Bohdíkovský
zpravodaj
6 . ro č n í k • 1. č í s l o • Vy d ává O b e c B o h d í kov • 18 . ú n o r a 2 0 0 8 • z d a r m a
Vážení spoluobčané,
Je za námi první měsíc roku 2008. Jaký bude, to se teprve ukáže. Jaký byl jeho
první víkend, o tom se můžete dozvědět z následujících řádků. Tyto dny proběhly
v duchu Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Česká katolická charita na celém území
naší země.Letošní Tříkrálová sbírka proběhla ve dnech 2.–6. ledna 2008 a Charita
Šumperk pokryla svými koledníky téměř všechny obce v šumperském děkanátu (tj.
severní část okresu Šumperk). Novodobá sbírka má na Šumpersku za sebou již 9.
ročník Koledníci obcházeli dům od domu, zpívali a na požádání značili dveře domu
nápisem K+M+B 2008. (Vedle tradičních jmen Kašpar, Melichar a Baltazar zkratka
znamená také latinskou větu Christus mansionem benedikat – v překladu „Nechť
Kristus žehná tomuto domu“.) Dnešní tříkrálové koledování je však především největší
dobročinnou sbírkou v zemi a skupinky tří králů bylo možno spatřit v ulicích a ve většině domácností, jak do zapečetěných pokladniček označených logem Charity vybírají
příspěvky od občanů. V šumperském okrese bylo do 165 pokladniček vybráno celkem
493 928,- Kč. V Bohdíkově se pohybovalo 9 skupinek dobrovolníků s pokladničkami
a vybralo 20 609,50 Kč. DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, KOLEDNÍKŮM A ORGANIZÁTORŮM.
Obecným účelem sbírky, kterou v celé republice organizuje Charita Česká republika, je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitní pomoci.
Část výnosu sbírky tedy poputuje na přímou materiální pomoc lidem v nouzi, část bude
věnována na humanitární pomoc do zahraničí a největší část bude určena na podporu
sociálních projektů Charity Šumperk. Klíč pro rozdělení sbírky: 65 % - místní farní charity (po odvodu do tzv. Krizového a Nouzového fondu činí podíl pro Charitu Šumperk
58%), 15 % - Arcidiecézní charita Olomouc, 10 % - humanitární pomoc do zahraničí,
5 % - sekretariát Charita Česká republika, 5 % - režie sbírky. Celková výše podílu, kterým bude Charita Šumperk disponovat, není dosud známá, protože zatím neproběhlo
celorepublikové rozdělení podílů z dárcovských DMS. Charita Česká republika střeží
důvěryhodné nakládání s výnosy sbírky velmi přísně a vykoledovanými penězi nelze
hradit např. běžný provoz organizace nebo mzdy. Financují se potřeby, které vedou
ke zkvalitnění služeb charity pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Proto chce
letos největší část bude použita k nákupu nových rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Počítá se rovněž s finanční podporou nově vzniklého Centra pro rodinu v Šumperku se sídlem na farním středisku mládeže a tradičně již s podporou Poradny pro
ženy a dívky v Šumperku. V neposlední řadě zůstane asi tak 20 tisíc v tzv. fondu přímé
pomoci, který slouží rodinám i jednotlivcům v nenadálé nebo naopak v dlouhodobé
nouzi.Více na www.sumperk.caritas.cz.
Dle tiskové zprávy ředitele Charity Šumperk Mgr. V. Štrpky napsala J. Málková
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ZAPSÁNO RUKOU
KRONIKÁŘŮ

Z kroniky bohdíkovské hudby
– meziválečné období
Do jadrných polek a třasáků se počíná stále průbojněji vtírat rafinovaný
rytmus shimmy a foxtrotu. Konečně
i život dostával jakési zrychlené tempo
a to se odráželo rovněž v hudbě. Zatím
co dříve pěkná polka či valčík se hrávaly po řadu let, nyní skladby dostávaly
ráz uspěchané časovosti. Čím jeden rok
zněla celá republika, to bylo v příštím
roce zastaralé a hrálo se jen výjimečně
na výslovné přání. Že tento krátkodobý
život postihl některé šlágry, není čeho
litovat. Ale škoda, že obětí prchavé
„módy“ se staly i srdečné a milé Hašlerovy písničky.
Hudba se přirozeně musela přizpůsobit „duchu doby“ a činila tak s úspěchem.
Každým rokem se jí dostávalo četnějších
objednávek v zimním i letním období.
Hudba však rovněž zvládala i obtížné
úkoly, jak tomu bylo např. při sokolských
cvičeních, kdy hudební doprovod prostných byl stále složitější a náročnější. Doprovod se svými mezihrami a vložkami
tvořil nepřetržité pásmo, melodicky i harmonicky místy značně obtížné, a tu bylo
třeba opravdu velmi dobré shody a jistého vedení, aby nedošlo k diferencím mezi
hudbou a cvičícími, jak se to některým
hudbám tu a tam stalo.
Toto vše, ale i běžný a stále hodnotnější program vyžadoval, aby skladby
byly dobře nacvičeny, což se dělo v pravidelných zkouškách před sezonou zimní
i letní. Bylo pamatováno také na technické vybavení hudby, a tak mimo jiné byl
zakoupen v Hradci Králové nový heligon,
který se stal oblíbeným nástrojem Karla
Kouřila ml. a který od roku 1927 definitivně obsadil K. Kouřil st. – kapelník.
František Balcárek
Přepsala J. Málková

zprávy obecního úřadu
VÝPIS z USNESENÍ č. 8

ze zasedání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2007 v BOHDÍKOVĚ

23. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce.
b) Kontrolu plnění usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce.
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška
č. 03/2003 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve znění vyhlášky č. 02/2004
a č. 02/2006.
d) Sloučení Základní školy a Mateřské školy Raškov, okres Šumperk, příspěvkové organizace se Základní školou a Mateřskou školou Bohdíkov, okres
Šumperk,příspěvkovou organizací pod jedno ředitelství s účinností od
1. 4. 2008. Nástupnickou organizací bude Základní škola a Mateřská škola
Bohdíkov, okres Šumperk, příspěvková organizace, na kterou od 1. 4. 2008
přechází veškerá práva a povinnosti z pracovně právních vztahů, pohledávky
a závazky, zůstatky fondů a majetek předaný zřizovatelem obcí Bohdíkov do
správy Základní školy a Mateřské školy Raškov, okres Šumperk, příspěvkové
organizace.
e) Prodej pozemku p.č. 572, trvalý travní porost, v k.ú. Raškov Dvůr panu L. P.,
bytem Bohdíkov za cenu 56 146,- Kč.
f) Předběžný záměr odkoupit od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 pozemek p.č. 130/2 v k.ú. Komňátka,
který vznikl na základě geometrického plánu č.112-80/2007 zpracovaného ing.
Vychopeněm.
g) Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 753/1, ostatní plocha v k.ú. Komňátka pro ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,- Kč.
h) Úpravy rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2007 podle přílohy.
ch) Rozpočtové provizórium na I. čtvrtletí 2008 ve výši 1/12 schváleného rozpočtu výdajů obce na rok 2007 měsíčně.
i) Cenu vodného pro rok 2008 ve výši 12,- Kč za m3.
24. Zastupitelstvo obce ruší
a) V souvislosti se sloučením škol pod jedno ředitelství k 1. 4. 2008 Základní
školu a Mateřskou školu Raškov, okres Šumperk, příspěvkovou organizaci,
IČ 70 984 506.
25. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.

POPLATEK ZA SVOZ TKO V ROCE 2008

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17. 12. 2007 schválilo obecně závaznou
vyhlášku č. 01/2007, kterou se zvyšuje od 1. 1. 2008 sazba místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu
z dosavadních 360, - Kč na osobu za rok na 390,- Kč na osobu za rok.
Chtěl bych stručně vysvětlit důvody, které nás k tomu vedly. V uplynulém roce činily celkové náklady na odpadové hospodářství obce částku 765 626,- Kč, zatímco
na místním poplatku bylo vybráno pouze 515 051,- Kč. Z toho je zřejmé, že obec sběr
a svoz komunálního odpadu dotuje nemalou částkou ze svého rozpočtu. Odpočteme- li
náklady na sběr nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a tříděného odpadu,
které obec plně hradí ze svého rozpočtu, zůstává nám stále částka ve výši 121 272,- Kč,
která představuje rozdíl mezi vybranými příjmy a náklady na sběr a svoz směsného
komunálního odpadu. Navíc v letošním roce svozová firma SITA CZ a.s. v důsledku
růstu cen vstupů (pohonné hmoty, el. energie aj.) avizuje zvýšení cen svých služeb
o 5 %. V rozpočtu na rok 2008 proto musíme počítat s dalším zvýšením nákladů na sběr
a svoz komunálního odpadu. Zastupitelstvo obce za této situace bylo nuceno upravit
sazbu místního poplatku.
Naše obec neustále vytváří podmínky pro rozšiřování podílu tříděného odpadu. Nyní
sbíráme následující komodity: papír, bílé sklo, barevné sklo, plasty a nápojové kartony.
Přesto objem sváženého směsného komunálního odpadu rok od roku roste a s ním bohužel i náklady. Snažme se proto všichni co nejvíce odpadu vytřídit, přispějeme tím ke
zlepšení životního prostředí a zamezíme dalšímu růstu nákladů na jeho svoz.
Ing. L. Hatoň
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AKTUÁLNĚ
Podle vyhlášky o místních poplatcích ze dne 15. 12. 2003 jsou
držitelé psů povinni zaplatit
do 28. února 2008 poplatek ze
psů. Sazba poplatku činí
100,- Kč za jednoho psa ročně.
Za druhého a každého dalšího psa
činí sazba poplatku 150,- Kč.

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
25. 2. 2008
31. 3. 2008
INFORMACE O PŘÍPRAVĚ
VÝSTAVBY OBECNÍ KANALIZACE

Stále více občanů zajímá, jak pokračuje příprava výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod. Realizace této technicky i finančně náročné stavby představuje prioritu v záměrech obce na toto
volební období. Na výstavbu čistírny
odpadních vod a splaškovou kanalizaci
je zpracována projektová dokumentace,
na výstavbu čistírny je vydáno pravomocné stavební povolení a vodoprávní
povolení k provedení ČOV a kanalizace
a povolení k vypouštěných předčištěných odpadních vod. Zbývá nám učinit poslední a nejdůležitější krok zajistit potřebné finanční prostředky. Obec
má v rezervě připraveno asi 14 mil.Kč
vlastních zdrojů vytvořených z přebytků
hospodaření předcházejících let. To však
zdaleka nestačí. Předběžný rozpočet počítá s náklady ve výši kolem 75 mil.Kč.
Projekt přitom neřeší zatím celou obec.
Počítá se s výstavbou kanalizace v Bohdíkově, větší části Raškova a Komňátky.
Jen pro srovnání uvádím, že plynofikace
celé obce nás stála 17 598 tis.Kč. Z toho
je patrné, že tak náročnou stavbu nelze zajistit bez využití dotací ze státního rozpočtu nebo prostředků Evropské
unie. Z tohoto důvodu jsme v loňském
roce požádali o dotaci z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
v rámci Programu rozvoje venkova ČR.
Bohužel podle našich informací zřejmě
nebudeme v této výzvě vybráni. Snažíme se proto hledat další cesty k zajištění
financování. Není to však jednoduché,
neboť celostátně mají prioritu obce
s počtem 2000 a více obyvatel. Přesto
se nevzdáváme a budeme hledat veškeré možnosti jak výstavbu kanalizace
a ČOV co nejdříve zahájit. O výsledcích
Vás budeme informovat v dalších číslech Bohdíkovského zpravodaje.

LETÁK PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ
Nový informační materiál nazvaný Pomoc osobám ohroženým domácím
násilím vydal v závěru loňského roku Olomoucký kraj.
Leták přináší údaje o domácím násilí i o formách pomoci na území kraje.
Odkazuje například na nový zákon řešící tuto problematiku. Čtenáři v něm
naleznou také klíčové kontakty, včetně údajů o Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím při olomouckém Středisku sociální prevence.
Olomoucký kraj letáky vydal v nákladu 90 tisíc výtisků. Zaplatil za ně 100 tisíc
korun, z nichž 90 tisíc uhradilo ministerstvo vnitra formou státní dotace. Leták
budou distribuovat orgány sociálně-právní ochrany dětí a policie.
Jestliže domácí násilí zasahuje vaši lidskou důstojnost, poskytnou vám rady,
informace a pomoc zejména:
Intervenční centrum Olomouc – tel. 585 754 736, 774 431 030,
774 406 453
Bílý kruh bezpečí – regionální pobočka Olomouc, Kateřinská 8
Poradna pro rodinu – Lautnerova 1, 787 01 Šumperk
Linka důvěry Olomouc – tel. 585 414 600
Další informace najdete na www.domacinasili.cz, www.bkb.cz, www.ssp-ol.cz.

Domácí násilí není soukromá záležitost!

KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY
Milovníci vážné hudby měli v poslední době možnost zúčastnit se několika koncertů, které se uskutečnily v mimořádném prostředí našich místních kulturních památek.
V pátek 28. prosince 2007 se uskutečnil Vánoční koncert v kostele sv.
Petra a Pavla v Bohdíkově. Na koncertu s mottem ... Naděje aneb nad Betlémem vyšla hvězda... vystoupili Yvona Jurčíková – zpěv, Marcela Nováková
– flétna, Danuta Davidová – varhany,
cembalo, Bc.
Stanislav Bartošek – trubka. Vystoupení slovem provázela Mgr.
Květa Kirbi.
V neděli
27. 1. 2008
v kostele sv.
Jana Křtitele
v Raškově proběhl benefiční
koncert, jehož
výtěžek bude použit na pomoc dětem s autismem a jejich rodinám. Skladby
J. S. Bacha, Vivaldiho, Mozarta a dalších autorů přednesli Tereza Petrášová
– flétna, Michaela Brostíková – housle a Josef Dvořák – viola. Mimořádnému vystoupení v chladném prostředí kostela přihlíželo na 60 diváků. Tentýž
den se koncert konal i na Obecním úřadě v Rudě nad Moravou. Na obou
akcích bylo vybráno 2005,-Kč.
V sobotu 2. února se na Obecním úřadu v Rudě nad Moravou uskutečnil
první z řady koncertů, které pořádá Farní úřad, Obecní úřad a Základní
škola v Rudě nad Moravou. Zcela zaplněnému sálu skladby L. van Beethovena, J. Brahmse a A. Dvořáka předneslo Max Brod Trio složené z těchto
umělců české a německé národnosti: Kerstin Strassburg – klavír, Marie Hixová – violoncello a Petr Matěják – housle. Další koncert proběhne v měsíci březnu.
J. Málková
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KOŠTOVÁNÍ
MORAVSKÝCH VÍN
z oblasti Podluží
Začátkem měsíce prosince
2007 SDH Bohdíkov uspořádal
košt moravských vín. Koštovala se vína z Moravské Nové Vsi
a z obce Hrušky z vinařské oblasti Podluží.
Návštěvníci, kterých nebylo
na prvním koštu mnoho, ochutnali 12 druhů vín. 3 vína červená
– Frankovka, Cabernet Moravia
a Zweigeltrebe, a 9 bílých – Muškát Moravský, Chardonue, Sylvánské zelené a další. Uvedené
vzorky byly v kvalitě pozdní sběr,
výběr z hroznů, výběr z bobulí
a výběr z cibeb. Červená vína
byla v barigue. Možná Vám nic
moc neříká právě uvedená kvalita vína. Proto Vás všechny občany Bohdíkova zveme na další
koštování moravských vín. Kde
se můžete dozvědět, co to vlastně je třeba bariguové víno, víno
v pozdním sběru atd.
Další košt proběhne 15. 3.
2008, více se včas dozvíte z místního rozhlasu a letáků.
Těšíme se na Vás
Evžen a Vlaďka Šíblovi
SDH Bohdíkov

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ve dnech 10. 12. 2007–2. 2008 se narodili:
23. 11. 2007 Gronychová Neli, Komňátka
10. 1. 2008 Šárníková Karina, Bohdíkov
13 1. 2008 Giňa Nikolas, Bohdíkov
Navždy se s námi rozloučili:
30. 12. 2007 Valenta Josef, Raškov
14. 1. 2008 Malá Anna, Bohdíkov
1. 2. 2008 Gronych Vlastislav, Raškov

Ze života naší obce
ZŠ A MŠ BOHDÍKOV

Akce Vánoční hvězda
Děkujeme všem, kteří podpořili zakoupením květiny
sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hemato-onkologicky nemocných dětí. Na konto tohoto sdružení jsme tak
mohli zaslat 4 000,- Kč. Celkově bylo vybráno 993 963 Kč,
které budou věnovány na humanizaci dětského hematoonkologického oddělení v Olomouci.
Vánoční koncert
Již v pořadí pátý se konal 18. 12. v kulturním domě.
Zcela zaplněné hlediště vyhecovalo více než 50 účinkujících k co nejlepším výkonům, které ocenil i pan starosta.
Opět jsme se zapojili do sbírky na pomoc CPK Chrpa centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci. Na příslušné
konto jsme mohli díky všem, kteří přispěli, zaslat částku
500,- Kč!

Družina na ledě
I když nám letošní zima příliš nepřeje, užili jsme si alespoň pár dní na bruslích. Díky „bohdíkovským ledařům“
jsme mohli vyzkoušet, jak fungují brankářské masky, rozlišovací vesty atd. Kvůli bezpečnosti používáme florbalové
vybavení a je to prima!
Půlení školního roku – „Školička kouzel“
Představením našich známých kamarádů jsme tak
trochu oslavili pololetí. Společně s dětmi MŠ jsme si zakouzlili, zazpívali, zatančili i zasmáli – prostě krásně se
pobavili.
Hodnocení 1. pololetí
Z počtu 39 žáků prospělo s vyznamenáním 29.
Neprospěl 1 žák.
Pochvalu za vzorné chování a příkladné plnění školních
povinností, popř. reprezentaci školy obdrželo 13 žáků.
Důtku třídního učitele za neplnění školních povinností
a neomluvené hodiny obdrželo 5 žáků.
Mgr. A. Vokurková

ZŠ A MŠ RAŠKOV

Z vystoupení na vánočním koncertu.

Vánoční besídka
se konala poslední vyučovací den roku 2007. Připomněli jsme si mnohé vánoční tradice a zvyky, vyrobili
různé vánoční dekorace, obdarovali se krásnými velkými
maličkostmi, dobře se pobavili a pokoušeli se překvapit
ostatní. Nakonec byli překvapeni všichni společnými školními dárky.

5. 12. přišel do MŠ na návštěvu čert a Mikuláš. Děti se
na ně velmi těšily a některé se i bály. Každý musel přednést básničku nebo zazpívat písničku. Ty odvážnější děti
dokázaly podat čertovi ruku. Za svoji snahu byly všechny
děti odměněny sladkostmi a ovocem. Pro děti to byl velmi
silný citový zážitek, na který budou jistě dlouho vzpomínat.
Jako již tradičně se uskutečnil před Vánocemi, ve
čtvrtek 20. 12., Jarmark. Děti se těšily a připravily si
krátký program. Nejprve vystoupily ty nejmenší z MŠ,
potom školáci. Předvedli pásmo zimních a vánočních
básní a koled. Potom se všichni vypravili na prohlídku
naší krásné základní školy. V tělocvičně si mohli prohlédnout nebo zakoupit různé hračky, ve třídě drobnosti
z „krámku“ – svíčky, hrníčky, polštářky, dřevěné hračky
apod., ale i krásné výrobky od naší šikovné výtvarnice
paní učitelky Vysloužilové z MŠ. Ten, kdo měl žízeň
nebo chuť na něco sladkého, mohl si v naší třídě posedět,
občerstvit se a popovídat si s přáteli, známými či kolegy.
Myslím si, že to byl velmi hezký a příjemný předvánoční podvečer. (Děkujeme paní Kuchařové, která nám opět
ochotně pomohla s občerstvením.)

Na konci měsíce března – 30. 3.
připravujeme pro děti oblíbený
MAŠKARNÍ KARNEVAL. Začátek bude
ve 14.30 h. Již předem Vás všechny zveme
do kulturního domu a těšíme se na hojnou
účast dětí v krásných maskách. Pro uskutečnění této akce je třeba, aby se nám přihlásili
rodiče, kteří budou ochotni pomoci.
Marie Krobotová

Publikum při představení „Školička kouzel“.
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SDH KOMŇÁTKA

Zpráva o činnosti za rok 2007
Vážení hasiči, vážení hosté.
Vítám Vás na dnešní VVH sdružení dobrovolných hasičů Komňátka. Scházíme se tradičně v tomto ročním období, na přelomu starého a nového roku, abychom společně
zhodnotili činnost našeho sboru v uplynulém roce. Členskou základnu tvoří k dnešnímu dni 11 mužů a 6 žen.
Sezónu jsme zahájili zajišťováním dopravy vody na
okrskové soutěži v Raškově. O týden později jsme pořádali již tradiční kácení máje, kde i přes chladné počasí
vládla skvělá nálada až do ranních hodin.
V měsíci srpnu se družstvo komňátských hasičů zúčastnilo již 4. ročníku obdoby známé soutěže Hry bez hranic,
kterou připravili rovenští fotbalisté. V tuhých soubojích
náš tým vybojoval krásné druhé místo z osmi zúčastněných družstev.
Dále jsme společně s raškovskými a bohdíkovskými
hasiči drželi čestnou stráž při slavnostním vysvěcení praporu a znaku naší obce.
Koncem srpna jsme uspořádali táborák, na který díky
krásnému počasí přišlo mnoho návštěvníků z velkého okolí. Jak na kácení máje, tak i zde, k tanci a dobré náladě,
přispěl hudebním doprovodem DJ David Štěpánek.
Začátkem září jsme se zúčastnili zájezdu delegace do
partnerské obce Nitrianské Sučany, kde nás kromě vřelého přijetí a bohatého občerstvení čekaly slavnosti sv. Huberta, které pořádali místní myslivci.
Poslední společnou akcí v letošním roce byl kulečníkový turnaj o putovní pohár pořádaný bohdíkovskými hasiči.
Tolik k činnosti našeho sboru v roce 2007 .
Závěrem mi dovolte vyslovit poděkování všem, kteří se
aktivně podílejí na práci celé naší
organizace. Děkuji starostovi obecního úřadu i celému
zastupitelstvu obce za dobrou spolupráci a podporu našeho sboru.
Přeji Vám v novém roce hodně štěstí, zdraví a osobní
spokojenosti.
M. Spáčil

SDH RAŠKOV

Jako každoročně, tak i loňského roku 28. 12., se sešli členové SDH na valné hromadě, aby zhodnotili práci
v uplynulém roce a zároveň si určili, co je třeba udělat
v roce novém. Hlavním úkolem v roce 2007 bylo zajištění
okrskové soutěže v požárním sportu, která se u nás ještě
nekonala. Dalo nám dost práce zajištění všeho potřebného
pro zdárný průběh. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev. Naše
družstvo se umístilo na pátém místě. Na závěr klání nám
velitel okrsku poděkoval za vzorné připravení soutěže.
Koncem roku bylo namontováno zařízení dálkového
ovládání sirény. Tuto ovládá integrovaný záchranný systém olomouckého kraje, což umožňuje rychlejší svolání
zásahové jednotky. Naše zásahová jednotka získala novou elektrocentrálu, která při mimořádné události bude
sloužit k zajištění dodávky elektrické energie pro nouzové
osvětlení. Tyto dvě položky jsme získali po schválení zastupitelstvem obce, která poskytla finanční prostředky.
V loňském roce naši hasiči zasahovali dvakrát při požáru rodinných domů a třikrát při lesním požáru. Také provedli skácení lípy v Raškově a vyřezání porostu u přejezdu

v Aloisově. V předvánoční době se naši členové zúčastnili
turnaje v kuželkách, kde obsadili první místo a získali putovní pohár. Při opravách a údržbě našeho zařízení odpracovali víc jak 800 hodin.
V roce 2008 máme v plánu pokračovat v opravě zbrojnice, kde dokončíme strop a vjezd před zbrojnicí. Také
dokončíme drobné úpravy cvičiště u Podhradí.
Závěrem valné hromady přednesli zdravice zástupci
okrsku bratr Hlásný, bratr Havlas, za SDH Bohdíkov bratr
Ondráček a za SDH Komňátka bratr Spáčil. Místostarosta ing. Martin Diviš poděkoval členům SDH za odvedenou práci. Po živé diskusi starosta sboru všem poděkoval
a popřál vše nejlepší v novém roce a tuto valnou hromadu
ukončil.
Za SDH Raškov pan A. Fleischer

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE
ČESKÉHO BOHDÍKOVA ZA ROK 1936

bb Stav nezměněn.
Doprava osob: V roce 1936 bylo odbaveno 30 100 osob.
Osobní frekvence vzrostla tím, že veškeré dělnictvo v okolí bylo v druhém pololetí plně zaměstnáno. Ve zdejší obci
nebylo ani jednoho dělníka nezaměstnaného.
Doprava zboží: Také doprava nákladního zboží se zvýšila. Naloženo bylo v roce 1936: 1794 vozů, a vyloženo
420 vozů.
Stavby: Začátkem července bylo započato horlivě se
stavbou nové koleje. Následkem rozšíření stanice byla
řeka Morava přeložena a z části regulována. Na těchto
pracích bylo zaměstnáno 83 lidí u vrchní stavby. Vjezdová
návěst byla přeložena o 150 metrů blíže k Hanušovicím
a závory staniční byly zrušeny. Následkem rozšíření stanice byl také strážní domek čís. 53a zbourán.

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE
ČESKÉHO BOHDÍKOVA ZA ROK 1937

Personál: Nezměněn.
Doprava osob: V roce 1937 bylo odbaveno 30 920 osob.
Jest to přibližný počet osob jako v roce 1936.
Doprava zboží: V roce 1937 bylo naloženo 1780 vozů
a vyloženo 426 vozů.
Stavby: Před Vánocemi 1937 byla ukončena práce investiční a tímto dána do provozu nová třetí dopravní kolej.
Nehody a úrazy: Dne 24. srpna 1937 ujel z Hanušovic
prázdný motor. přívěsný vůz řady CDF lm číslo 4-9936,
který byl v naší stanici na zarážku zachycen tak, že nedošlo ani k poškození vozu. K úrazu na přidělené trati
nedošlo.
Události: Dne 26. srpna 1937 podnikl pan president
republiky Dr. Edvard Beneš cestu na severní Moravu
a projel naší stanicí zvláštním rychlíkem v 10.22 hod. Za
pomoci všech vlastních zaměstnanců a přispění obecních
úřadů Českého Bohdíkova, Komňátky a Raškova byla stanice krásně vyzdobena. K uvítání pana presidenta dostavily se na nádraží četné korporace s hudbou. Počet obecenstva byl odhadnut na 1 500 osob. Přiložená fotografie,
pořízená správcem stanice K. Mozdiákem, zachycuje část
ozdoby stanice, zvláště zhotovenou velikou vázu z živých
květin. (Foto není k dispozici – pozn. M. Veselý)
Mozdiák. (zpracoval M. Veselý ml.)
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Fo tbalový klub Bohdíkov
Oddíl, o kterém se toho v roce 2007
na poli fotbalovém psalo o trochu méně
než v roce 2006.
Zdravím všechny příznivce, fotbalisty, fanoušky, členy i nečleny našeho fotbalového klubu, který v obci působí a je
její neodmyslitelnou součástí již celé tři
čtvrtě století. Ano, letos tomu bude 75
let od myšlenky založit bohdíkovský
fotbal, která se záhy stala skutečností
a přispěla tak k utvoření dalšího směru sportovní výchovy v obci, který do
té doby tady chyběl. Musíme tak poděkovat všem ochotníkům předešlých
generací, kteří nenechali tuto myšlenku
vyhasnout a dovedli fungující oddíl až
do dnešní doby přes mnohé překážky,
vzestupy i pády, abychom se i my mohli zapsat do nekonečné tabulky reprezentantů fotbalového klubu Bohdíkov
a ti šťastnější a šikovnější i do tabulky
střelců. Samozřejmě, že se o našem
významném výročí určitě zmíním
v některém z dalších čísel zpravodaje,
ale teď bych dal prostor k zhodnocení
roku uplynulého, tedy 2007.
Jako každý rok čerpám v této rekapitulaci z výroční zprávy o činnosti
oddílu, kterou jste mohli slyšet pečlivě
zpracovanou a plynule přečtenou od
našeho předsedy, tedy ode mě, na valné hromadě. „Letošní účast byla opravdu potěšitelná“.Ale pro ty, kdo se této
nadmíru očekávané bilanční fotbalové
sešlosti neúčastnili, v kostce pár větami
vypíchnu ty nejdůležitější statě ze života oddílu v uplynulém roce.
Stav členské základny k 31.12.2007
činil 103 mužů, 13 žen, 15 dorostenců,
20 žáků, tedy celkem 151 členů. To je
myslím slušná základna, na které se dá
stavět a která ráda uvítá další vlastence.
Vedením oddílu se zabýval 9-ti členný
výbor ve složení, které samozřejmě
všichni znáte, ale pro jistotu, ať víte
komu nadávat, zopakuji: Petr Janků,
Jirka Janků, Jirka Diviš, Martin Nuzík,
Karel Reichl, Pavel Reichl, Olda Musil
st., Šára Jirka Šárnik a Milan Daněk
ml.. Těmto devíti statečným dal zbytek
členů bezmeznou důvěru, volnou ruku
k vedení a velebení oddílu a zajištění
jeho slávy na fotbalovém nebi. Snad se
nám to daří a dařit bude. Výbor se sešel
celkem 19x na pravidelných výborových
schůzích, dále 12x na neoficiálních
schůzích nutných k utužení kolektivu
a na jedné zabíjačce, která zakončila
jeho náročné celoroční působení. Plánovali jsme, organizačně i materiálově
zajišťovali veškeré akce, zápasy, turnaje
na našem hřišti, projednávali jsme hostování hráčů, snažili jsme se vyjít vstříc
požadavkům hráčů, trenérů i příznivců

a celkově vést oddíl dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Myslím, že se
nám to dařilo, ale to musíte posoudit
sami. Letos proběhla volba nového výboru, který bude působit další dva roky
2008 a 2009 a volba byla v podstatě
staronová pouze s jednou změnou a to
tou, že místo pracovně vytíženého kamionisty Milana Daňka, který na vlastní žádost z výboru vystoupil a zároveň
přislíbil, že veškerý možný mimopracovní volný čas věnuje našemu oddílu,
bude ve výboru působit Radek Krátký, nenápadný stoper I.mužstva, který
ovšem za oddíl dýchá a o jeho činnosti
ví vše a má spoustu nápadů a pracovního elánu k jejich realizaci.
Každoročně sestavujeme a předkládáme a následně bereme v náš závazek plán činnosti FK na ten daný
rok. Kupodivu se nám daří plnit ho ve
všech sférách, tedy sportovní, kulturní
i brigádnicky budovatelské. Co se týče
sportovních akcí, bylo odehráno ve
všech kategoriích celkem 103 fotbalových utkání, z toho 58 mistrovských,
16 přátelských, 4 pohárových a zúčastnili jsme se 8 turnajů, kde se odehrálo
celkem 25 utkání. Jako další sportovní
akce v domácím prostředí byly uspořádány každoroční turnaje dorostu
a bývalých hráčů a místo turnaje žáků
a mužů proběhlo o prázdninách sportovní odpoledne, kde hlavní utkání odehráli muži proti atraktivnímu soupeři
ze Štítů. A proběhl také čtvrtý ročník
turnaje v malé kopané, který má již
svou zaběhlou tradici a je to příjemná
prázdninová celodenní akce pro širokou veřejnost. Chtěl bych také zmínit
nový fakt a to ten, že jsme pod záštitou
FK Bohdíkov založili soutěžní mužstvo
malé kopané, tedy MK Bohdíkov, které
hraje od podzimu II.třídu okresu.
Další akce, sice sportovní, ale nefotbalová, která má u nás také již svoji
tradici a kterou zastřešuje cyklistický
oddíl Šumperka, byl republikový závod
horských kol „Bike Maraton 2007“,
který měl v našem areálu hlavní stanici, byla tu veškerá prezentace, zahájení
i ukončení závodu, občerstvení a následná volná zábava. Někteří účastníci
využili také možnosti stanovat v areálu
hřiště. My jsme na této akci zajišťovali
prodej u výčepu i v udírně. Celá akce
se z naší i ze strany cyklistů vydařila
a skončila ke spokojenosti obou stran.
Z kulturních akcí se uskutečnil, a myslím i vydařil, sportovní ples a pár pozápasových posezení, táboráků, s živou
hudbou. Do kulturních akcí můžeme
také směle zařadit akci, kterou jsme
vsunuli až na samý závěr podzimu
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a mělo to své opodstatnění. Uspořádali jsme za hřišti „Zabíjačkové hody“
a mohu říci, že si tato zkušební akce našla své příznivce a můžeme ji s klidem
zařadit do programu i na letošní rok. Je
pravdou, neboť jsme zabíjačku na hřišti
dělali poprvé, že to trochu organizačně
i časově skřípalo, ale to se dá všechno
do příště vyladit ke spokojenosti všech.
A nakonec pracovní činnost oddílu.
Z brigádnické a investiční činnosti se
uskutečnilo mnoho práce na opravách
a zvelebení našeho sportovního areálu.
V obci jsme zorganizovali každoroční
sběr železného odpadu, kdy techniku
zajistil obecní úřad. Dále ve spolupráci s obcí jsme umístili v prostoru lávky
sloup s pouličním osvětlením, který
nyní krásně lávku osvětluje a také jsme
umístili světlo u vchodu do areálu, tedy
u kabin, kde také byla špatná viditelnost. V prostoru tréninkového hřiště
v místě u trati jsme zabetonovali ocelové držáky, které nyní slouží k zasunutí
mobilní ochranné sítě, která zabraňuje
přelétání míčů přes trať při zápasech
malé kopané a trénincích. Dokončili
jsme položením krytiny a zavedením
světla přístřešek ke grilování u plechového skladu. Po skončení jarní sezóny
jsme provedli pomocí drnů rozsáhlé
kompletní zatravnění spodní šestnáctky a menší části horní šestnáctky. Podařilo se nám také získat z okresu dotaci na opravu kabin. Toho jsme využili
a nechali jsme vybudovat sloučením
dvou kabin novou kabinu pro mužstvo
mužů a také příruční sklad pro veškeré sportovní nářadí, míče, rozlišováky,
tedy pro vše co v kabinách nějakým
způsobem zabíralo místo. Také kabinu dorostu jsme upravili a doplnili regály pro lepší zázemí. Podzim se nesl
ve znamení opakovaného hrabání listí
a po skončení sezóny jsme areál zazimovali, tedy celkově uklidili kabiny,
prodejní budovu i sklad a vypustili
vodu. Pravidelně jsme v průběhu sezóny sekali, hnojili a zavlažovali hřiště.
Zvláště na novém umělém zavlažování
a v návaznosti spíše na trávníku můžeme vidět a říci, že vynaložené náklady
a práce na vybudování tohoto systému
závlahy nese své ovoce a nebyly tyto
náklady vynaložené špatným směrem,
ba naopak. Sami vidíte, že plány, které
vám každoročně předkládáme nejsou
jen planými slovy, nereálnými činy, ale
konkrétními skutky, které realizujeme.
Značná část zmíněných prací byla provedena v rámci bezplatných brigád.
Celkem bylo brigádnicky odpracováno 734 hodin. I když číslo u odpracovaných hodin není malé, je tento údaj

trochu zavádějící pro nás v tom, že to
rozhodně neznačí přiměřený počet brigádnických hodin u hodně brigádníků,
ale spíše velké množství hodin u malé
skupinky pravidelně se opakujících
jmen. Jsme samozřejmě rádi za každou
hodinu odpracovanou dobrovolně pro
náš oddíl, protože volného času nemá
nikdo na rozdávání, ale přeci jenom
bych rád viděl větší zájem a větší účast
na brigádách z řad například dorostenců a také našich příznivců a fanoušků.
Další značné množství hodin bylo
odpracováno v rámci zajištění chodu
oddílu a přípravy sportovních a kulturních akcí.
Další pracovně-kulturní činností je
vedení naší oddílové kroniky, kterou
nám po mnoho let zajišťuje pan Jakl
Vladimír st., která svým jedinečným
stylem mapuje, vypráví a zaznamenává život oddílu, jeho vzestupy i pády.
Můžeme tak nahlédnout do současnosti, ale i do dávné minulosti, do
našich fotbalových začátků. Máme
také fungující internetové stránky,
o které se doposud staral Jirka Málek
a my tak máme možnost nahlédnout
na naši činnost zase z trochu jiného
úhlu pohledu a můžeme tak sledovat
aktuální výsledky zápasů, komentářů
k nim, můžeme zhlédnout fotky, různé
momentky ze zápasů i po nich a k nim
podařené komentáře, glosy, vtípky,
které zpříjemní a odlehčí celkovou vizáž stránek.
Jak jsem se zmínil již vloni jsme
také členy MAS Horní Pomoraví
o.p.s., která vznikla za účelem koordinace a financování rozvojových
programů regionu a my tak můžeme
jejím prostřednictvím realizovat naše
investiční představy většího charakteru, které máme, ale chybí nám právě
finanční zajištění těchto rozsáhlých
akcí. Koncem loňského roku proběhl
v rámci MASky jakýsi pilotní program
Leader ČR, tedy program financovaný
čistě z peněz českých tedy z našeho
ministerstva. V rámci tohoto programu jsme si podali projekt na nákup
nového traktorku na sečení trávy, který byl kvalitně zpracován, ale tento
projekt bohužel nebyl vybrán. V rámci
obce, jak jistě víte, vyšel jiný projekt
na nákup nového obecního traktoru.
Na jednu stranu můžeme být zklamáni, že sekačka, kterou nutně potřebujeme, neboť stávající již dosluhuje
a je třeba ji často opravovat, nebude,
ale na druhou má možnost i náš oddíl
využít nového obecního traktoru, který doplněný ještě o čelní nakladač se
tak stane universálním pomocníkem.
A jelikož jsou naše vztahy s obcí oboustranně kladné, věřím, že i nám přinese užitek. Samozřejmě nákup nového

traktorku na sečení je pro nás tento
rok jednou z hlavních starostí a my
se budeme snažit využít všech dostupných prostředků na získání nějaké dotace, nějakých finančních prostředků
na jeho realizaci.
Předložil jsem vám pouze zkratkovitě průřez našich aktivit za uplynulý
rok. Není to zanedbatelný ranec, který
si bereme na svá bedra, ale když to někdo dělá s láskou, chutí, sžíravým optimismem jako my, v podstatě žádnou
tíhu necítí a někdy si i říká „neděláme
toho málo, proč si něco nepřihodit?“.
Potom se ale probudíme a řekneme si
„co blbnem, není nám takhle dobře?“.
Je. Je nám fajn když oddíl šlape a lidi
rádi chodí do našeho fotbalového stánku. A mnozí se i těší.

Za toto „šlapeto“ musím poděkovat všem, kteří se po celý rok na chodu oddílu nějakým způsobem podíleli.
Všem členům výboru, kteří v rámci
možností vedli, rozhodovali, přemýšleli a vymýšleli vše pro zdárný chod
oddílu, všem trenérům a vedoucím
mužstev, kteří se pravidelně a trpělivě
věnovali všem hráčům. Také musím
poděkovat celému prodejnímu kolektivu, který se vždy poctivě a obětavě staral o pohostinnost při našich, jak sportovních, tak kulturních akcích, a také
těm, kteří se věnovali na těchto akcích
organizačně-pořadatelské činnosti. Ti
všichni ukrojili našemu oddílu notný
kus svého volného času pro zajištění
sportovně-kulturního vyžití v naší obci
v našem útulném areálu.
Petr Janků – předseda oddílu

Rozlosování mistrovských utkání v kopané - Krajská soutěž I.B třída sk.C - muži jaro 2008
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Rozlosování mistrovských utkání v kopané - Okresní přebor -dorost – „sk. A“jaro 2008
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Rozlosování mistrovských utkání v kopané - OP mladší žáci - jaro 2008
���
�������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

�����
���� �����
���� �����
���� �����
�#�� �����
����������
����������
�*��������
� ��������
����#�����
�*��#�����

–7–

� ����
� ���
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
�����

������
��������
�����������
�����������
�����������
������&!�'(��!)�
�����������
�����������
�������� �!"�
���$%��
�����������

������
�����������
�����������
�������� �!"�
���$%��
�����������
��������
�����������
�����������
�����������
������&!�'(��!)�

firmy a organizace informují

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!!!

Mobil
603 973 581

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

POZVÁNKA
DO SPOLEČNOSTI
19. 2. Jižní Afrika –beseda v KD
Hanušovice
15. 3 Josefovská zábava
15. 3. Košt moravských vín – SDH
Bohdíkov
30. 3. Dětský maškarní karneval ZŠ
Raškov
12. 4 Líbánky s operetou

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
se koná 3. 3. 2008
v kulturním domě

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

vaše tiskárna
telefon: 583 211 288

www.reprotisk.cz
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.

