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Vážení spoluobčané,
dne 5. dubna 2007 došlo k historické události. Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ing. Miloslav Vlček udělil naší obci znak a vlajku obce. Slavnostního
předání dekretu o udělení znaku a vlajky obce se v budově Poslanecké sněmovny zúčastnil
starosta obce ing. Luděk Hatoň společně s místostarostou obce ing. Martinem Divišem. Po
slavnostním předání dekretu a malém přípitku jsme měli, společně se zástupci dalších měst
a obcí, možnost osobně pohovořit s předsedou Poslanecké sněmovny a v jeho doprovodu si
prohlédnout jednací sál a další prostory Poslanecké sněmovny.
Schválení obecních symbolů – znaku a vlajky obce bude určitě patřit mezi významný
den v novodobé historii naší obce. Věříme, že nově schválené obecní symboly přispějí k vytváření pocitu sounáležitosti k historii a tradicím obce, k určité hrdosti nás občanů na místo,
kde jsme se narodili, odkud pocházíme, kde žijeme. Doufám, že naši obec budou vhodným
způsobem reprezentovat. V dnešním čísle Bohdíkovského zpravodaje máte možnost poprvé
se seznámit se skutečnou podobou znaku obce. Jeho graﬁckou úpravu navrhl heraldik Miroslav J. V. Pavlů na základě studia historických pramenů. Věřím, že se Vám bude líbit.
Nyní nám zbývá učinit poslední krok, nechat obecní symboly zhotovit a slavnostně je
uvést do života. Určitě k tomu najdeme vhodnou příležitost. Ke způsobu jejich užívání musí
ještě schválit zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhlášku. O tom budete informováni
v dalších číslech Bohdíkovského zpravodaje.
Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

BOHDÍKOV – LÁZNĚ
Obec Bohdíkov se nachází v podhůří Jeseníků, v kraji bohatém na lázeňská zařízení, která se
nacházejí v poměrně nedalekém okolí. Dnes lázně neslouží pouze nemocným, ale i lidem, kteří
si potřebují odpočinout, nabrat nových sil, prostě relaxovat.
V oblasti Jeseníků se nachází mnoho lázeňských míst a minerálních pramenů. Sirovodíkové
minerální prameny jsou ve Velkých Losinách a v Bludově a hydrouhličitano-vápenaté kyselky se
zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité v Karlově Studánce. Vznik těchto pramenů spadá
do tektonické činnosti v třetihorách. Prameny uhličité kyselky se nacházejí také v Bílém Potoku
u Vrbna, v Ludvíkově, Branticích, Lichnově, Karlově Pláni, Slezských Pavlovicích a v Zátoru.
Prameny na Jeřábí vrchovině, u Podlesí, Písařova, Travné, Brantic a v okolí lázní Jeseníku jsou
slabě radioaktivní. Radioaktivita pramenů je odvozována z nerostu orthitu, který je přítomný
v hornině.
Priessnitzovy léčebné lázně – Jeseník
Leží v malebné poloze na svazích Studničního vrchu asi 2 km od města Jeseník, v průměrné
nadmořské výšce 620 m, nejsevernějším výběžku Slezska a Moravy. Zdejší mikroklima je velmi
vhodné pro léčení horních a dolních cest dýchacích, potíží krevního oběhu, nervové soustavy
a vegetativního nervstva. Zajímavou náplň mají i krátkodobé ozdravné pobyty, které mají za cíl
zvýšit tělesnou i duševní kondici. Komplexní lázeňská péče je zaměřena na léčbu poruch duševních, oběhových, dýchacích, kožních, ženských a poruch látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí.
Současně s těmito typy onemocnění se zde léčí i sekundární jako např. problémy pohybového
aparátu, onkologická onemocnění ve stabilizovaném stavu a jiné. Více na www.priessnitz.cz.
Léčebné lázně Bludov
Moderní lázeňské zařízení v podhůří Jeseníků s dlouholetou tradicí v léčbě dětské obezity
a pohybových problémů dospělých. Nabízí rehabilitační lázeňskou léčbu, wellness programy,
redukční, regenerační a detoxikační programy.Využívají metody klasické lázeňské medicíny
a léčebné rehabilitace i metody východní a celostní medicíny. Více na www.lazne-bludov.cz.
Vzdáleny jsou pouhých 16 km jižně od Bohdíkova.
J. Málková
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ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ
Teď snad bude dobře, když se na
chvilku vrátíme do tehdejší doby (počátek 20. stol.), která vtiskla svůj ráz
i životu naší obce. Dobu ruchu radostného i bojovného. Právě tehdy si naše
obec několikrát slavně a čestně uhájila
svůj hrdý název Český Bohdíkov, když
odolávala tuhému náporu bezohledné germanizace. Jen si vzpomeňme,
jak záludně se tehdejší germanizátoři
pokoušeli vpašovat do naší obce německou školu! Sladkými slovy i sliby
i tvrdou hrozbou. Símě německé školy
se neujalo, zato vyrostlo něco jiného:
r. 1906 Odbor národní jednoty a 26.
prosince 1907 ustavující schůze Sokolu. A tak vedle už dřívějšího hasičského sboru byly tu rázem dva nové
české spolky, které nesmlouvavě dávaly českou pečeť Českému Bohdíkovu.
Rozproudil se čilý společenský život,
jehož projevem byly národní slavnosti,
výlety, veřejná cvičení, divadla, večírky, zábavy, plesy. A všude tu se ozývala česká hudba. Jak se to Sokolíkům
vykračovalo při Kmochových pochodech „Lví silou“, „Sokolský den“ nebo
při pochodech, kde se v triu ozývaly
národní písně „Andulko šafářova“,
„Kolíne“, „Jarabáček“, „Muziky“
a všechny ty ostatní, při kterých se
dodnes rozezpívají nejen místa, ale
také – a hlavně – srdce! Jak dovedly
rozproudit krev směsi národních písní, které zaznívaly v zahradě od muzikantského stolu – tenkrát se totiž obyčejně sedávalo a hrávalo u dlouhého
stolu s kolíky zatlučenými do země.
Tehdejší hudba byla již dobře sehraná i obsazena. Zájem o ni i v okolí byl značný. Všude, kde českobohdíkovská hudba hrála, svým dobrým
výkonem přinášela lidem radost a národní věci posilu.
František Balcárek
(kronika bohdíkovské hudby)

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Rozpočet obce Bohdíkov na rok 2007
Příjmy
název
Daň z příjmu fyz. os. ze záv. činnosti

Výdaje
tis. Kč

název

2100 Místní komunikace

tis. Kč
1 000

Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ

600 Vodovod

1 400

Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů

100 Kanalizace - projekt a příprava

1 200

Daň z příjmů právnických osob

2500 ZŠ Bohdíkov- příspěvek na provoz

540

DPH

3900 ZŠ Raškov - příspěvek na provoz

380

10 Prostředky za žáky do cizích škol

280

Správní poplatky
Poplatek za komunální odpad

520 Znak a vlajka obce

Poplatek ze psů

25 Chodník u kaple v Komňátce

Poplatek za užívání veř. prostranství

3 Knihovny

Poplatky ze vstupného

4 SPOZ

Poplatek z ubytovací kapacity

2 Kulturní dům

55
15
90
80
320

Daň z nemovitostí

590 Místní rozhlas - studie

20

Splátky úvěrů

150 Kabelová televize

20

Splátky úvěrů nové bytové jednotky

180 Bohdíkovský zpravodaj

30

Neinvestiční dotace od Krajského úř.

178 Nákupy a převody nemovitostí

60

Neinvestiční dotace od obcí

18 Bytové hospodářství

150

Příjmy za TKO od podnik. a org.

15 Veřejné osvětlení

300

Příjmy z pronájmu pozemků

4 Pohřebnictví

Příjmy za vodné

130

900 Příspěvek do DSO Ruda

150

Příjmy z kulturního domu

55 Sběr a svoz TKO

750

Příjmy z pronájmu bytů

50 Péče o vzhled obce

120

Příjmy z pronájmu hrobů

5 Příspěvek do DSO Luže

37

Příjmy z vydobývacího prostoru

1 Požární ochrana

80

Příjmy za hlášení

3 Areál letního divadla a kuželna

50

Příjmy z dividend

30 Odměny členům zastupitelstva

635

Ostatní nedaňové příjmy

10 Mzdy pracovníků OÚ

820

Příjmy z úroků
Celkem

100 Odvody pojistného
12053 Provoz OÚ
Výdaje za vedení účtu v pen. ústavu

SBĚR PLASTŮ
30. 4. 2007
28. 5. 2007

Ostatní činnost

510
550
20
250

Příspěvky a dary

40

Šatny a soc. zařízení hřiště

300

Tělovýchova

120

Rezerva

1551

Celkem

12053

AKTUÁLNĚ
Připomínáme poplatníkům, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2007, že alespoň polovina tohoto
poplatku je splatná k 30. 4. 2007. Výše poplatku činí 360 Kč na osobu za celý rok. Stejná výše platí i pro majitele nemovitosti sloužící
k rekreaci.
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VÝPIS Z USNESENÍ č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce
dne 5. 3. 2007 v BOHDÍKOVĚ
8. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 2. zasedání zastupitelstva
obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce
c) Výsledek hospodaření a závěrečný
účet obce za rok 2006 a Zprávu
o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2006 provedenou Krajským úřadem Olomouckého kraje
d) Rozpočet obce na rok 2007 jako
vyrovnaný s celkovými příjmy
12 052 616,- Kč a celkovými výdaji
12 052 616,- Kč a rozpočtový výhled
obce na léta 2008 – 2009 podle přílohy
e) Zprávu o výsledku inventarizace majetku obce za rok 2006 včetně návrhů hlavní inventarizační komise
f) Plán preventivně výchovné činnosti
na úseku požární ochrany na rok
2007
g) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena k pozemku p.č.
753/1 v k.ú.Komňátka na akci „Komňátka – kabelová přípojka NN pro
RD pana D. a úprava vedení NN“
uzavřenou s ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín za jednorázovou úplatu 500,- Kč
h) Výkup nemovitosti Bohdíkov č.p.
247, společně s pozemky p.č. 182/1
a p.č. 1045/5, v k.ú.Dolní Bohdíkov
od vlastníků P. N., bytem Hostice,
789 63 Ruda nad Moravou a Ing. M.
H., bytem V Solníkách, 252 63 Roztoky za cenu 26 970,- Kč
ch) Předběžný zájem obce prodat panu
M. D., bytem Komňátka, pozemek
p.č. 577/8 v k.ú. Komňátka
i) Odpověď na dopis pana P. D., bytem
Raškov
9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva obce
b) Vyhodnocení preventivně výchovných akcí obce Bohdíkov na úseku
požární ochrany za rok 2006
c) Zprávu o činnosti kontrolního výboru
10. Zastupitelstvo obce zmocňuje radu
obce
Provádět v průběhu roku 2007 rozpočtová opatření v příjmech i ve výdajích rozpočtu obce v rozsahu do
50 tisíc Kč.

INFORMACE KE SBĚRU A SVOZU ODPADŮ
Obecní úřad informuje občany,že v sobotu 28.dubna 2007 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. Kromě toho bude společnost SITA CZ a.s. sbírat rovněž
opotřebené pneumatiky. Mezi nebezpečný odpad nepatří: ledničky bez chladících zařízení, televizory bez obrazovek, komunální a stavební odpad.
Harmonogram svozu:
Čas
900 - 930

Místo

935 - 1005
1010 - 1040

Raškov – u Ottů

1045 - 1115
1120 - 1150

Bohdíkov – u nádraží

1155 - 1225

Bohdíkov – u samoobsluhy

1230 - 1300

Komňátka – u obchodu

1305 - 1330

Bohdíkov – u mostu (u Vítů)

1405 - 1435
1440 - 1510

Aloisov – u Dvora

Dvůr Raškov – u lípy

Raškov – u kostela

Bohdíkov – u lípy

Bohdíkov – u kravína

V termínu od 30. dubna do 4. května 2007 obecní úřad ve spolupráci s ﬁrmou SITA CZ a.s. provozovna Rapotín zajistí SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU.
Velkoobjemový odpad tvoří zejména opotřebovaný nábytek, matrace, vany,
koberce a podobný odpad. Do tohoto odpadu nepatří veškeré druhy nebezpečných odpadů, pneumatiky a stavební odpad.
Umístění kontejnerů:
od 30. 4. do 2. 5. • od 2. 5. do 4. 5.
Počet ks

místo

Počet ks

místo

1

Bohdíkov – most (u Vítů)

1

Dvůr Raškov – u lípy

1
1

Bohdíkov – u samoobsluhy
Bohdíkov – u lípy

1
1

Raškov – kostel
Komňátka – obchod

NESPALUJTE PLASTY
Řada lidí přikládá do kamen PET – láhve nebo jiné plastové obaly a domnívá se, že spálením se odpadu elegantně, levně a bez následků zbaví. Při spalování v kamnech, kotli či na otevřeném ohništi, tedy za poměrně nízkých teplot,
vzniká však mnohem více nebezpečných škodlivin, než v průměrné spalovně či
průmyslovém podniku, které jsou navíc vybaveny speciálními ﬁltry. Při spalování plastických hmot v malých topeništích se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny, chlorované furany, kyanovodík, fosgen, těžké kovy. Ty mohou
zapříčinit krevní abnormality, poškození jater, rakovinu a vady při narození. Dalším problémem může být obtěžování nadměrně hustým kouřem z lokálních
zdrojů. Pokud plasty vyhodíte v přírodě, zůstanou tam další staletí.
V obci sbíráme plasty každé poslední pondělí v měsíci v pytlích, které zdarma
dostanete na Obecním úřadě.
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TRÁPÍ NÁS STAV ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY
KOMŇÁTKA
Ve středu dne 7. 3. 2007 se uskutečnilo z iniciativy obce jednání
na obecním úřadu k neupokojivému stavu železniční zastávky
Komňátka. Jednání se zúčastnili zástupci Českých drah a.s.,
Správy dopravní cesty Olomouc
a Krajského úřadu Olomouc, odboru dopravy a SH.
Předmětem jednání bylo hledání
možnosti zachování a případného dalšího využití budovy zmíněné železniční zastávky. Zástupce
Správy dopravní cesty – správy
budov informoval na jednání
o tom, že ČD nemají povinnosti
udržovat zděné budovy ani veřejná WC zastávek. Současný trend
je tyto budovy postupně demolovat a nahrazovat jednoduchými
přístřešky pro cestující bez dalšího vybavení. Pokud by se našel případný zájemce, je možné
uvažovat o prodeji budovy včetně
pozemků i ke komerčnímu využití s věcným břemenem zachování
čekárny pro cestující. Obec Bohdíkov zjistí, zda by někdo o koupi
budovy projevil zájem, a pomůže
mu s vypracováním žádosti o prodej budovy.
Bylo dohodnuto, že pro nejbližší období Správa dopravní cesty
– správa budov zajistí uzavření
vytlučených oken a nejnutnější
opravu střechy, aby do budovy
nezatékalo a nedocházelo k dalším škodám.

ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
KANCELÁŘE MAS
Horní Pomoraví o.p.s.
V pátek 6. dubna slavnostně otevřela kancelář místní akční skupiny
MAS Horní Pomoraví o.p.s. dveře
prvním návštěvníkům. Otevření se
zúčastnil poslanec PS ČR a bývalý
starosta Šumperka Ing. Petr Krill,
také starostové obcí z území místní
akční skupiny, členové vedení organizace a zástupci zpracovatele strategie místní akční skupiny z CpKP
střední Morava. Pásku přestihl spolu
s Ing. Krillem starosta města Hanušovice Petr Malcharczik, který se
velkou měrou zasloužil o poskytnutí
vhodných prostor v budově městského úřadu. Kancelář bude sloužit veřejnosti jako kontaktní místo pro zájemce o aktivní účast v místní akční
skupině a jako místo pro poskytování
informací o možnostech čerpání dotací na rozvojové projekty na venkově.
V průběhu slavnostního oběda přítomní diskutovali o rozvojových možnostech regionu, o připravovaných
projektech a možnostech čerpání dotací na tyto projekty z národních zdrojů a z dotačních zdrojů Evropské unie.
Jedním z připravovaných projektů je
i tzv. Den Horního Pomoraví, jehož
hlavním cílem bude představení členských obcí místní akční skupiny.
Více informací o činnosti MAS
Horní Pomoraví o.p.s. můžete získat
na www.hornipomoravi.eu.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Ve dnech 11. 2. 2007 – 11. 4. 2007
se narodili:
26. 2. Pavla Průchová, Bohdíkov
14. 3. Klára Kašparová, Bohdíkov
15. 3. Matěj Kubíček, Raškov
15. 3. Simona Divišová, Komňátka
Navždy nás opustili:
21. 3. Josef Brieda, Bohdíkov
11. 4. ve věku nedožitých 99 let zemřela nejstarší obyvatelka obce paní
Františka Dombaiová z Raškova

MAS Horní Pomoraví o.p.s.
členem Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s.
Ve středu 11. dubna 2007 se v Praze na Ministerstvu zemědělství konala volební konference Národní
sítě (dále jen NS MAS ČR), což je
dobrovolné občanské sdružení samostatných nezávislých neziskových organizací – Místních akčních skupin
(dále jen „MAS“), jehož základním
posláním je obnova a rozvoj venkova
pomocí metody LEADER.
Za MAS Horní Pomoraví o.p.s. se
konference zúčastnil předseda Správní rady František Winter a asistentka
projektů Taťána Marečková.
V rámci konference byl představen program Leader pro roky 20072013 v podání Ing. Kamily Matouškové z Ministerstva zemědělství
a nejrozsáhlejší prostor byl věnován
volbě členů Výboru Národní sítě
MAS. Výbor je třináctičlenným statutárním a výkonným orgánem, v jehož rámci byli zvoleni zástupci, vždy
jeden za jeden kraj. Za Olomoucký
kraj byl do výboru zvolen František
Winter. Účastníci konference zvolili
také pětičlennou Kontrolní komisi.
Mandát obou volených orgánů je
dvouletý.
František Winter
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SKLENICE MEDU
PŮL LÉKÁRNY DOMA
Nerozčiluj se, pij mléko s medem, pěstuj
divadlo, gymnastiku a dožiješ se klidného
vysokého věku. Recept na dlouhověkost
známý 2 400 let.
Med je přírodním extraktem rostlinné
šťávy obohacený o vše, co rostlina z půdy,
vody a vzduchu získává – cukry, minerální
látky, vitamíny, rostlinné silice, aromatické
látky, bílkoviny, tuky a celou řadu dalších
látek.
Včelí enzymy obsažené v medu vyvolávají chemické reakce štěpící nevstřebatelné složité cukry na vstřebatelné jednoduché cukry. Ty v lidském těle vcházejí přímo
do krve a následně do buněk a proto tělo
nezatěžují procesem štěpení v játrech.
Med je zdrojem energie, med je snadno stravitelný, med napomáhá při léčení
chorob. Slazení medem je přirozené. Med
je vždy ekologicky čistý – včela jej zbavuje
nečistot, pesticidů...
Proč bychom měli jíst med:
Med obsahuje jednoduché cukry – jsou
okamžitým zdrojem potřebné energie.
Med obsahuje dextriny – mají hojivý vliv
na lidskou kůži a sliznici. Obsahuje minerální látky – ušetříme peníze za drahé léky.
Je zdrojem draslíku – hlídá hospodaření
s vodou v našem těle, brání nástupu svalových křečí, onemocnění cév, selhání srdeční činnosti, průjmu, horečnatých onemocnění. Obsahuje vápník a fosfor – hlídá
pevnost kostí, chrupavek, zubní skloviny,
úponů svalů a šlach. Obsahuje peroxid vodíku – brání zubnímu kazu. Obsahuje hořčík – udržuje optimální hladinu cholesterolu v krvi, brání nástupu kornatění tepen
a vzniku arteriosklerózy. Obsahuje železo
– zajišťuje tvorbu červených krvinek. Obsahuje bílkoviny – vytvářejí buněčné systémy. Obsahuje přírodní látky – enzymy,
hormony, rostlinná barviva, silice, aromatické látky, vitamíny, ﬂavoidy, koloidy atd.
– posilují obranyschopnost organismu,
upravují životní pochody v lidském těle.
Nejlepší prevence proti nemocem – jedna
polévková lžíce medu denně!
Výzkumný ústav včelařský provedl
vyšetření medu. Mezi vzorky přímo od
včelařů se nenašel jediný, který by kvalitou
nevyhověl. Všech 132 vzorků bylo v prvotřídní kvalitě. Nakupujte proto med přímo
od místních včelařů. Získáte tak nejen kvalitu, ale také ušetříte peníze.
Český svaz včelařů

Knihy vycházejí – bez čtenáře se však daleko nedostanou.

I. Fontana

TO, CO JSTE O KNIHOVNĚ V BOHDÍKOVĚ MOŽNÁ NEVĚDĚLI
Pojďme si úvodem sdělit tu nejdůležitější informaci, která se knihovny týká, totiž dobu,
během které budou ať milovníci knih či po informacích dychtiví studenti, ať starší spoluobčané, či ti nejmenší mezi námi, srdečně vítáni.
Provozní doba: PO 17:00 - 19: 00, ST 15:00 - 17:00
Jak již bylo zmíněno, mají čtenáři přístup i k internetu.
Jistě by ale stálo za to zdůraznit, že internet není určen jen zaregistrovaným čtenářům,
ale i široké, a zdůrazňuji nezaregistrované veřejnosti.
Poplatky jsou zcela symbolické:
1/2 hod. připojení: 10 Kč, 1 hod. připojení: 20 Kč, tisk l x A4: 2 Kč
Je však nutné připomenout, že „internetový surfař“ nesmí používat vlastní, s sebou přinesené diskety a CD, a to z důvodu možného zavirování PC. Diskety a CD je však možné
zakoupit přímo u mne.
Jaký je zájem o využívání internetu?
Opravdu je možné říci, že zájem o internet je veliký. Je dokonce takový, že je PC zarezervovaný již na týden dopředu. Paleta využití je tu velice široká - jedni tvoří projekty do školy,
jiní píší e-maily přátelům a další si přijdou zahrát hry. Musím však říci, že ač je, jak už jsem
řekla, PC neustále obsazené, jsou uživatelé PC natolik ohleduplní, že ochotně uvolní místo
kolegovi, který potřebuje vyhledat materiály do školy, zatímco oni by hráli hry, či se věnovali
jiné zábavě.
Z tohoto pohledu to teď vypadá, že je knihovna využívána jen kvůli internetu. Kdo všechno
knihovnu navštěvuje? Jaká je vlastně návštěvnost?
Opravdu se dá říci, že se návštěvnost knihovny zvýšila částečně kvůli internetovému připojení. Mohu zhodnotit, že mládež, která navštěvuje střední školy, mezi návštěvníky až na
výjimky nepatří. Z objektivního pohledu to přisuzuji tomu, že pokud mají o četbu zájem,
navštěvují již městské či školní knihovny, které jim mohou nabídnout širší spektrum knih
v oblasti, která je zajímá. My tu v Bohdíkově máme, dá se říci jen takové „vzorky“, jelikož
jako malá obecní knihovna nemáme možnosti ani důvod „konkurovat“ velkým knihovnám.
Mezi stálé návštěvníky ale patří starší generace a mládež, která navštěvuje školu základní.
O jaké knihy je tedy největší zájem?
Starší generace upřednostňují klasickou beletrii, a mládež dívčí romány a literaturu naučnou. Této poptávce se samozřejmě snažím nabídku přizpůsobovat. Vlastně lze říci, že např.
naučná literatura se dříve v naší knihovně téměř nevyskytovala, ale poptávka po ní se natolik
rozšířila, že je tomu výběr knih v poslední době více přizpůsoben. Tato literatura je sice
zaměřená spíše pro užitek žáků ZŠ než SŠ, ale jak už bylo výše řečeno, ti mají možnosti vypůjčit si knihy i v městských či školních knihovnách. Využívané jsou z velké části publikace
přehledů učiva jednotlivých vyučovacích předmětů a vzorové testy pro přípravu na přijímací
zkoušky na SŠ. Disponujeme ale i nabídkou řady encyklopedií (v této chvíli zaměřených
především na dějiny). Zájem o ně je tak veliký, že budeme jejich řady postupně rozšiřovat
a to i co se týče jiných oblastí, než jen dějepis.
Kdo vybírá a nakupuje knihy, které jsou nabízeny k vypůjčení?
Ještě nedávno se celý tento proces odehrával prostřednictvím Střediskové knihovny v Rudě. Nyní už mám možnost vybírat knihy sama, jelikož já bych měla vědět nejlépe, o co je
přímo v Bohdíkově největší zájem, což se mnohdy nemuselo shodovat se čtenářskými zájmy
v Rudě. Středisková knihovna v Rudě však i nadále knihy registruje, balí a celkově se stará
o celý proces zavádění nových knih do výpůjčky. Nákup knih se odehrává 2x do roka za
předem k tomuto účelu vymezenou částku, která je vyčleněná z obecního rozpočtu.
Knihovna prošla také řadou úprav.
Ráda bych docílila toho, aby se čtenáři v knihovně cítili příjemně a bez problémů se
v ní orientovali. Jelikož ale knih stále přibývá, rozhodla jsem se bojovat proti nevzhledným
komínkům navrstvených knih všude, kam se člověk podívá, a s podporou pana starosty
a zastupitelstva byla zadána zakázka panu Antonínu Gronychovi, který nám vyrobil krásné
regály, díky nimž se zvýšila i přehlednost vystavených knih. Aby bylo dílo dokonalé, byla
knihovna i nově vymalována a byl položen i nový koberec, s čímž souvisí i opatření, tedy
používat při vstupu do knihovny návleky na boty.
Přijďte rozšířit řady našich čtenářů, neboť jediné, co je horší, než nečíst knihu za poslední
tři měsíce, je žádnou knihu nepřečíst a myslet si, že to nevadí.
Otázky kladla a odpovídala na ně knihovnice Helena Navrátilová
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STALO SE
• Ve dnech 24. a 25. března se na

•

řece Moravě konaly 4 kanoistické
závody – Šumperské sjezdy v Hanušovicích. Závody na trati Hanušovice lom (Zetor) – Raškov
(Bohdíkov restaurace) pořádala
TJ Šumperk.
Dne 30. 3. se v kulturním domě
v Bohdíkově konal hudebně zábavný pořad Láska brány otevírá.
Sólisté operety Moravskoslezského národního divadla v Ostravě
všechny přítomné provedli kouzelným světem operety. Melodie
kankánu střídaly melodie valčíku
i čardáše. Celým pořadem humornou formou provázeli sólisté
činohry Slezského divadla v Opavě a živá hudba v podání členů
orchestru Slezského divadla
v Opavě. Všichni kdo přišli rozhodně nelitovali a na šampaňské
a kaviár hned tak nezapomenou.

• 5. dubna 2007 starosta obce ing.

•

L.Hatoň a místostarosta ing. M.
Diviš slavnostně převzali dekret
o udělení znaku a vlajky obce
v budově Poslanecké sněmovny
v Praze
16. dubna byla na řece Moravě
zahájena rybářská sezona

ZŠ A MŠ BOHDÍKOV
Návštěva předškoláků ve vyučování
1. a 2. roč. /12. 2./ byla malým nahlédnutím do školní práce pro děti z MŠ.
Zápis do 1. ročníku /13. 2./
V cestovatelském duchu absolvovali budoucí prvňáčci čtyři zastávky,
ve kterých prokázali, co všechno už
umějí. K zápisu se dostavilo 12 dětí.
Beseda s cestovatelem p. Kocůrkem
/20. 2./ nás provedla krásnou přírodou v naší republice, ale i neobyčejnými zážitky z nejvyšších hor světa
– Himalájí.
Otevřené vyučování /26. a 28. 2./
navštívilo několik maminek a babiček, které zajímalo, jak se učíme, co
umíme a možná ještě spousta dalších
věcí..
Pěvecká soutěž „ŠKOLNÍ SUPERSTAR“ /28. 2./ proběhla za účasti
hosta v porotě p. Vlčka, který s paní
učitelkou Strakovou zahrál i několik
skladeb na elektrické housle. Na prvních místech skončili: Alena Mátychová (5. r.), Lukáš Horáček (2. r.),
Anna Brokešová (2.r.), Aneta Žáková
(3. r.), Marie Račáková (5. r.), Eliška
Komárková (1. r.). Blahopřejeme!

Turnaj ve vybíjené – hoši /8. 3./ Sice
jsme v Rudě skončili poslední, ale nelitujeme, protože jsme měli problém
vůbec sestavit družstvo, a tak hráli
i mladší kluci. Za výsledek ze soubojů proti okolním velkým školám se
nemusíme stydět.
Na Josefovskou zábavu /17. 3. / podle
vstupenek přišel rekordní počet návštěvníků, a to 210. Úvodní vystoupení patřilo děvčatům z pohybové
výchovy pod vedením paní učitelky
Fleischerové a zpěvačkám z HŠ YAMAHA. Kapela OMICRON pořád
válí, obsluha DANĚKTEAM opět

nezklamala, sponzoři darovali do
tomboly více jak 70 cen, paní kuchařky připravily výborné občerstvení
a děti MŠ i ZŠ spolu s učitelkami se
postaraly o výzdobu sálu. Tohle přece muselo dopadnout dobře, a tak
všem pořadatelům a sponzorům ještě
jednou děkujeme.
Turnaj ve vybíjené – dívky /21. 3./
Opět pro nás byl tvrdým oříškem.
Rozlouskly jsme ho za pomoci děvčat z Raškova, takže naše smíšené
družstvo mohlo vyrazit do Hanušovic. Opět jsme hrály proti velkým
školám, ale tentokrát jsme skončily
předposlední!
Divadelní představení Krakonoš
a duch /29. 3./
Hra na motivy večerníčkových Krkonošských pohádek se nám velmi
líbila.
Matematické soutěže pro 5. r. v Šumperku /3. 4./ se zúčastnili Vítězslav
Dokoupil a Vojtěch Vinkler. Z 61
účastníků se propočítali na 40. a 47.
místo v konkurenci téměř samých
velkých škol okresu Šumperk.
Návštěva jarních velikonočních výstav
v Olšanech /4. 4./ nádherně završila
naše velikonoční přípravy. V základní
škole i sousedním ústavu sociální péče
jsme obdivovali krásné velikonoční výrobky a dekorace. Nejhlubší dojem ale
určitě máme z prohlídky dalších prostor ústavu a ze setkání s některými
chovanci, kteří nás udivili svými neobyčejnými schopnostmi. Na zpáteční
cestě bylo o čem přemýšlet.
Mgr. Alena Vokurková
Úspěch žákyň HŠ YAMAHA při
ZŠ Bohdíkov
22. března změřily své síly v pěvecké soutěži YAMAHA SHOW
2007 s asi 80 dalšími soutěžícími.
Vedly si výborně.
1. místo – 2. kategorie: Alena Mátychová
2. místo – 1. kategorie: Aneta Diopanová
3. místo – 3. kategorie: Sára Reissausová
Všechny zpěvačky z Bohdíkova
postoupily mezi dvacítku nejlepších.
O jediném postupujícím vítězi do celostátního kola rozhodne ﬁnálové odpoledne 19. dubna. Držíme palce!
Mgr. Petra Straková
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ZŠ A MŠ RAŠKOV
Akce ZŠ Raškov:
1. 3. Loutková pohádka O princezně
Rozmařilce
23. 3. Zúčastnili jsme se turnaje smíšených družstev ve vybíjené v ZŠ Hanušovice.
27. 3. Odehráli jsme turnaj ve street
hokeji proti ZŠ Hanušovice.
V březnu také proběhla matematická soutěž „Cvrček“ (2. a 3. ročník)
a „Klokánek“ (4. a 5. ročník). V kategorii „Cvrček“ získala nejvíce bodů
Terezka Jílková a v kategorii „Klokánek“ nejlépe uspěla Klára Divišová.
4. 4. Navštívili jsme Velikonoční výstavu a kino v Olšanech
14. 4. V Kulturním domě proběhl
Dětský karneval. Pro děti byly připraveny soutěže a bohaté občerstvení.
Za pestrou tombolu děkujeme všem
sponzorům.
20. 4. Den Země – Vila Doris Šumperk. Čeká nás dopoledne plné vyrábění, skotačení a her.
Učitelky ZŠ Raškov

SLOVNÍK
„BODIKOVSKÉ“ MLUVY
(pokračování z minulých čísel)
klupat – klepat (u starších lidí)
klusat; klusé ďelat – jdi něco dělat
(ale rychle)
kňíbat – „no tak, no kňíbe, gdiš malí
ďecko seďí a hlava mu klesá, no
tak kňíbá.“ - podřimovat
kocór, m. - kocour
kókala se do počítaču jak hlópá – dívala se do počítače jako hloupá
kolchos – kravín, bývalé jednotné zemědělské družstvo
kolňa, kolna – kůlna
kómák – spekulant
kópat se – koupat se
kósek – kousek, část, díl
koštovat, popř. vochutnávat – ochutnávat
košule - košile
koze, kozi – kozy (zvíře), také ve významu prsa
krabaté- vrásčitý
kramﬂeki, gramﬂ - podpatky
krč, pl. krče – pařez, uřezaní stromi;
kredenc – kuchyňská linka, ve které
se nacházejí talíře, příbory
króhaňí - strouhání
Mgr. L. Divišová

FOTBALOVÝ
Buďte zdrávi a vítáni všichni, kdo holdujete sportu z nejoblíbenějších, nejrozšířenějších a u nás v obci, vesničce to krásné
a malebné, sportu jedinému na vrcholné
úrovni provozovanému. Tím slovním spojením „na vrcholné úrovni“ nemyslím to, že
bychom hráli nějakou super vysokou soutěž, ale je tím samozřejmě v uvozovkách
myšleno to, že jsme v tomto sportu zařazeni do pevnými pravidly se řídící soutěže
a to jak okresní, v kategoriích naší mládeže, tak krajské, jak tomu je u našich mužů.
Ano určitě jste všichni poznali, že sportem
číslo jedna je fotbal. Taky jsem to mohl říct
přímo a ne to tak složitě vysvětlovat. Ale
berte to jako malý kvíz, který jste určitě
všichni vyřešili hned po přečtení prvního
řádku. Fotbal, kopaná, kopák, čutaná a určitě by se našlo ještě mnoho dalších výrazů
pro tuto krásnou hru, i když si přiznejme
a ruku na srdce, že i z takové krásné hry
mohou bolet oči. Ale o tom až později.

KLUB

BOHDÍKOV

Fotbal znovu přišel mezi nás. Byla to
dlouhá pauza od listopadu, ba co víc, zima
si s námi zase trochu zašpásovala. Zatímco
vloni bylo sněhu, že jsme mohli s klidem
prodávat do Afriky a ještě by nám zbylo,
letos naprostý opak. Sníh nikde, neberu
ty „trapné“ pokusy o sněhovou nadílku,
a hřiště zelené, připravené okamžitě uvítat
dvaadvacet párů kopaček různých značek
a samozřejmě také různých materiálů. Od
stále nezapomenutelných gumotextilních
kopaček značky Svit, přes kopačky koženkové imitující originál, dále polokožené,
které také imitují originál, až po vysněný
originál z kůže pravé, které ovšem nevidíme zase tak často, protože si to řada z nás
nemůže dovolit. Ale i po takové rádoby
zimní pauze jsme se dočkali. Boje o fotbalový trůn začaly. Tedy každý bojuje o ten
svůj trůn, ve své soutěži, ve své tabulce, ve
svém městě či vesnici. My, a tím myslím
muže, jsme první rok v I. B třídě odstarto-

vali náramně, však jsem také v podzimní
časti soutěže slovy chvály nešetřil, ovšem
za jarní část si zrovna poplácání po ramenech nezasloužíme. A teď je právě vhodné místo na již zmiňované bolavé oči. Jaro
nám vlastně začalo paradoxně na podzim,
kdy jsme předehrávali dvě kola a když
sečtu výsledky z nynějších odehraných
dalších dvou zápasů, vyjde mi číslo dvě.
Jaro-čtyři zápasy-dva body. Je pravda, že
nás trochu trápí marodka i nějaké ty stop
karty máme, ale rozhodně nebudeme lomit rukama nad rozlitým mlékem. Ještě
je dost kol do konce, o sestup se už snad
bát nemusíme, tak na to „vlítnem“, a to by
bylo, aby to nebylo, tedy abychom splnili
naše předsevzetí – udržení soutěže, horní
polovina tabulky, spokojený divák, spokojený oddíl, a to by mělo stačit.
Choďte na nás, fanděte nám a my se
vás budeme snažit netrápit. Sportu zdar
a fotbalu zvlášť.

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Krajská soutěž I.B třída sk. C - muži jaro 2007
Den
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

Datum
07.04.2007
14.04.2007
21.04.2007
28.04.2007
06.05.2007
12.05.2007
19.05.2007
26.05.2007
02.06.2007
09.06.2007
16.06.2007

Hodina
16.00
16.00
15.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Mužstvo
TJ PKZ Vidnava
FK Bohdíkov
TJ Bělá pod Pradědem
FK Bohdíkov
Sokol Palonín
TJ Sokol St. Červ.Voda
FK Bohdíkov
TJ Sokol Bludov
FK Bohdíkov
OLPA Jindřichov
FK Bohdíkov

Mužstvo
FK Bohdíkov
SK Lipová - Lázně
FK Bohdíkov
TJ Sokol Sudkov
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
TJ Libina
FK Bohdíkov
TJ Dynamo Javorník
FK Bohdíkov
Sokol Lesnice

Odjezd
13.45
13.00
14.45
14.15
15.00
15.00

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Okresní přebor -dorost „sk. A“- jaro 2007
Den
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

Datum
08.04.2007
14.04.2007
22.04.2007
28.04.2007
05.05.2007
12.05.2007
19.05.2007
26.05.2007
02.06.2007

Hodina
13.30
13.30
10.30
14.00
10.00
14.00
13.30
14.00
14.00

Mužstvo
Tatran Písařov
FK Bohdíkov
OLPA Jindřichov
FK Bohdíkov
FK Šumperk
FK Bohdíkov
Spartak Loučná
FC Rovensko
FK Bohdíkov

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – OP mladší žáci
– jaro 2007
Den
Sobota
Sobota
Sobota

Datum
14.04.2007
21.04.2007
28.04.2007

Hodina
10.00
15.00

Mužstvo
FK Bohdíkov
volno
Sokol Lukavice

Úterý

01.05.2007

10.00

FK Bohdíkov

Neděle
Úterý
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

06.05.2007
08.05.2007
12.05.2007
19.05.2007
26.05.2007
02.06.2007

09.00
10.00

FK Úsov
SK Zvole
volno
FK Bohdíkov
Spartak Loučná
FK Bohdíkov

10.00
10.00
10.00

Mužstvo
SK Zvole
FK Bohdíkov
Spartak
Loučná
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
Sokol Lukavice
FK Bohdíkov
FK Úsov

–7–

Mužstvo
FK Bohdíkov
FK Hanušovice
FK Bohdíkov
So L.V.Losiny“B“
FK Bohdíkov
8.45
Baník Staré Město
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
Sokol Bratrušov

Odjezd
12.15
9.15
hř. Sobotín
12.00
12.45

V první polovině tohoto roku máme mezi našimi členy také několik významných kulatých narozeninových výročí, které bych nyní rád zmínil.
Anička Poprachová – 50 let (oslavila 14. 2. 2007)
Mirek Gronych – 50 let (oslavil 17. 3. 2007)
Jan Kudelásek – 80 let (oslaví 26. 4. 2007)
Jan Vinkler – 70 let (oslaví 10. 6. 2007)
Všem uvedeným přeji za celý oddíl do dalších
let hlavně hodně pevného zdraví, vitality, radosti
ze života a spoustu příjemných chvil strávených
v blízkosti svých přátel a známých.
Petr Janků – předseda oddílu

FIRMY A ORGANIZACE INFORMUJÍ
PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom prostřednictvím Bohdíkovského zpravodaje poděkovali všem, kteří
nám pomáhali při opravě rodinného domu.
V loňském roce se nám podařilo dokončit přestavbu domu po mých rodičích,
Anně a Josefu Dědicových. Jako každá stavba, i naše nám přinášela spoustu starostí,
a tak jsme byli velmi rádi, když nám některé závažné problémy pomohli vyřešit
a podali pomocnou ruku obyvatelé Bohdíkova a bohdíkovské ﬁrmy.
V prvé řadě jsme byli velmi spokojeni s pokrývačskou ﬁrmou pana Petra Kunce
a s tesařskými pracemi, které prováděla ﬁrma pana Pavla Gronycha. Firmy vždy
dodržely dané slovo, vycházely vstříc našim požadavkům a odvedly dobrou práci.
Děkujeme tedy panu Petru Kuncovi a jeho pracovníkům Blažeji Gercisovi, Martinu
Nuzikovi a Radku Smékalovi a panu Pavlu Gronychovi se spolupracovníky Martinem Kuncem, Janem Šárnikem a Mirkem Aujezkým, kteří u nás pracovali. Přejeme
jim, aby byli vždy dobrá parta, aby se jejich ﬁrmám dařilo a dobře prosperovaly .
Při této příležitosti musíme také vzpomenout na velkou pomoc pana Josefa Třísky s panem Janem Kleinerem, kteří nám pomohli vybudovat kolem domu zídky na
zpevnění okolního terénu. A nelze nevzpomenout také další, kteří podali pomocnou
ruku když bylo potřeba, zapůjčovali míchačku, vypomohli s těžší technikou a atd..
Však každý, kdo stavěl nebo opravoval dům, sám ví, kolik je s tím spojeno starostí
a jaké břemeno z Vás spadne, když Vám někdo ochotně pomůže a práce dobře dopadne. Všem za jejich pomoc moc děkujeme.
A. Suchá s rodinou

Mobil
603 973 581

Eva Dolníčková
Raškov 33
tel. 583246284
mob. 777294948

Svatby, výročí, oslavy, smuteční hostiny,
ﬁremní a podnikové akce, různé společenské události. Zajistím občerstvení dle
Vašeho přání (teplá kuchyně, studená kuchyně, rauty) v Kulturním domě Bohdíkov. Volejte, určitě se dohodneme!!!
JAROSLAV KAŇÁK – HOSTINSKÁ
ČINNOST, Raškov 128,
789 64 Bohdíkov, tel: +420 604 566 760

26. 5. 2007
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
v kostele v Bohdíkově
vystoupí maďarský pěvecký
soubor z Budapešti

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

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

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

Bohdíkovský zpravodaj vydává obec Bohdíkov, adresa: Bohdíkov 163, 789 64. Vychází 6x ročně. Zapsán do evidence periodického
tisku pod číslem MK ČR E 14091. Redakční rada: Mgr. Jana Málková, Petr Janků, Bohumila Matýsová, Ivana Pazdírková a Miroslav
Veselý ml. Adresa redakce: Obecní úřad Bohdíkov, e-mail: bohdik.zpravodaj@centrum.cz, graf. úprava a tisk Reprotisk s.r.o, Šumperk.

