
Stavební komise se sešla v průběhu volebního období celkem na 37 zasedáních. Na svých
schůzích se pravidelně zabývala ohlášením drobných staveb a aktivně se zapojila do procesu
přípravy územního plánu obce. Velmi pestrou a zajímavou činností se může pochlubit Sbor pro
občanské záležitosti, který připravuje každoročně různé společenské akce, které se těší poměrně
vysoké oblibě mezi občany. Nesmíme také zapomenout na redakční radu Bohdíkovského zpravodaje, které se během krátké doby podařilo vytvořit velmi zajímavé místní noviny se stálými
rubrikami i pravidelnými dopisovateli. Odvedla poctivou mravenčí práci a dostala naše obecní
noviny na velmi solidní úroveň.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří nám v průběhu uplynulých čtyř let nějakým
způsobem pomáhali: zastupitelům, členům výborů a komisí, místním školám, spolkům a zájmovým organizacím i jednotlivcům. Věřím, že jsme se společně vydali správným směrem a že nové
zastupitelstvo obce bude v nastoupené cestě pokračovat.
Ing. Luděk Hatoň, starosta obce
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NÁVŠTĚVA DELEGACE
Z OBCE NITRIANSKÉ SUČANY
Ve dnech 16. a 17. 9. 2006 se uskutečnila plánovaná návštěva partnerské obce
Nitrianské Sučany. Delegaci v počtu
29 lidí tvořilo 6 z 9 zástupců zastupitelstva obce s rodinnými příslušníky, členové místních spolků a další občané včetně
zpěvaček a zpěváků z místního hudebního souboru. Snažili jsme se hostům ukázat celou naši obec. Jak se dalo čekat, čas
příliš rychle ubíhal a dva dny byly příliš
krátké na to, abychom se mohli pochlubit
vším, na co jsme hrdi. Po obědě a slavnostním přivítání v kulturním domě, za
účasti zastupitelů naší obce a zástupců
spol. organizací, hosté zhlédli vystoupení mateřské a základní školy z Raškova.
Poté jsme je zavezli do Komňátky, kde
byli ubytováni v penzionu pana Měšťana.
Jen co se ubytovali, vyrazili jsme na cestu
Bohdíkovem. Od kostela v Bohdíkově nás
kroky vedly do školy v Bohdíkově, kde
hosty čekalo vřelé přijetí nejen ředitelkou
školy, ale vším personálem. Po prohlídce
školy jsme sešli na nové víceúčelové hřiště u mateřské školy, které hosty doslova
ohromilo. Návštěva mateřské školy byla
velice milá a srdečná s předáváním malých dárků a sbíráním inspirace pro práci
učitelek. Další, až nečekaně dlouhou zastávkou byla návštěva na letním divadle
v Bohdíkově a především v kuželně, kde
nás čekali zástupci bohdíkovských hasičů
s připraveným občerstvením. Mnozí hosté neodolali hře v kuželky a byli by zde
zůstali natrvalo.
(pokračování na straně 3)

zprávy obecního úřadu
VÝPIS Z USNESENÍ č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného 11. 9. 2006 v BOHDÍKOVĚ
54. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce
c) Územní plán obce Bohdíkov v rozsahu katastrálních území Dolní Bohdíkov, Komňátka, Raškov Dvůr a Raškov Ves
d) Vymezení závazné části územního plánu obce Bohdíkov ve formě regulativů, obsažené v příloze č. 2 dokumentace územního plánu „Závazná část
ve formě regulativů“ a obecně závazné vyhlášce obce č. 01/2006
e) Návrh úprav rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2006 podle přiloženého materiálu
f) Prodej pozemku parcela č. 1167/2, ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.
ú. 2Dolní Bohdíkov panu Ing. M. S., bytem Bohdíkov za cenu 46,- Kč za
m a vynaložené náklady
g) Prodej pozemků parcela č. st. 15/1, zastavěná plocha a nádvoří a parcela
č. st. 15/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Raškov Dvůr manželům J.a
Z. V. bytem Raškov za cenu 46,- Kč za m2 a vynaložené náklady
h) Předběžný záměr obce prodat pozemek parcela č. 1040/6, zahrada, v k.ú.
Dolní Bohdíkov
ch) Předběžný záměr obce vykoupit nemovitost č.p. 247, společně s pozemky
parcela č. st. pl. 182/1 a parcela č. 1045/5, zahrada, v k.ú. Dolní Bohdíkov
od vlastníků P. N., bytem Hostice a Ing. M. H., bytem Hradec Králové
i) Smlouvu o prodeji 425 ks akcií společnosti Severomoravská plynárenská
a.s., se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava (ISIN 770950000925) o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč za akcii, uzavřenou se společností SPP Bohemia a.s.,
se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10 za cenu 1 020 000,- Kč
j) Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Bohdíkov pro Římskokatolickou farnost Raškov na opravu fasády kostela sv. Jana Křtitele v Raškově ve výši 200 tisíc Kč
55. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
b) Zprávu o projednání územně plánovací dokumentace včetně výsledků projednání s vyhodnocením připomínkového řízení, předloženou schvalujícímu orgánu
c) Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje ze dne 10. srpna 2006
pod č.j.KUOK/82920/2006-2/7129, kterým schválení územně plánovací
dokumentace doporučuje, včetně potvrzení o odstranění nedostatků ze
dne 5. 9. 2006 pod č.j. KUOK/91050/2006-2/7129
56. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce Bohdíkov
a) Zabezpečit vyhlášení obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu obce Bohdíkov
b) Zabezpečit při činnosti obecního úřadu respektování schváleného územního plánu obce
c) Zajistit uložení 1 paré schválené ÚPD na Obecním úřadu Bohdíkov,
1 paré poskytnout příslušnému stavebnímu úřadu MěÚ Šumperk, 1 paré
MěÚ Šumperk, odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic včetně kompletní dokladové části a 1 paré Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje
d) Zajistit písemné oznámení předběžného záměru prodeje pozemku parcela
č. 1040/6, zahrada, v k.ú. Dolní Bohdíkov současným nájemcům
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OBEC MÁ
SCHVÁLEN SVŮJ
ÚZEMNÍ PLÁN

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11. září 2006 projednalo
a schválilo územní plán obce. Tímto
aktem bylo završeno více jak tříleté
úsilí a snažení zpracovatelů, obecního zastupitelstva, Městského úřadu
v Šumperku a dalších dotčených orgánů směřující k vypracování a přijetí
tohoto zásadního dokumentu, který
ovlivní budoucí rozvoj obce.
Územní plán obce je zpracován
pro návrhové období do roku 2020.
Stanovuje urbanistickou koncepci,
řeší rozvoj jednotlivých funkčních
ploch v současně zastavěném a zastavitelném území (plochy bydlení,
plochy výroby, plochy občanského
vybavení, plochy sportu a rekreace,
plochy pro dopravu, technickou vybavenost, vymezení územního systému ekologické stability), vymezuje
základní směry rozvoje obce. Územní plán obsahuje dále vyhodnocení
předpokládaných důsledků řešení
na zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa. Závazná část
územního plánu je zpracována ve
formě regulativů, které stanoví určitá
omezení v příslušné části území obce.
Je vydána ve formě obecně závazné
vyhlášky obce, která nabyla účinnost
1. října 2006.
Od tohoto data bude stavební úřad
( MěÚ Šumperk) ve svém rozhodování posuzovat, zda veškerá budoucí
připravovaná výstavba je v souladu
s touto územně plánovací dokumentací. To platí jak pro individuální bytovou výstavbu, technickou a dopravní
infrastrukturu, občanskou vybavenost
i veřejně prospěšné stavby.

AKTUÁLNĚ
Upozorňujeme občany, kteří ještě
nezaplatili poplatky za TKO za
2. pololetí 2006, že termín splatnosti
je nejpozději do 31. října 2006.

SBĚR PLASTŮ
30. 10. 2006
27. 11. 2006

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce BOHDÍKOV podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Bohdíkov se uskuteční
dne 20. října 2006 od 14.oo hodin do 22.oo hodin
a dne 21. října 2006 od 8.oo hodin do 14.oo hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 – BOHDÍKOV
je volební místnost Obecní úřad Bohdíkov
pro voliče bydlící v Bohdíkově až po železniční přejezd u nádraží ČD
ve volebním okrsku č. 2 – RAŠKOV
je volební místnost Kulturní dům Raškov
pro voliče bydlící v Raškově a v Bohdíkově od železničního přejezdu ČD
ve volebním okrsku č. 3 – KOMŇÁTKA
je volební místnost bývalá základní škola v Komňátce
pro voliče bydlící v Komňátce.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

NÁVŠTĚVA DELEGACE Z OBCE NITRIANSKÉ SUČANY
(pokračování ze strany 1)

My jsme však autobusem pokračovali
v cestě k obecnímu úřadu a poté pěšky
na fotbalové hřiště. Neopomněli jsme
se pochlubit úspěchy našich fotbalistů
i novým zavlažováním. Další zastávkou
na naší cestě byl Raškov. Ve škole hosty
přivítala paní ředitelka. Návštěvníci okamžitě obstoupili klavír a zazpívali několik písní. Poté jsme pokračovali pěšky ke
kostelu a hasičské zbrojnici. Seznamovali
jsme hosty s historií i současností obce.
Někteří se byli podívat i na jeleny a daňky v nedaleké oboře. Autobusem jsme
projeli Horním Dvorem, ukázali hostům
Podhradí i novou protipovodňovou hráz
a vrátili se zpět do penzionu, kde měli
hosté právě tak čas na úpravu zevnějšku
a opět jsme se sešli v kulturním domě.
Zde nás čekaly děti ze základní školy
v Bohdíkově se svým vystoupením a poté večeře. Večerem až do noci provázela
všechny hudební skupina PROTECTOR,
která nenechala nikoho nečinně sedět.
O obsluhu a občerstvení se starali členové SPOZu. Hosté využili každé přestávky
v tanci ke zpěvu s harmonikou, do nějž se
s chutí zapojovali i místní. Perlou celého
večera bylo vystoupení našich mažoretek,
které sklidily neutuchající potlesk.
V neděli se hosté ze Slovenska sešli s místními občany na mši v kostele
v Bohdíkově. Po mši tu následoval koncert hudební školy YAMAHA, na který

se přišla podívat řada rodičů a dalších
občanů. Děti z Bohdíkova i Raškova,
různých věkových kategorií, předvedly
to nejlepší, co se naučily, ať už ve hře na
ﬂétnu, keybort či zpěvu. Vše vyvrcholilo
závěrečným vystoupením učitelek ve hře
na příčnou ﬂétnu. Celé vystoupení zapůsobilo na všechny zúčastněné opravdu
hlubokým dojmem. Po obědě, opět v kulturním domě, jsme se s delegací z partnerské obce pomalu rozloučili. Věřím, že
se jim zde líbilo, nalezli inspiraci pro další práci a navázali nová přátelství. Doufám, že tato spolupráce bude pokračovat
i v dalších letech a že konečně dojde na
vzájemná sportovní utkání a užší pracovní besedy, ať už učitelek, tak dalších profesních nebo zájmových sdružení.
J. Málková

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V období od 4. 8. 2006
do 5. 10. 2006
se narodili:
Barbora Divišová – Bohdíkov
Eduard Šimek – Bohdíkov
Václav Petrik - Bohdíkov
navždy nás opustili:
Stanislav Doležel – Raškov
Anna Hošková – Bohdíkov

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY
STANICE ČESKÉHO
BOHDÍKOVA ZA ROK 1930
Dne 7. února 1931.
Personál. Po odchodu správce
stanice Aug. Korčáka byl přeložen ze
služebních důvodů podle čís. 1339-I30 jako správce stanice do Českého
Bohdíkova Kazimír Mozdiák (dříve
správce stanice z Ostružné.)
Předání stanice. Stanice byla
předána od substituta Jos. Stožka
oﬁciála na správce stanice Kazimíra
Mozdiáka dne 11. a 12. června 1930
za přítomnosti pana dopr. kontrolora inspektora Hoblíka a pokladničního revisora vrch. insp. Širokého.
Ozdoba stanice. Správce stanice
Kazimír Mozdiák zavedl po jeho příchodu obšírnou ozdobu stanice květinami. Na všechna okna staniční
budovy pořídil truhlíčky na květiny,
nechal zhotoviti 6 břízových lavic
pro publikum, jelikož okolo stanice ani na nástupišti nebylo lavic.
Po usilovném vymáhání podařilo se
správci stanice K. Mozdiákovi získati z ředitelství úvěru na opravu veškerého kancelářského a čekárenského
nábytku za 553 Kčs. Vlastním přičiněním správce stanice bylo pořízeno,
jak v jeho naturálním bytě, tak i v celé
stanici elektrické osvětlení. Poprvé zasvítila na stanici elektrická světla dne
21. září 1930 za velikého potěšení
všech zdejších zaměstnanců.
Mozdiák.
(zpracoval M. Veselý ml.)
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Ze života naší obce
ZÁJEZD DŮCHODCŮ
V pátek 8. září se uskutečnil tradiční zájezd pro důchodce,
který každý rok pořádá Sbor pro
občanské záležitosti. O dopravu
se postarala, k plné spokojenosti
89 účastníků zájezdu, ﬁrma VOBUS
Hanušovice.
Zájezd jsme zahájili prohlídkou
zámku v Plumlově. Poté nás autobusy
zavezly do Prostějova, kde si důchodci mohli prohlédnout střed města,
nakoupit malé dárečky a poobědvat.
V odpoledních hodinách jsme navštívili arboretum Horizont v Bystrova-

nech. Za slunného počasí jsme si prohlédli
překrásnou zahradu se
spoustou zajímavých
rostlin a dřevin. Odtud
naše cesta vedla do
Olomouce na poutní
místo Svatý Kopeček.
Zájezd jsme zakončili společnou večeří
v restauraci „U Adély“
v Sudkově. Po chutné
večeři nám k tanci i poslechu zahráli
oblíbené písničky naši hudebníci pan
Švančárek a pan Kudelásek. Zpět do

Bohdíkova jsme se vrátili v pozdních
večerních hodinách.
A. Poprachová

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S DŮCHODCI

V pátek 10. listopadu 2006 v 18 hodin v KD Bohdíkov.
K tanci a poslechu hrají Zdeněk a Karel Johnovi
Připravena bohatá tombola
Na akci je zajištěna doprava autobusem s tímto jízdním řádem:
Raškov Dvůr Jurenka č.p. 47 17.15 h.
Aloisov křižovatka u žel. přejezdu 17.35 h.
Raškov kostel 17.20 h. Bohdíkov křižovatka u Hatoňů 17.35 h.
Komňátka rychta 17.25 h. Bohdíkov krčma 17.40 h.
Komňátka křižovatka Mičkovi 17.30 h. Bohdíkov Obecní úřad 17.40 h.
Bohdíkov u lípy 17.45 h.
Odvoz zpět je také zajištěn autobusem.
Na setkání se těší Sbor pro občanské záležitosti Bohdíkov.

Cyklistické závody
Přivítání prvňáčků

ZŠ a MŠ BOHDÍKOV
Zahájení školního roku 2006/07.
Slavnostně naladěni jsme se sešli
4. září a odstartovali naši letošní
„Cestu kolem světa“. To je totiž téma
letošního školního roku, díky kterému se 36 žáků ve 3 třídách a 5 ročnících dozví, naučí, vytvoří a dokáže
spoustu zajímavých věcí. V mateřské
škole je zapsáno 28 dětí, což je nejvyšší možný počet.
Návštěva z Nitrianských Sučan.
Byli jsme rádi, že jsme ji mohli přivítat i u nás ve škole a školce. Snad se
jim tu líbilo.
Dopravní den a cyklistické závody.
Ve čtvrtek 21. 9. proběhl na naší škole
projektový den zaměřený na dopravní
výchovu. Děti si zopakovaly všechna
důležitá pravidla silničního provozu
pro chodce a cyklisty a zhodnotily

povinné vybavení svého kola. Den vyvrcholil cyklistickými závody s mnoha nelehkými překážkami. Všechny
děti jízdu zručnosti zvládly velmi
dobře. Nejzdatnějšími byli: Kateřina
Cékrová, Václav Babka, Iveta Janků,
Vítězslav Dokoupil.
Zahájení práce zájmových kroužků, Většinou k 1. 10. začínají pracovat
zájmové kroužky, které pro děti znamenají velmi užitečné naplnění volného času. V letošním roce nabízíme
kroužky sportovní a výtvarný v rámci
ŠD. Po zrušení zástupů za nemocnou
kolegyni se snad rozběhne kroužek
ručních prací, klub maminek a dětí
Klubíčko, angličtina pro nejmenší,
hrátky pro předškoláky a počítačový
kroužek. Již od září běží nepovinné
předměty pohybová výchova a sboro-
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vý zpěv. Nadále funguje HŠ YAMAHA s obory: hra na ﬂétnu, keyboard,
kytaru, populární zpěv a první krůčky k hudbě.V loňském školním roce
využilo nabídku naší zájmové činnosti celkem 92 dětí i dospělých a věnovalo se jim 6 vedoucích.
Nabídka občanům
Nabízíme k odprodeji za zůstatkovou minimální cenu vyřazené lavice se židličkami /pracovní
deska, sedáky a opěradla žluté,
kovové součásti červené nebo zelené/ - zachovalý stav. Informace u ředitelky školy na tel. čísle
583 246 158.
Mgr. A. Vokurková

ZŠ A MŠ RAŠKOV
V pondělí 4. září jsme zahájili nový
školní rok. Slavnostně jsme přivítali 6
nových prvňáčků a jednu paní učitelku.
V září nám moc pomohla paní Ivana
Pazdírková, které děkujeme a těšíme se
na další spolupráci. Od října nastoupila nová paní učitelka p. Jana Matysová.
Celkem letos naši školu navštěvuje 26
žáků. Máme dvě třídy. V 1. třídě je spojen
1. a 2. ročník, ve 2. třídě 3., 4. a 5. ročník.
Děti mohou chodit na obědy do školní
stravovny.
Cena stravného:
žáci 7 – 10 let
17,- Kč
žáci 11 – 15 let
18,- Kč
cizí strávníci
38, -Kč
Žáci také mohou navštěvovat školní
družinu. V rámci školní družiny pracují
dva zájmové kroužky: dramatický – p. uč.
Vysloužilová a sportovní – p. uč. Šárniková. Každý týden připraví paní učitelky ve
školní družině projekt i pro děti, které do
školní družiny nejsou přihlášeny. Z těchto projektů proběhlo odpoledne s názvem
Draci a vycházka na Hadec. O těchto projektech budou děti informovány letáčky.
Budeme se moc těšit na jejich účast.
V pátek 8. září byl zahájen plavecký
výcvik na krytém bazéně v Šumperku.
Plavání potrvá do 24. 11.. V sobotu 16.
9. navštívili naši školu představitelé
partnerské obce Nitrianské Sučany. Ve
čtvrtek 5. 10. navštívily žákyně 4. ročníku dopravní hřiště v Mohelnici. Také
jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Moje
prázdniny, kterou pořádala ZŠ Vikýřovi-

ce. Do této soutěže byly vybrány práce
Petra Kunce (5. roč.) a Klárky Divišové
(4. roč.). Držíme palce na dobré umístění. Během celého roku je pro děti připravena řada dalších akcí, o kterých budete
včas informováni.
Novinkou ve vzdělávání je výuka anglického jazyka ve 3. ročníku a navýšení
počtu hodin A.j. o 1 hodinu týdně ve
4. a 5. ročníku. Z tohoto důvodu má letošní 5. ročník odpolední vyučování.
Během letních prázdnin probíhala ve
škole velká stavební úprava. Byla vyměněna okna, parapety, dveře, na dívčí WC
zavedena teplá voda a vymalováno. V září
byly zakoupeny nové lavice, do konce října by měly být zhotoveny nové kryty na
radiátory. Jsme rádi, že se toto podařilo
a naše škola velmi „prokoukla“.
Co nás čeká do konce roku 2006?
30. 10. Přednáška 4. a 5. roč. „Umění odmítat“
8. 11. Divadelní představení
v Šumperku
5. 12. Mikulášská nadílka
19. 12. Vánoční jarmark
Mgr. H. Katzerová

F O T B A L OV Ý K L U B B O H D Í KOV
Bohdíkovská mašina přijela do stanice
krajského přeboru
Je konec léta 2006 a po menší pauze se
opět hlásím s příspěvkem ze světa sportu,
zejména pak a vlastně převážně z fotbalu.
Prázdniny jsou v tahu a já doufám, že jste
si je užili. I když letošní prázdninové počasí
si z nás trochu udělalo dobrý den. Ostatně
není nic napínavějšího než vyměnit čerstvé
spáleniny za čerstvé téměř omrzliny a úžeh
nahradit rýmou. Ale nějak jsme to přežili a teď si užíváme krásného babího léta.
Ovšem nacházíte se ve sportovní rubrice
bohdíkovského zpravodaje, a proto tedy pár
slov k tomuto tématu.
Dosavadní uplynulý rok zaznamenal na
sportovním poli několik klíčových mezníků,
které nelze přehlédnout a stojí za povšimnutí. Zlatá Katka Neumannová ve vrcholné formě výborně namazala a olympijské
medaile se sypaly, Jakub Janda si vyskákal
světový pohár, naši hokejisti si vybruslili
světové stříbro, na ligový hokejový trůn

usedla Sparta, ve fotbale vládl Liberec, mistry světa si vykopala Itálie a do severomoravské krajské soutěže mužů postoupil po
více jak deseti letech fotbalový klub Bohdíkov. Ve výčtu sportovních událostí je ta
poslední pro nás nejpodstatnější a tou jsem
měl vlastně začít. Všechny ostatní respektujeme, bereme na vědomí, přejeme jim
jejich úspěch, ale tolik chtěný postup do
vyšší soutěže je událost pro nás bohdíkováky přeci jenom podstatnější, neboť s naším
fotbalem žijeme, každý týden se na něj těšíme a čekáme, co naši borci v oranžovém,
tedy i já, předvedou.
A předvádí toho zatím dost. Dobře odvedená práce hráčů a trenéra přinesla kýžené ovoce. Že nebudeme v I. B třídě jenom
mužstvem dopočtu, vystrašeným zajícem,
který se rozklepe a sklopí uši před každým
soupeřem, to jsme se zdravým optimismem
předpokládali a šli jsme s tím do toho. Ale
že nás budou titulovat „bohdíkovskou mašinou“ a každý týden spekulovat o tom, kdo
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ji zastaví nebo vykolejí, to jsme, jak rád říká
Karel Gott na předávání slavíků, opravdu
nečekali. Rozjezd jako z fotbalové učebnice. Kdysi jsem četl jednu knihu, ve které
popisovali něco podobného, jak se jenom
jmenovala. Jo už vím. Klabzubova jedenáctka. Tedy berte mě trochu z rezervou, nechal
jsem se možná poněkud unést na křídlech
úspěchu a přirovnání ke Klabzubákům je
přehnané, ale proč nenapsat pár pochvalných slov na účet našich kopálistů, kterým
se daří, kteří hrají s nasazením a s radostí
a sbírají cenné skalpy již ostřílených mužstev. Myslím, že jsme na to dlouho čekali
a hrát krajskou soutěž si zaslouží jak hráči,
tak i celý klub. Samozřejmě tušíme, že mohou přijít chvíle, kdy se nad bohdíkovskou
mašinu přižene černý mrak a naši kluci si
nepřipíší do tabulky plný počet bodů, jak
tomu doposud bylo, nebo že si dokonce
nepřipíší bod žádný, chraň je ruka páně,
ale přejme jim, ať toto fotbalové zaváhaní
přijde co nejpozději.
Tak dost už bylo chvalozpěvu, ať si někdo nemyslí, že nevidím nikoho jiného než
mužstvo mužů a že opomíjím naši mládež.
Samozřejmě, že okresní soutěže rozjeli
i naši mladší kolegové. Dorost začal hrát
oproti jaru s pozměněným kádrem, neboť
přibrali kluky, kteří končili ve starších žácích. Po menší zdravotní pauze začal hrál
Lukáš Novotný a vrátili se také Luba Zajíc
a Kamil Kuchař z hostování v Šumperku.
Daří se jim pod vedením Oldy Musila vcelku dobře a drží se v první polovině tabulky.
A co žáci? Jelikož na přihlášení starších
žáků jsme neměli dostatek hráčů jejich
věkové kategorie, vyhlásili jsme nábor, sestavili mužstvo mladších žáků a ty přihlásili
do soutěže. Samozřejmě mnozí z nich se
s balonem teprve seznamují a zjišťují, že
kopat si někde za domem o zeď stodoly je
veliký rozdíl v porovnání s cíleně vedenými tréninky a zápasy, kdy je potřeba umět
stopnout balon, utíkat s balonem u nohy,
přesně nahrát, vystřelit, dát gól. A to není
snadný úkol pro trenéry, kteří se vše budou
snažit naučit naše nejmladší. Za své si to
vzali Karel Faltýn a Honza Petrik a my jim
budeme držet palce a podporovat je v jejich
výchově nových hráčů, nové generace bohdíkovských fotbalistů.
Petr Janků – předseda oddílu

Okresní přebor – mladší žáci – zbývající utkání podzimu 2006 se koná 21. 10.
v 10:00h. na hřišti v Bohdíkově. Soupeřem
je Lukavice.

SKAUTSKÉ SCHŮZKY
v klubovně Bohdíkov
(naproti tělocvičně),
jsou pro chlapce a děvčata
každý pátek
od 16.30 do 18.00 hodin

firmy a organizace informují
Sběr a svoz nebezpečného odpadu

Obecní úřad informuje občany, že v sobotu28. října 2006 proběhne v celé
obci sběr a svoz nebezpečného odpadu. Mezi sbírané nebezpečné složky
komunálního odpadu patří zejména:
barvy, lepidla, pryskyřice, oleje, olejové ﬁltry, brzdové kapaliny, vyřazené
léky, olověné akumulátory, galvanické články, zářivky a výbojky, televizory,
ledničky, obaly od sprejů, vyřazené chemikálie a další nebezpečné látky.
Dále se budou sbírat opotřebené pneumatiky.
Čas
Místo
Harmonogram svozu:
900 - 930
935 - 1005
1010 - 1040
1045 - 1115
1120 - 1150
1155 - 1225
1230 - 1300
1305 - 1335
1340 - 1440
1415 - 1445

Dvůr Raškov - u lípy
Raškov – u Ottů
Raškov – u kostela
Bohdíkov – u nádraží
Bohdíkov – u lípy
Bohdíkov – u samoobsluhy
Komňátka – u obchodu
Bohdíkov – u mostu (u Vítů)
Aloisov – u Dvora
Bohdíkov – u kravína

RPS COMPUTERS

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

INZERUJTE S NÁMI!
Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

Vážení zákazníci! Na konci září
2006 jsme dokončili výstavbu několika
dalších přístupových bodů v obcích
Bohdíkov a Komňátka. Následně
budeme instalovat přístupový bod
v Raškově. Můžeme Vám tedy
nabídnout alternativní možnost
bezdrátového připojení k Internetu
a telefonování včetně regionálního
telefonního čísla. Kromě datových
a hlasových služeb Vám zajistíme
samozřejmě vše ostatní (zapůjčení
a odbornou instalaci koncového
zařízení, E-mailovou poštu včetně
antivirové a antispamové kontroly,
WEBMAIL, WEB housting, dálkový
dohled nad celou sítí včetně případného
servisu u Vás. To vše za přijatelných
cenových podmínek.
Kontakt:
Ing. Jan Rýznar
IČO 46101802• Tel. 583 286400
RPS Computers
DIČ CZ6706260176
Fax 583 286403• GSM 777 705 091
Olšany 149 • www.rps.cz 78962
Olšany • internet@rps.cz
HotLine 775 075 010

RASKOV.net

Rádi bychom Vás informovali o vzniku
občanského sdružení Raskov.Net, jehož
cílem je vybudovat neziskovou bezdrátovou
počítačovou síť s připojením na internet, do
které se mohou připojit všichni v dosahu
realizovaných přípojných bodů, ale i mimo
ně s tím, že v budoucnu bude infrastruktura
sítě rozšířena tak, aby pokryla veškeré členy
sdružení. Síť je momentálně v testovacím
provozu v lokalitách: Dvůr Raškov, Raškov,
Bohdíkov – splav. Provoz a výstavbu sítě
zajišťují zakládající členové sdružení ve
svém volném čase v rámci dobrovolnosti.
Případné otázky sdělujte prostřednictvím
níže uvedených kontaktů.
Michal Diviš, předseda občanského
sdružení Raskov.Net
Kontakt:
RASKOV.NET o.s. info@raskov.net
Raškov 53, Tel: 608 263 580
Bohdíkov 789 64
web: www.raskov.net
IČO:27043291 icq: 275678276

Mobil
603 973 581

vaše tiskárna
www.reprotisk.cz
telefon: 583 211 288
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