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Vážení spoluobčané,
v sobotu 15. 9. se v areálu letního
divadla v Bohdíkově konal historicky
první DEN HORNÍHO POMORAVÍ.
Mottem setkání byla spolupráce obcí.
Akce byla uspořádána Místní akční
skupinou (MAS) Horní Pomoraví o.p.s.
s cílem představit své členské obce, ale
také činnost neziskových organizací
v obcích, výsledky činnosti zájmových
kroužků ve školách regionu, a především s cílem podpořit myšlenku spolupráce obcí, podnikatelů a neziskového
sektoru na území Horního Pomoraví.
Hlavní program se odehrával od
tří hodin v areálu letního divadla, kde
se předvedly děti ze základních a mateřských škol s tanečními, pěveckými
a gymnastickými vystoupeními, součástí programu byla také krátká, zábavná
divadelní vystoupení. „Tato část programu byla nejen divácky atraktivní“
jak uvedl předseda správní rady MAS
Horní Pomoraví František Winter, „ale
byla také motivační pro samotné vystupující, či jejich učitele, kteří mohli
hodnotit výsledky práce svých kolegů
a inspirovat se netradičními a velmi
povedenými vystoupeními“.
Zábavný Den Horního Pomoraví
byl ve znamení zdravého soupeření
mezi obcemi. Již od devíti hodin probíhal tenisový turnaj o pohár Horního
Pomoraví a v jednu hodinu odpoledne
začali mezi sebou soupeřit družstva
jednotlivých obcí v malé kopané.

Také starostové obcí nezůstali stranou a pokusili se pro své obce vybojovat
pohár v tzv. „starostenském trojboji“.
Tato část programu byla pro starosty překvapením, které se dozvěděli až
v průběhu programu. Ovšem výzvu
přijali všichni přítomní a utkali se ve
třech disciplínách – hod šipkami, hod
míčkem na terč a slalom po vytyčené

trase, který byl ztížen prvkem „spolupráce“, při níž museli trasu absolvovat
společně 2 starostové k sobě svázaní za
nohu. Trojboj nakonec nebyl nelítostným bojem mezi rivaly, ale odehrál se
v přátelské atmosféře, v níž se starostové vzájemně povzbuzovali. Tato část
programu byla okořeněna ﬁnálním
bojem o 2. a 3. místo, kdy starostové
opakovali disciplínu hodu míčkem na
terč přímo na pódiu za mohutného povzbuzování „svých“ fanoušků.
Na Dni Horního Pomoraví se nenudily především děti, nejenže se
zaujetím sledovaly vystoupení svých
vrstevníků, ale zadováděly si na skákacím hradě a na trampolíně a mohly
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soutěžit o drobné ceny v mnoha sportovních a „šikovnostních“ disciplínách
v Dětském koutku. V průběhu dne namalovaly spoustu obrázků, které byly
vystavovány průběžně v prostoru pod
pódiem.
Na akci byly také pozváni místní
řemeslníci, kteří nabízeli své produkty
ve stánku s keramickými a kovářskými
výrobky. Prodejní stánek dovezli i ze
společnosti PRO-BIO s.r.o Staré Město,
kteří jsou členem MAS a ryzí pivo z hor
nabízel prostřednictvím svého stánku
Pivovar Holba, který je významným
partnerem MAS.
Atraktivní nejen pro kluky byla
především prezentace hasičů z regionu, kteří do areálu přivezli zásahové
vybavení včetně cisterny, a také historickou hasičskou stříkačku, která se
stala terčem obdivu nejen mužské části
návštěvníků.
Výsledky soutěžních klání:
Tenisový turnaj (čtyřhra)
1. Petr Úlehla, Pavel Úlehla
2. Jiří Chuděj, Stanislav Gronych
3. Zdeněk Valenta, Lukáš Jankov
Turnaj v malé kopané
1. Hanušovice
2. Bohdíkov
3. Jindřichov
Starostenský trojboj
1. Ruda nad Moravou – starosta
Oldřich Tanert
2. Kopřivná – Jana Gerešová
3 Malá Morava – Antonín Marinov

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS z USNESENÍ č. 6
ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2007 v BOHDÍKOVĚ
17. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce.
b) Kontrolu plnění usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce.
c) Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2007 pro Římskokatolickou farnost Raškov na opravu fasády kostela v Raškově ve
výši 100 tisíc Kč.
d) Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2007 pro Římskokatolickou farnost v Bohdíkově na restaurování 2 obrazů Křížové
cesty v kostele v Bohdíkově ve výši 24 tisíc Kč a zabezpečení kostela
v Bohdíkově mřížemi ve výši 31 tisíc Kč.
e) Prodej pozemků p.č. 627/12, ostatní plocha a p.č. 627/16, ostatní plocha, v k.ú. Raškov Dvůr z vlastnictví obce Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, Brno za cenu stanovenou soudním znalcem Ing. Přemyslem
Klasem ve výši 63 920,- Kč.
f) Dopracování studie vzájemné výměny budov ZŠ a MŠ v Bohdíkově na
srovnatelnou úroveň studie přístavby ZŠ Bohdíkov.
g) Výkup pozemku p.č. 178/1, zahrada, o výměře 156 m2, v k.ú. Komňátka
od majitele J. B., Přerov za cenu do 200,- Kč/m2 za účelem stavby kanalizace.
h) Změnu rozpočtu obce na rok 2007 dle návrhu rady obce.
18. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva
obce.
b) Informaci starosty obce o výsledcích jednání s vlastníky pozemků dotčených připravovanou výstavbou protipovodňové ochrany obce akce
č. 270 107 Morava, Dolní Bohdíkov – hráze a zkapacitnění koryta.
c) Rezignaci pana Ing. Martina Diviše, bytem Bohdíkov a pana Václava
Babky, bytem Raškov na funkci člena školské rady při Základní škole
Raškov.
19. Zastupitelstvo obce jmenuje Pana Pavla Vrubela, bytem Raškov a pana
Adolfa Fleischera, bytem Raškov za členy školské rady při Základní
škole Raškov s účinností od 11. 9. 2007.
20. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce
K jednání s vlastníky pozemků s nesouhlasným stanoviskem k výstavbě
protipovodňové hráze o odkoupení pozemků nebo výměně pozemků.

OZNAMUJEME

Že na internetových stránkách obce Bohdíkov: www.bohdikov.cz se nově nachází
odkaz na internetové stránky Obvodního
oddělení Policie ČR v Hanušovicích. Naleznete zde nejen potřebné kontakty, ale i
řadu užitečných odkazů a informací.

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
29. 10. 2007
26. 11. 2007

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Upozorňujeme všechny řidiče motorových vozidel, že řidičské průkazy vydané
od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.
prosince 2007. Vyměnit svůj řidičský průkaz můžete na Městském úřadu Šumperk,
odboru dopravy, registru řidičů, který sídlí na Jesenické ul. 31. v Šumperku. Úřední
dny na pracovišti registru řidičů jsou pondělí – čtvrtek.
Co musíte mít s sebou?
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
• jednu fotograﬁi o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
• řidičský průkaz, kterému končí platnost
Lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je zpravidla do 15-20 dní od
podání žádosti.Výměna řidičských průkazů je osvobozena od správních poplatků.
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MAS Horní Pomoraví
rozděluje první peníze
z programu Leader ČR
MAS Horní Pomoraví o.p.s., jejímiž členy jsou obce a města Bohdíkov, Branná,
Hanušovice, Jindřichov, Kopřivná, Malá
Morava, Ruda nad Moravou, Staré Město, Šléglov a Vikantice, podnikatelské
subjekty a soukromí zemědělci a neziskové organizace na území uvedených obcí,
získala první prostředky z programu
Leader ČR 2007. MAS Horní Pomoraví
uspěla se svojí „Strategií rozvoje území“
a byla komisí Ministerstva zemědělství
ČR vybrána společně s dalšími 23 MAS
z celé České republiky k čerpání prostředků z programu Leader ČR. V praxi
to znamená, že v roce 2007 může MAS
ﬁnančně podpořit projekty obcí, podnikatelských subjektů a neziskových organizací celkovou částkou 2365 tis. Kč.
Dne 7. září 2007 zveřejnila MAS Horní
Pomoraví o.p.s. výzvu k předkládání projektů k tématu: č. 1. „Zlepšení kvality
života ve venkovských regionech“. Lhůta
pro předložení projektů byla stanovena
do 27. září 2007.
V tomto termínu byly předloženy hodnotitelské komisi MAS z naší obce 3 projekty k získání dotací z programu Leader
ČR. Obec Bohdíkov předložila žádost na
projekt „Traktor – nenahraditelný pomocník vesnice“ a dále žádost na projekt „Moderní informační technologie pro venkov“.
První projekt řeší zakoupení nového
traktoru pro údržbu veřejných prostranství v obci a druhý projekt je zaměřen na
vybudování multimediální učebny, nákup
interaktivní tabule, notebooků, dataprojektoru a dalšího vybavení pro zajištění
výuky, zájmové činnosti a volnočasové
aktivity ZŠ a MŠ Bohdíkov, místních
spolků a potřeb obce. Svůj projekt předložil rovněž TJ FK Bohdíkov. Jeho projekt s názvem „Nákup techniky pro údržbu
sportoviště v Bohdíkově“ spočívá v zakoupení nového malotraktoru pro údržbu
sportovního areálu TJ FK Bohdíkov.
Výběrová komise MAS na svém zasedání dne 8. 10. 2007 z předložených žádostí vybrala celkem 7 projektů, které obdrží
dotaci z programu Leader ČR. Může nás
velmi těšit, že naše obec uspěla se svým
projektem a obdrží dotaci ve výši 700 tis.
Kč na nákup nového traktoru Zetor Proxima na údržbu veřejných prostranství
a místních komunikací .
Je to nejvyšší částka ze všech podpořených projektů. Rozhodnutí orgánů MAS
o přidělení dotace z programu Leader
musí ještě potvrdit Ministerstvo zemědělství ČR.
Ing. L. Hatoň

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

INFORMACE KE SBĚRU A SVOZU ODPADŮ

Ve dnech 31. 7.–9. 10. 2007 se narodili:
25. 8. David Kuře, Bohdíkov
5. 9. Stela Spáčilová, Raškov
19. 9. Lukáš Kuchař, Bohdíkov
21. 9. Vendula Valouchová, Bohdíkov
21. 9. Martin Kouřil, Raškov
9. 10. Marek Kouřil, Bohdíkov

Obecní úřad informuje občany, že v sobotu 27. října 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.

Navždy se s námi rozloučili:
29. 8. Alois Matýs, Bohdíkov
14. 9. Jaromír Mazák, Bohdíkov
10.10. Anežka Divišová, Komňátka

PREZIDENT Václav KLAUS
NAVŠTÍVIL NAŠI MAS
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Místní akční skupina (MAS) Horní
Pomoraví se prezentovala na konci
srpna na veletrhu Země živitelka
2007. Expozici měla společně s partnerskou MAS Zábřežsko a jedním
ze svých členů Svazem ekologických
zemědělců PRO-BIO. V rámci expozice představila MAS své území
prostřednictvím propagačních materiálů z obcí regionu (byly představeny např. nové tiskové materiály ze
Starého Města a z Branné), vlastních
propagačních materiálů zaměřených
na letní sezónu a především prostřednictvím produktů ekologického
zemědělství, které jsou pro region typické. Vedle výrobků z bio hovězího
masa se na veletrhu představilo Hanušovické pivo vyrobené z certiﬁkovaných ekologických surovin.
V průběhu šesti veletržních dnů, se
v zázemí stánku MAS uskutečnila
jednání se zástupci Spolku pro obnovu venkova, Národní sítě místních
akčních skupin, zástupců z ministerstva zemědělství, zástupců MAS
z různých koutů ČR. Stánek MAS
Horní Pomoraví navštívil také prezident Václav Klaus, Jiří Paroubek, Jiří
Čunek, prezident Agrární komory
Jan Veleba a další zajímaví hosté.
F. Winter

Harmonogram svozu:
Čas
00
9 - 930
935 - 1005

AKTUÁLNĚ

Místo
Dvůr Raškov - u lípy
Raškov – u Ottů

1010 - 1040
1045 - 1115
1120 - 1150

Raškov – u kostela

1155 - 1225
1230 - 1300

Bohdíkov – u samoobsluhy

1305 - 1330
1405 - 1435

Bohdíkov – u mostu (u Vítů)

1440 - 1510

Bohdíkov – u kravína

Bohdíkov – u nádraží
Bohdíkov – u lípy
Komňátka – u obchodu
Aloisov – u Dvora

V měsíci říjnu by měli ti,
kteří se rozhodli, že budou
poplatky za odvoz TKO
platit ve dvou splátkách,
zaplatit druhou splátku
za odvoz TKO. Poplatky
ze psů (splatné k 28. 2.)
a poplatky za vodné
(splatné k 31. 7.) by měli
mít nyní všichni zaplacené, ale bohužel někteří
tak neučinili i když byli
vyzváni písemně.

V termínu od 26. října do 31. října 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.

• od 26. 10. do 29. 10.
Počet ks místo

• od 29. 10.
Počet ks místo

1

Bohdíkov - most (u Vítů)

1

Dvůr Raškov - u lípy

1

Bohdíkov - u samoobsluhy

1

Raškov - kostel

1

Bohdíkov – u lípy

1

Komňátka - obchod

Exkluzivní nástěnný kalendář Jeseníky
2008, který vznikl spoluprací měst a obcí
v Jeseníkách, na obou stranách krajské
hranice se dostává do běžného prodeje. Na
webových stránkách www.kalendarjeseniky.cz nebo na tel. 583 210 151 si můžete objednat kalendář jako vánoční dárek pro svou
rodinu, přátele a známé. Ziskem z prodeje těchto kalendářů podpoříte myšlenku jednotné
propagace destinace Jeseníků. Zisk půjde zpět do nových akcí na podporu rozvoje našeho
regionu.
Fotograﬁe pochází z dílen předních jesenických fotografů. Autoři fotograﬁí jsou Ivo Netopil, Petr Pavlíček, Marcel Šos a další. Mimo nádherné záběry nabízí kalendář Jeseníky 2008 také tipy na výlety a putování po jesenických horách. Na zadní straně kalendáře
najdete popis běžeckých, pěších i cyklistických tras, které vás zavedou na ta nejkrásnější
místa. Popis je doplněn podrobnou mapkou a grafem převýšení dané trasy. Informace jsou
připraveny hned v pěti jazykových mutacích. Anglické, německé, polské, ruské a samozřejmě české mutaci.
Nástěnný kalendář Jeseníky 2008 je originálním dárkem pro vaši rodinu, přátele, obchodní partnery nebo kolegy v českých i zahraničních pobočkách. Pomozte rozvíjet Jeseníky
darováním exkluzivního dárku a současně pozváním obdarovaných do našich krásných
hor. Cena kalendáře je 250,- Kč a k odběru bude připraven v polovině listopadu 2007
v Informačních centrech zúčastněných měst a obcí.
Podrobnější informace najdete na www.kalendarjeseniky.cz nebo na tel. čísle 583 210 151.

Kalendář
Jeseníky
2008
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ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE
STALO SE

• 11. 8. startoval už 6. ročník

Sv. Trojice Bikemarathon Bohdíkov. Závodu
se zúčastnilo 175 závodníků. Na 70 km trati s časem 3 h. 23 s zvítězil pan
A. Kestler z Yogi Racing
Ostrava. MTB Bohdíkov
zastupoval I. Brückner, který ve své kategorii na 70 km
trati obsadil 7. místo. 55 kilometrovou trať nejrychleji
zajel T. Najser z Bike One s časem 2 h. 25 min. V této
kategorii měl Bohdíkov i Raškov své zástupce M. Diviše, A. Vicence a T. Vinklera. Z hodnocení závodu
citujeme: „Děkujeme všem pořadatelům za výtečnou
organizaci závodu. S tak perfektním značením trati
a v kritických místech obsazením pořadateli jsem se
ještě nesetkal - převyšujete i mnohé závody („celostátního“) charakteru. Je evidentní, že to děláte skutečně
s nadšením i profesionalitou. Dostalo se nám přátelské
pohody, ochoty, povzbuzování na trati, vynikajících
služeb po dojezdu.“
• 11. 8. se družstvo komňátských hasičů
zúčastnilo již
4. ročníku obdoby známé
soutěže Hry
bez hranic, kterou připravili
rovenští fotbalisté. Soutěžilo
zde celkem 8
družstev a čekalo na ně 5 disciplin. A tak se smíšená
družstva mužů a dívek z Rovenska, Leštiny, Třeštiny,
Písařova, Šumperka, Postřelmova a Komňátky utkala v tuhém souboji „bez hranic“. Vše však probíhalo
s úsměvem. Závěrečná štafeta, která byla ohodnocena dvojnásobnými body, nakonec zamíchala pořadím
a rozhodla o vítězi, kterým se stal STRABAG Šumperk.
Náš tým vybojoval krásné druhé místo a třetí skončilo
družstvo z Třeštiny. Celou soutěž obohacovaly svým
vystoupením mažoretky ze zábřežské ZUŠ. Byla to velmi vydařená akce a všichni se těší na její pokračování
v příštím roce.
(napsal
M.
Spáčil )
• 18. 8. za přítomnosti významných
hostů v čele
se senátorem
panem Ing. A.
Jílkem a čle-

•
•

•

•
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nem parlamentu ČR panem Ing. P. Krillem proběhla
na letním divadle v Bohdíkově slavnost k udělení znaku a vlajky obce. Vlajka i znak obce byly slavnostně
vysvěceny děkanem P. Vojtěchem Kološem a knězem
farnosti Ruda nad Moravou P. Janem Stonem. Slavnosti se kromě řady místních občanů zúčastnili i hosté
z naší partnerské obce Nitrianské Sučany. O program
se postaraly děti bohdíkovské základní školy, žáci hudební školy YAMAHA, bohdíkovské seniorky, skupina Barbaři, hrála skupina Jupiter, děti se mohly projet
na koních z Ranče Viktoria.
25. 8. uspořádal SDH Komňátka táborák s hudbou
i bohatým občerstvením
1. a 2. 9. proběhl ve jménu zájezdu delegace naší obce
do partnerské
obce Nitrianské Sučany.
Kromě
vřelého přijetí a bohatého
občerstvení na
29 našich občanů čekaly slavnosti sv. Huberta, které v čele
se starostou panem Ing. P. Baginem pořádali místní
myslivci. Nevšedním zážitkem pro mnohé zúčastněné
byla mše celebrovaná třemi kněžími, doprovázená vystoupeními mladého pěveckého souboru i s hudebním
doprovodem. V kulturním programu vystoupily i naše
bohdíkovské seniorky. Druhý den na všechny zapůsobila ukázka tradičního vaření švestkových povidel,
i návštěva vinohradu místního vinaře.
14. 9. se uskutečnil zájezd pro důchodce do zámku v Nechranicích, obřího akvária v Hradci Králové a muzea Dr.
Holuba v Holici. Na zpáteční cestě všichni povečeřeli
v restauraci Slavia v Postřelmově, kde k tanci a poslechu
zahráli pan Kudelásek a Švančárek. Zájezdu se zúčastnilo 70 seniorů.
• 15. 9.
bývalí
funkcionáři uspořádali
setkání
ke 100.
výročí
založení
TJ Sokol Bohdíkov. Ve 13.00 hodin se konalo pietní setkání na místním hřbitově, kde za účasti starosty obce
byly k pomníku položeny květiny, jako vzpomínka na
zemřelé členy Sokola. Ve 14.30 hodin pokračovalo setkání v kulturním domě. Zde se nad starými fotograﬁemi a fotbalovými kronikami sešla řada současných i bývalých členů Sokola a v příjemné atmosféře vzpomínala
na dlouholetou bohatou činnost Sokola v Bohdíkově.
15. 9. Den Horního Pomoraví (na 1. straně)

ZŠ A MŠ BOHDÍKOV
Slavnostní zahájení školního roku 3. 9. odstartovalo dalších 10 měsíců, tentokrát ve znamení vody. Děti v MŠ (26)
budou pracovat podle inovovaného školního vzdělávacího
programu „Jen
si, děti,
všimněte, co je
krásy na
světě!“
a žáci
ve škole
(39) od
1. roční- Prvňáčci a noví žáci školy.
ku podle školního vzdělávacího programu „Společně dokážeme
víc“. Změnou pro práci školní kuchyně je příprava stravy
pro ZŠ a MŠ Raškov.
Šumperské Pomněnky 8. 9. Na tento multižánrový festival jsme byli pozváni hlavním pořadatelem p. Machalou,
kterému se před časem líbila vystoupení našich dětí na
školní pouti. Ve dvacetiminutovém bloku se představili zpěváci ve sboru i sóloví, tanečnice a ﬂétnistky. Bez
problémů dokázaly zpěvačky Alenka Mátychová se Sárou
Reissausovou vyplnit i další půlhodinový prostor, ve kterém se nedostavili přihlášení účinkující.
Den Horního Pomoraví 15. 9. Na základě dobrého
ohlasu různých akcí, které se v Bohdíkově pořádají, konal se poprvé Den Horního Pomoraví právě u nás. Téměř
všichni pracovníci i žáci školy přispěli svým dílem ke společné práci a zajímavé odpoledne i večer se vydařily. Příští
rok bychom měli mít možnost navštívit tuto akci v některé
další z 10 obcí tvořících MAS Horní Pomoraví.
Divadelní představení 13. 9. dřevěných marionet „Kašpárek a čaroděj“ za námi již tradičně přijelo z Opavy.
I tentokrát se nám pohádka líbila a těšíme se za rok na
shledanou.
Plavecký výcvik jsme zahájili
13. září na krytém
bazénu v Šumperku a potrvá do
23. 11. 2007.
Cyklistické
závody ve středu
3. 10. prověřily
cyklistické dovednosti dětí a byly Cyklistické závody 3. 10.
součástí hodin dopravní výchovy ve
škole.
Nelehkou
jízdu
zručnosti
zvládli všichni na
výbornou. Vítězi se
stali: Kája Janků,
1. r., Lukáš Horáček,
3. r., Kateřina Cékrová, 4. r.
Nejlepší účastníci cyklistických závodů.
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POZNÁMKA K PROVOZU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
Na jaře 2008 uplynou dva roky od otevření školního hřiště s umělým povrchem. Po počáteční nedůvěře
a obavách ohledně fungování a přístupnosti se stalo
oblíbeným místem pro mnoho sportovců a milovníků
pohybu nejen z naší obce. Zejména v letních měsících
museli kustodi hřiště – manželé Šimkovi - dokonce
vytvářet pořadník či zájemce odmítnout. Po dostavbě
hygienického a provozního zázemí budeme mít v naší
obci sportoviště skutečně na úrovni, to nám jej docela
závidí mnoho přespolních už nyní. Manželé Šimkovi se
o svěřený areál vzorně a poctivě starají, což je zřejmé
na první pohled. Není to práce jednoduchá ani lehká.
Aby vše fungovalo pokud možno bez problémů, jsou
stanovena určitá pravidla, vyvěšená ve skříňce před
vstupní bránou. Žádnému rozumnému, citlivému a vychovanému člověku by jejich dodržování nemělo činit
sebemenší potíže.
Přesto zkušenosti ukazují, že v obci máme i obyvatele jiného ražení. Je těžké pochopit, že někdo musí
jezdit i po takovémto hřišti na kole, lézt po brankách,
vnikat do areálu dírou v plotě nebo přes něj a nechávat
za sebou stopy v podobě odpadků. Samostatnou kapitolou jsou děti bez dozoru dospělých. Zde apelujeme
na všechny rodiče, jejichž děti chtějí pobývat na hřišti:
opravdu je třeba jim zajistit dozor dospělého! Na tomto principu fungují všechna vybavená školní hřiště ve
městech i okolních obcích, protože jak školy, tak jejich
zřizovatelé (v našem případě obec) plně zodpovídají za
jejich provoz. Na zodpovědnost rodičů za své děti v době jejich volna se jaksi zapomíná.
Chovat se neslušně a hrubě, nereagovat na upozornění správců, dávat najevo svou nadřazenost a drzost
opravdu dokáže každý hlupák, ale bohužel ne každý
se jim dokáže bránit. Přijmout určité hranice, vážit si
práce druhých, snažit se pochopit význam některých
upozornění a občas překonat vlastní pohodlnost vyžaduje určité úsilí. Je na nás, co si vybereme a k čemu
naše volba povede. Buď bude areál dále fungovat k co
největší spokojenosti všech skutečných zájemců o pohyb a sport, nebo bude postupně přibývat různých omezení, zákazů a příkazů, což může vyvrcholit úplným
uzavřením hřiště pro veřejnost. Prosím, aby to nebylo
bráno jako vyhrožování, ale jako popis možné situace,
pokud se někteří z nás nenaučí používat zdravý rozum
a cit.
Mgr. Alena Vokurková

ZŠ a MŠ Bohdíkov
Vás srdečně zve na tradiční
Den otevřených dveří, prodejní
výstavu knih a slavnostní předání
Slabikářů našim prvňáčkům.
To vše se uskuteční
dne 14. 11. 2007 od 14 hodin
v prostorách ZŠ Bohdíkov.

ZŠ A MŠ RAŠKOV

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ

V novém školním roce 2007/2008 došlo v ZŠ Raškov k několika změnám. Byl snížen počet tříd, nyní je tedy na škole 1 třída, v níž se učí 15 žáků
2.–4. ročníku. Žáci mohou využívat školní družinu, a to ranní od 6:30 do
7:45 (popřípadě 8:40) a odpolední (do 15:30). Dále mohou odebírat obědy.
Obědy se dováží ze školní kuchyně při ZŠ Bohdíkov.
CENA OBĚDŮ:
Děti MŠ: ranní svačinka

3 – 6 let
7 – 10 let
3 – 6 let
7 – 10 let

5,- Kč
6,- Kč
oběd
13,- Kč
18,- Kč
odpolední svačinka
5,- Kč
Celodenní stravné MŠ
3 – 6 let
23,- Kč
7 – 10 let
29,- Kč
Žáci ZŠ: oběd
7 – 10 let
18,- Kč
11 – 14 let
21,- Kč
Oběd pro cizího strávníka
41,- Kč
Děti nebo jejich rodiče se přihlašují (odhlašují) na obědy u p. učitelky v MŠ
v Raškově buď osobně nebo telefonicky (tel. č. 583 246 155). Odhlášky musí
být oznámeny vždy nejpozději den předem do 12:00 hod..
Placení stravného může probíhat těmito způsoby:
1. osobně – v ZŠ Bohdíkov v předem oznámených dnech a hodinách
2. převodem na účet
3. složenkou
I mateřská školička v Raškově se nám zaplnila. Je zde zapsáno 17 dětí.
Žáci ZŠ i děti MŠ se mohou od 13. 9. účastnit plaveckého výcviku, který
probíhá na krytém bazéně v Šumperku. Této možnosti využilo všech 15 žáků
ze základní školy a 7 dětí ze školy mateřské. Vedle hlavního úkolu, což je vzdělávání žáků, je pro děti během školního roku připravena spousta akcí, takže se
mohou určitě těšit, a to nejen na tradiční, jako je vánoční jarmark, karneval či
den dětí, ale určitě se objeví i nějaké překvapení.
Mgr. H. Katzerová

V šedivých dnech bídy a utrpení se
vlekl i rok 1918, až přišel 28. říjen,
den vyhlášení samostatného státu
česko-slovenského. A pak se ponenáhlu, pomalu vojáci vraceli domů.
Ne však všichni. Ke své křídlovce se
navrátil Alois Navrátil, ten dobrý,
upřímný a veselý člověk a poctivý
muzikant, který naší hudbě zanechal bohatý odkaz, své tři chlapce,
rovněž zanícené hudebníky, dobré
křídlováky. Ke svému violoncellu již
nikdy nezasedl nadějný absolvent
zábřežského gymnasia, nadporučík
Josef Daška. I heligon Aloise Rutara marně čekal, kdy zase zaburácí
mocným výdechem svého pána.
Všichni už dávno klidně spí a porůznu práchnivějí kdesi v dáli, ale
až tam za nimi zalétají vděčné vzpomínky...
Dohřměly bubny děl a zazněla píseň
jiná: píseň života. I když doposud
palčivě bolely rány prokletých let,
život – zvláště těch mladých a těch,
kdož válku šťastně přežili – se hlásil
o své právo. A tak již masopust 1919
byl ve znamení bálů, které měly pokračovat v přerušené tradici.
František Balcárek – bývalý kronikář bohdíkovské hudby

SKAUTING V BOHDÍKOVĚ, KOMŇÁTCE A RAŠKOVĚ
V těchto obcích se skautovalo již
před nástupem komunistické totality.
Mým záměrem však je seznámit čtenáře s novodobou historií tohoto regionu.
Po pádu komunismu v roce 1989
se obnovuje junácká činnost nejprve v Rudě nad Moravou a Olšanech.
1.10.1991 vzniká samostatné skautské
středisko v Rudě. V roce 1991 vstupuje
do junáckých řad a skládá slavnostní
slib bratr Jaromír Diviš z Raškova. Zakládá v Raškově družinu malých chlapců Orlů a skauting tak může začít blahodárně působit na děti i dospělé. Poté
skládá vůdcovskou zkoušku a absolvuje Jesenickou lesní školu. V roce 1993
však tragicky umírá. Pod vedením Fr.
Osladila však družina Orlů pokračuje
v činnosti a schází se na pravidelných
týdenních schůzkách v hasičské zbrojnici v Raškově. V roce 1996 vzniká
v Bohdíkově společná družina chlapců
a děvčat Lišek a Lišáků nejprve pod vedením Pavla Klimeše a později Michala Cikrýta a Ondřeje Musila. Schází se
nejprve v kulturním domě v Bohdíko-

vě a potom získávají do pronájmu svoji
klubovnu v domě č.31 naproti sokolovně. V té době se družina Orlů z Raškova stěhuje do Bohdíkovské klubovny a
vede ji Jan Šárník.
Chlapci a děvčata obou družin
absolvují několik letních táborů, mnoho společných výprav a pravidelně se
schází jednou týdně na družinových
schůzkách. Zapojují se do mnoha akcí
které pořádá celé středisko. K pravidelným podnikům patří soutěž ve vaření
družin, drakiáda, čištění studánky a
potůčku v Bohdíkově. Veřejnost měla
možnost shlédnout činnost zdejších
skautů na dnech otevřených dveří,
spojené se sbírkou „pomozte dětem“.
Skautská činnost je v té době rovněž
podporována obecním úřadem. Mezi
největší a nejúspěšnější akce pro místní
děti a mládež je pořádání hokejových
turnajů a akce „Hledá se rekordman“
v místním letním areálu.
Postupně se obě družiny spojují
a vzniká tak jedna společná družina
chlapců a děvčat Vlci pod vedením
Františka Krikela. Od roku 1991 prošlo
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skautskou výchovou 65 chlapců a děvčat z těchto tří obcí. (V celém středisku Ruda pak 316 dětí.) Někteří z nich
skautovali třeba jen měsíc. Někteří jsou
však členy junáka od počátku obnovy.
Od roku 2006 se však počet dětí snižuje a pro nezájem dětí, rodičů i obecního úřadu je koncem roku 2007 činnost
skautské organizace v těchto obcích
ukončena.
Kluci a holky se však jistě budou
scházet dál, např. na hřišti nebo na nádraží v Komňátce. Tyto schůzky však
již ze skautskou činností nemají nic
společného. Rodiče a jejich děti, kteří
mají zájem o činnost skautskou, musí
se přihlásit v Rudě či Olšanech kde působí dva chlapecké a jeden dívčí oddíl
s několika družinami v nichž jsou děti
podle různého věku.
Rozrazil – časopis místních skautů
snad i nadále bude k nahlédnutí v místní knihovně v Bohdíkově.
Za případné nepřesnosti v uvedené
historii se omlouvám.
František Osladil

FO TBALOVÝ KLUB BOHDÍKOV
MLÁDEŽNÍCI JSOU U KORMIDLA
Podzimní vítr snesl na naše hřiště spoustu listí, tím naznačuji, že nás čeká
všemi oblíbené hrabání a odvážení listí, těším se na hojnou účast, ale zároveň
odfoukl loňskou legendární bodovou nadílku a zanechal jen malé torzo. Kladnou
výsledkovou bilanci tento podzim zachraňují oddílu naše mládežnická družstva.
Žáčci okupují druhé místo
a dorost kraluje ve své třídě.
Hlavně žáčci zaznamenali krok dopředu. Na hřišti
jsou sehranější, nahrávky
jim jdou lépe a hlavně střílí
góly. Dorost měl i loni stabilně dobré výsledky, které
letos potvrdil dosud plným
počtem nasbíraných bodů.
Je to jak na houpačce.
Vloni se mohli mládežníci
učit od mužů produktivitě,
nekompromisnosti, houževnatosti, víc bych to nerozváděl, a letos se karta jaksi obrátila. Můžeme mladým
závidět a zároveň taky přát další vítězství, další body, které sbíráme horko těžko.
Hra není špatná, fyzicky jsme na tom tady dobře, jenom ta koncovka nás trápí.
Šance jsou, možná trošku toho fotbalového štěstí. Ale nesundávejme kopačky,
když fotbalový brod je ještě daleko. Ale zase tak úplně špatný podzim to není.
Den 26. září si můžeme zapsat do našich památníků jako den, kdy muži FK
Bohdíkov porazili v pohárovém ﬁnále Úsov a získali tak Český Pohár ČMFS
– OFS Šumperk. Je to další z úspěchů, na které můžeme být jako fotbalový klub hrdí. Klub obdržel z rukou předsedy OFS pana Doubravy a sekretáře
a předsedy sportovně technické komise pana Aberleho věcné dary v podobě
diplomu, poháru a fotbalového míče a také převodem na účet dostane oddíl ﬁnanční částku 10.000Kč. To je myslím dobrá ﬁnanční injekce pro každý oddíl.
Teď se můžeme jen těšit na jaro, koho atraktivního nám los přidělí do dalšího
pokračování pohárových bojů a jak dlouhou cestu ještě urazíme. To je ale daleko. Ještě tu máme několik podzimních duelů, ve kterých musíme urvat co
nejvíce bodů, a nejenom muži, a nesmíme nikomu nic jen tak darovat. Potom
se můžeme soustředit na jaro, zimní přípravu, kde se teprve ukáže kolik bude
hráčů, jak kvalitně budou připraveni jak na sezónu mistrovskou tak potažmo
pohárovou. Může nás být pět a půl nebo taky patnáct a půl. Uvidíme.
Teď je tu podzim, kde si každý staví svůj odrazový můstek pro skok do jarních bojů. Pojďme se sejít na hřišti, ať už v roli hráče či diváka, vychutnejme si
fotbal, taky pivo, bůček a další laskominy, pobavme se, trochu si zanadávejme,
trochu víc chvalme, bude-li co, a scházejme se stále v tak hojném počtu, v jakém se scházíme, to mě fakt upřímně těší.
Petr Janků – předseda oddílu

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY
STANICE ČESKÉHO BOHDÍKOVA ZA ROK 1934
Personál. Podle nové normy čís. 1031/V/34 ze dne 6.6. bylo zrušeno místo
výpravčího vlaků a povolena komerční síla i na jiné staniční práce. Tímto
opatřením zůstal staniční mistr Karel Prosický přespočetným a používá se
jako záloha na substituce. František Komínek, staniční manipulant, přibyl
zde jako komerční výpomoc z Prostějova.
Doprava zboží: Na vlečku bylo přistaveno 1489 vozů, ku skladišti a složišti
168 vozů k naložení a vyložení. Celkové příjmy se zvyšují asi o 3 procenta.
Doprava osob. Průměrná frekvence jak předešlého roku. Příjmy se zvyšují
o nepatrnou částku.
Mozdiák. (zpracoval M. Veselý ml.)
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SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ“ MLUVY
M

máčka – „Dnes béme mňet máčku“
– omáčka
majzl, sekáč*; dé si na mňe majzla;
– dej si na mě pozor
(majzl i f tem víznamu sekáč;
– useknót neco sekáčkem;
nebo gdiš je zarzelá matka
a potřebuje přeseknót, tak se na to
vezne majzl)
makat – fyzicky pracovat
maleni, maleňí – maliny, maliní
masnota – omastek
mašina – stroj, lokomotiva, žena
větších rozměrů
mašle – stuha
matróna – zdatná postava ženy
medvjezinka – brusinka
melóni – melouny, také ve významu
velká prsa
meškat – zůstávat, bydlet
mít oplétački – mít problémy
mlatevňa – patro ve stodole (bil na
mlatevňi)
mlén – mlýn
mlezivo – mlsný, vybíravý člověk
mlsón – mlsný člověk
mlovit, von cosi mlovil – mluvit,
říkat, on něco říkal
mňel bi si vičisťit žalódek;
mňel bi si vičisťit žalódek před
fšeckéma hráčema –
– vyřídit problém jednou provždy
přede všemi
mňels řict – měl jsi říct
mňet – mít
mobil, pl. mobile; co majó ti mobile
– mobil, co mají ty „mobily“
mócha - moucha
móka – mouka
modrák – modřina (ﬁalový ﬂek),
hřib koloděj (po rozkrojení modrá)
módrák – zub moudrosti
módré – chytrý
modřáki, modráki – montérky
morák* – krocan
morós – podivín
motolice – závrať
muckat – líbat, tlačit se k sobě
musím zamknót – musím zamknout
Mgr. L. Divišová

FIRMY A ORGANIZACE INFORMUJÍ

BOHOSLUŽBY

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
se koná 17. 12. 2007

POZVÁNKA

V kostele v Bohdíkově
Každou neděli v 7.30 hodin
V kostele v Raškově
Každou neděli v 10.30 hodin

9. 11. 07 v 18.00 hod.
se v kulturním domě
v Bohdíkově
koná

Svatby, výročí , oslavy,

smuteční hostiny, ﬁremní a podnikové akce, různé společenské události
Zajistím občerstvení dle Vašeho přání
(teplá kuchyně, studená kuchyně , rauty)
v Kulturním

BESEDA
S DŮCHODCI

domě Bohdíkov
Volejte,
určitě se
dohodneme!!!

JAROSLAV KAŇÁK –
HOSTINSKÁ ČINNOST
Raškov 128, 789 64 Bohdíkov
Tel: +420 604 566 760

K tanci a poslechu
bude hrát Vašek a Petr
Srdečně zve SPOZ
Mobil
603 973 581

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

vaše tiskárna

telefon: 583 211 288

www.reprotisk.cz
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