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Vážení spoluobčané,
před více jak čtyřmi roky se naše
obec zapojila do systému sběru a svozu
tříděného odpadu ve spolupráci s autorizovanou společností EKO-KOM a.s.
V naší obci byl postupně zaveden pytlový sběr plastů a nápojových kartonů,
dále rozmístěny kontejnery na oddělený
sběr bílého a barevného skla. V systematickém třídění odpadů pokračujeme
letos zavedením další komodity - sběrem
starého papíru do kontejnerů rozmístěných na určených stanovištích v obci.
Přiznám se, že když jsme s tříděním
odpadů začínali, nevěřil jsem, že v poměrně krátké době dosáhneme tak dobrých výsledků. Těší mě, že v loňském
roce naši občané nasbírali a odevzdali
společností SITA CZ a.s. celkem 11,5 t
plastů, téměř 15 t bílého a barevného
skla, 3t starého papíru a 1t nápojových
kartonů. Prostřednictvím autorizované
společnosti EKO-KOM a.s. jsme za rok
2007 obdrželi za odevzdaný vytříděný
odpad odměnu ve výši 75 tis.Kč. Všem
občanům, kteří k těmto výsledkům nějakým způsobem přispěli, bych chtěl touto
cestou upřímně poděkovat. Ukazuje se,
že většině z nás není lhostejné v jakém
prostředí žijeme.
To bohužel neplatí pro všechny občany. Někteří jednotlivci si naše lesy,
drobné vodní toky, meze a stráně pletou
se smetištěm a odhadují tam všechno
možné i nemožné. Někdy nad tím zůstá-

vá rozum stát. Jak nám v obci vyrostla
řada divokých skládek, které se nachází
např. u silnice před Temenicí, nad Raškovem Dvorem, v lese za pohostinstvím
„U Seppla“, pod železniční zastávkou
Komňátka, kolem Aloisovského dvora
a na dalších místech. To je věru věc, která nám čest rozhodně nedělá. Potíž je
v tom, že řada z nás je k těmto nešvarům
lhostejná a nemá zájem pomoci odhalit
a potrestat viníky. Schází nám často odvaha ukázat prstem na toho, kdo odpadky místo do kontejneru nebo popelnice
pohazuje ve volné přírodě. Nedochází
nám, že dalším generacím vytváříme
rizika v podobě znečištěné půdy, vody
a ovzduší. Pokud nad tím budeme nadále přivírat oči a tvářit se, že se nás problém netýká, těžko zjednáme nápravu.
Žádám Vás proto až budete teď na jaře
provádět kolem svých rodinných domů,
v kůlnách a zahradách úklid - shrabané listí a trávu uložte na kompost a ne
na břeh potoka, použité baterie a staré
barvy odevzdejte při sběru nebezpečného odpadu, vyhozené matrace a koberce
zavezte do kontejneru na velkoobjemový odpad a prázdné PET lahve sbírejte
do pytle.
Takhle se chová normální slušný občan
a já věřím, že většina z nás chce být
slušnými a zodpovědnými lidmi. Těm
z nás, kteří to nedokáží, říkejme nekompromisně pravdu do očí.
Ing.Luděk Hatoň, starosta obce

BOHDÍKOV
Stav obyvatel k 31. 12. 2007 byl 1 414 občanů, z toho Bohdíkov 816, Raškov 459, Komňátka 139.
V roce 2007 se narodilo celkem 24 dětí, z toho Bohdíkov 15 dětí, Raškov 6 dětí, Komňátka 3 děti.
V roce 2007 zemřelo celkem 13 občanů, z toho Bohdíkov 7 občanů, Raškov 3 občané,
Komňátka 3 občané.
V roce 2007 se v naší obci přihlásilo celkem 38 občanů, z toho Bohdíkov 14 občanů,
Raškov 15 občanů, Komňátka 9 občanů.
V roce 2007 se odhlásilo z naší obce celkem 35 občanů, z toho Bohdíkov 24 občanů,
Raškov 11 občanů, Komňátka 0 občanů.
Dle údajů OÚ Bohdíkov
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ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ
Toho roku (1927) došlo ve vedení hudby
k významné změně. Na březnové schůzi
bylo na návrh kapelníka usneseno, aby při
vzrůstajících úkolech hudba měla stálého
dirigenta. O převzetí této funkce byl požádán tehdy dvaadvacetiletý učitel místní
školy František Balcárek, rodák z Leštiny
u Zábřeha. Při poměrně mladém věku měl
v tomto oboru značné zkušenosti (ze symfonického orchestru zábřežského gymnázia,
kde hrával první housle i dirigoval) a nabídku
rád přijal. Kapelník Kouřil se pak mohl plně
věnovat administrativnímu vedení hudby.
Díky ukázněnosti a obětavosti členů hudby,
jejichž počet stále vzrůstal, se práce dobře
dařila a českobohdíkovská hudba patřila
mezi nejlepší a nejznámější hudby celého
severomoravského kraje.
Tehdy sice nebylo hudebních soutěží
v dnešním smyslu, soutěžilo se však také;
jednak poctivým a dobrým výkonem, jednak
cenově. Totiž tak, že podřadnější hudby bez
ohledu na organizační závazek, se nabízely
často hluboko pod cenou, neboť jedině tak
se pro slabý výkon mohly tu a tam uplatnit.
Naše hudba tak neučinila nikdy, protože přízeň obecenstva měla trvale zajištěnu svou
dobrou pověstí. A naopak nejednou se stalo,
že pro zaneprázdnění nemohla objednávkám vyhovět. Její účinkování bylo totiž i dobrou reklamou pro pořádaný podnik, což pořadatelé dobře věděli. A proto při podnicích
velkého rozsahu bývala to naše hudba, která
po odchodu ostatních zůstala pro odpolední
koncert. Jak tomu bylo například o Legionářském sjezdu v Šumperku, kde úspěšně koncertovala vedle vojenské hudby. Nebo byla
pro podobné slavnosti předem zajištěna,
jako při velké národní slavnosti v Šumperku,
při 50-ti letém jubileu Národní jednoty v Rudě
nad Moravou, při otvírání škol v Bohutíně,
Olšanech, Kolštejně, při župních hasičských
sjezdech, při kladení základního kamene pro
Husův sbor v Hosticích a jinde.
František Balcárek, přepsala J. Málková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS Z USNESENÍ č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce dne 3. 3. 2008 v BOHDÍKOVĚ
26. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 8. zasedání zastupitelstva
obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce
c) Výsledek hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2007 a Zprávu
o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2007 provedenou Krajským úřadem Olomouckého kraje
d) Rozpočet obce na rok 2008 jako
vyrovnaný s celkovými příjmy
15 175 200,- Kč a celkovými výdaji
15 175 200,- Kč a rozpočtový výhled na léta 2009 - 2010 podle přílohy

e) Zprávu o výsledku inventarizace
majetku obce za rok 2007 včetně návrhů hlavní inventarizační komise
f) Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na rok
2008
g) Zřízení věcného břemene na pozemku vedeném ve zjednodušené
evidenci v Pozemkovém katastru
p.č. 1125 v k.ú. Dolní Bohdíkov pro
Českou republiku - Český hydrometeorologický ústav se sídlem Praha
4 – Komořany, Na Šabatce 17 spočívající v přístupu a příjezdu na výše
uvedený pozemek za jednorázovou
úplatu ve výši 2 500,- Kč

Rozpočet obce Bohdíkov na rok 2008
Příjmy

Výdaje

název

tis. Kč

název

tis. Kč

Daň z příjmu fyz. os. ze záv. činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
DPH
Správní poplatky
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Daň z nemovitostí
Příjmy z prodeje pozemků
Splátky úvěrů nové bytové jednotky
Neinvestiční dotace od Krajského úř.
Investiční transfer od DSO Ruda
Příjmyza TKO od podnik. a org.
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy za vodné
Příjmy z kulturního domu
Příjmy z pronájmu bytů
Příjmy z pronájmu hrobů
Příjmy z vydobývacího prostoru
Příjmy za hlášení
Příjmy z dividend
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z úroků
Celkem

2250
500
100
3200
4800
10
550
25
3
4
2
600
56
180
170
1444
15
2
900
50
50
20
1
3
30
10
200
15175

Místní komunikace
Vodovod
Kanalizace a ČOV - příprava
ZŠ Bohdíkov- příspěvek na provoz
ZŠ Raškov - příspěvek na provoz
Prostředky za žáky do cizích škol
Vedení obecní kroniky
Oprava střechy márnice v Raškově
Knihovny
SPOZ
Kulturní dům
Tělovýchova
Kabelová televize
Bohdíkovský zpravodaj
Nákupy a převody nemovitostí
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Příspěvek do DSO Ruda
Příspěvek do MAS Hor. Pomoraví
Sběr a svoz TKO
Péče o vzhled obce
Příspěvek do DSO Luže
Požární ochrana
Areál letního divadla a kuželna
Odměny členům zastupitelstva
Mzdy pracovníků OÚ
Odvody pojistného
Provoz OÚ
Výdaje za vedení účtu v pen. ústavu
Ostatní činnost
Krizový štáb obce
Příspěvky a dary
Dešťová kanalizace v Raškově
Investiční akce
Projekty
Rezerva
Celkem

500
1 500
250
800
80
280
80
250
110
100
270
170
20
40
100
70
350
50
50
29
800
160
37
100
40
640
1020
580
730
20
400
50
40
120
2770
905
1664
15 175

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
28. 4. 2008
26. 5. 2008
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h) Záměr obce geometricky zaměřit a oddělit část pozemku p.č. 572
v k.ú. Raškov Dvůr pro účely zachování přístupu k pozemkům, které se
nachází na levém břehu řeky Moravy
ch) Vzájemnou záměnu budov základní
školy a mateřské školy v Bohdíkově
včetně stavebních úprav v rozsahu
studie zpracované Stavoprojektem
Šumperk, s.r.o. a zpracování projektové dokumentace na tuto akci
27. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva
obce
b) Vyhodnocení preventivně výchovných akcí obce Bohdíkov na úseku
požární ochrany za rok 2007
c) Rezignaci paní Mgr. Jany Málkové,
bytem Bohdíkov na funkci člena
školské rady při Základní škole Bohdíkov
28. Zastupitelstvo obce zmocňuje radu
obce
Provádět v průběhu roku 2008 rozpočtová opatření v příjmech i ve výdajích
rozpočtu obce v rozsahu do 100 tisíc Kč
29. Zastupitelstvo obce jmenuje
Pana Ing. Milana Diviše, bytem Bohdíkov za člena školské rady při Základní škole Bohdíkov s účinností od 4. 3.
2008

AKTUÁLNĚ
Upozorňujeme občany a vlastníky nemovitostí sloužící k individuální rekreaci na povinnost
zaplatit místní poplatek za provoz
systému sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku činí za každou
fyzickou osobu a objekt sloužící
k individuální rekreaci 390,- Kč
za kalendářní rok. První splátka
místního poplatku je splatná nejpozději do 30. dubna 2008, druhá
potom do 31. října 2008. Poplatek
je možno splatit též jednorázově
v termínu do 30. dubna běžného
roku.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2008
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3.března 2008 schválilo rozpočet obce na rok 2008. Rozpočet je
sestaven jako vyrovnaný s celkovými
příjmy a výdaji ve výši 15 175 200,- Kč.
Proti předcházejícímu roku rozpočet
počítá s vyššími příjmy z důvodu mimořádných příjmů z prodeje plynárenského zařízení a vyšších sdílených daní
podle zákona č.37/2007 Sb. o rozpočtovém určení výnosu některých daní
pro územní samosprávné celky.
Ve výdajích rozpočet obce vedle
provozních výdajů na chod obce, její
příspěvkové organizace a další zařízení zahrnuje investiční výdaje ve výši
2 770 000,- Kč . U investičních výdajů
se počítá se zahájením výstavby kanalizace a ČOV (závisí na získání dotace),
s dokončením fasády šaten na víceúčelovém hřišti, výměnou rozhlasové
ústředny obecního rozhlasu a zahájením výstavby inženýrských sítí pro
výstavbu rodinných domků v lokalitě

„Pod Drahami“. Značná část prostředků je určena na zpracování přípravné
a projektové dokumentace, aby se
obec mohla ucházet o získání dotací
z různých programů na čerpání prostředků z fondů Evropské unie nebo
národních programů. Kromě projektové dokumentace na kanalizační přípojky a splaškovou kanalizaci v místí
části Aloisov, jsou v rozpočtu zařazeny náklady na zpracování studie úprav
budov ZŠ a MŠ Bohdíkov, energetický
audit budov ZŠ a MŠ Bohdíkov, projektovou dokumentaci na víceúčelové
hřiště v Raškově, na inženýrské sítě pro
výstavbu rodinných domů, plynoﬁkaci
kulturního domu a I. změnu územního
plánu obce.
V průběhu roku bude rozpočet zastupitelstvem obce postupně upřesňován podle získaných poznatků a podkladů.
Ing. L. Hatoň

INFORMACE KE SBĚRU A SVOZU ODPADŮ
Obecní úřad informuje občany, že vsobotu26. dubna 2008 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
Místo
00
30
9 -9
Dvůr Raškov - u lípy
Raškov – u Ottů
935 - 1005
10
40
Raškov – u kostela
10 - 10
1045 - 1115
Bohdíkov – u nádraží
1120 - 1150
Bohdíkov – u lípy
55
25
11 - 12
Bohdíkov – u samoobsluhy
1230 - 1300
Komňátka – u obchodu
05
30
13 - 13
Bohdíkov – u mostu (u Vítů)
1405 - 1435
Aloisov – u Dvora
Bohdíkov – u kravína
1440 - 1510
V termínu od 28. dubna do 2. května 2008 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 28. 4. do 30. 4.

• od 30. 4. do 2. 5.

počet ks

místo

počet ks

1
1
1

Bohdíkov - most (u Vítů)
Bohdíkov - u samoobsluhy
Bohdíkov – u lípy

1
1
1

místo
Dvůr Raškov - u lípy
Raškov - kostel
Komňátka - obchod
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OBČANÉ POZOR!
VAROVÁNÍ HASIČSKÉHO
ZÁCHRANNÉHO SBORU
Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje zaznamenal
v poslední době zvýšený nárůst
počtu požárů od pálení trávy,
porostů a klestu. Věnujte prosím
této problematice maximální pozornost a dodržujte zejména tyto
hlavní zásady:
1. Je zakázáno rozdělávání ohňů
v období zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru.
2. V lesích je celoročně zakázáno
kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit
mimo vyhrazená místa.
3. Je rovněž zakázáno rozdělávat
nebo udržovat otevřené ohně
do vzdálenosti 50 m od okraje
lesa.
4. Jste-li svědkem vzniku nějaké
mimořádné události např. požáru v lese, plošného vypalování trávy, porostů apod. předejte informaci co nejdříve na
tísňovou linku 150.
5. Nikdy nerozdělávejte oheň pod
větvemi stromů, na pasekách,
v blízkosti křovin, ve vysoké
trávě, poblíž zemědělských
plodin a stohů. Od hořícího
ohně neodcházejte, zalijte jej
vodou, vyhrabte zbytky dřeva,
spáleniště s popelem překryjte
vrstvou zeminy.
6. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se
nebudete vystavovat porušení
zákona o požární ochraně a pokutě až do výše 25 000 Kč.
7. Důsledná preventivní opatření
učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry
a ochrání zdraví Vaše i Vašich
dětí.
Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE
KONEČNĚ JE JARO TADY!
I když to tak nevypadá, podle kalendáře
a rašící přírody je tu! Také nejčastější téma
k hovorům, s každým koho potkám, je počasí. Kdy už bude konečně pěkně, jak by konečně mělo na jaře být, kam se vydáme na
první jarní výlet, a to bez újmy na zdraví.
Moje osobní jaro kupodivu nastalo jedno
sněhem pocukrované a chladné sobotní dopoledne. To nad naším domem přeletělo pět
velkých štěbetavých hejn husí stěhovavých,
a ke svému překvapení jsem uviděla, že
se probudili moji chráněnci – ježci. Stáli na
zadních nožkách, statečně se drželi pletiva
v králíkárně, proti svým zabaleným zvyklostem mi dobrovolně ukazovali bříška a kulili
očka na svět. JARO! Na podzim jsem totiž
opět odchytla u nás na dvoře dva malé ježky,
kteří byli velcí jak kelímek od jogurtu. Ony
si to snad mámy ježkové mezi sebou řekly
a pravidelně mi je tam chodí na podzim předávat. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Každého velkého ježka, který se objeví u nás na
dvoře zanesu hodně daleko a pořád je to
stejné. Jedině, že mi je tam na oplátku v noci
nosí „dobří“ lidé, kteří také našli bodlináče
a nevědí si s ním rady.
Jednoho ježka mi přinesli z Aloisova
a také mi přispěli konzervami na jeho přežití.
Další kamarád byl také z Aloisova, ale jak to
někdy bývá, stalo se neštěstí a měl hodně
pomačkaný čumáček. Takové zranění ježek
nepřežije, a tak mi za pět dnů umřel. Jednoho krasavce mi dovezli přátelé ze Šumperka.
Proč krasavce? Měl výraznou kresbu kolem
očí a byl hned mezi ostatními k poznání.
Tak to už byli v krabici čtyři kamarádi. Když
to ježčí nadělení viděli doma, významně si
klepali na čelo. Nedivím se jim. Ono starat
se o takové stádečko je opravdu náročné
a hlavně nákladné. Nakonec se nade mnou
slitovali a dostala jsem přidělený jeden větší
kotec v králíkárně. Naštěstí byl určený pro
ježky. A teď to začalo. Nákupy kočičích konzerv, granulí, piškotů, tvarohu a příděl vařených vajíček. Babička se také slitovala. Ať se
na zimu vykrmí a přežijí. Také časté vymě-
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ňování podestýlky, protože ježci dost smrdí,
zvlášť když je jich víc pohromadě.
Před Vánocemi usnuli a já jsem doufala,
že bude na chvíli klid. Nebyl! V únoru, když na
pár dnů napadl překvapivě sníh a byl mráz až
15 stupňů, mi přinesli lidé z procházky dalšího nešťastníka. Hladového a omrzlého. Dala
jsem jej do kotce, pár dnů se chodil usilovně
živit a pak zmizel v hromadě sena a slámy
k ostatním. Jestli to přežije, to bylo tenkrát
ve hvězdách. No a tři týdny před kalendářním jarem vylezli už zmínění dva hladovci.
Každý večer dostávali pořádnou porci a také
čerstvou vodu. Byla jsem hrozně zvědavá co
ti ostatní, ale nechala jsem je raději v klidu.
Ona ta příroda lépe ví, co má dělat.
Až najednou to přišlo. K těm dvěma už
krásně vypaseným nespavcům se přidali
další dva rozespalí a pohublí kamarádi. Bohužel jen dva. Omrzlý zimní turista to přežil
i s krasavcem ze Šumperka. Škoda, že ten
nejmenší od nás ze dvora se na podzim dostatečně nevykrmil, usnul a už se neprobudil.
Příroda se moc obejít nedá, dá se jí trošku
pomoci, ale stejně to hlavní je už na ní. Za
tu dobu, co se o ježky starám, jsem se musela s uhynulými ježky jen nerada vyrovnat.
Je to velká událost, když je potom pouštíte
na svobodu do přírody, kam také patří. Mám
radost z každého zachráněného zvířete, ale
také z toho, že snad budu mít delší čas klid.
Ono starat se o skupinku 4 – 6 ježků je dosti
náročné. Ani ne tak na čas, ale je to útok na
vaši peněženku. V tomto roce mi poprvé pomohla organizace Ochránců zvířat ze Šumperka, za což jim velice děkuji.
A tak až najdete na podzim velmi malé
mládě ježka a máte vztah k přírodě a vůbec
ke všemu živému, zkuste jej také vykrmit
a přezimovat doma nejlépe v králíkárně. Nenoste mi je tajně v noci přes plot, ani ve dne.
Mám takový pocit, že si k nám najdou zase
cestičku sami a nemohu jich mít víc jak čtyři.
Zkuste to a splaťme tak dluh k naší přírodě.
Má jej u ní každý z nás. Děkuji
Bohumila Matýsová

VELIKONOČNÍ KOŠT VÍNA
Dne 15. března 2008 byli bohdíkovští hasiči nápomocni manželům Šíblovým při uspořádání druhého koštu vín v Bohdíkově. Koštu se během odpoledne zúčastnilo celkem 59 účastníků, a to především ze Šumperka, Bratrušova a Klášterce. Nás ale těší, že se koštu zúčastnilo
i 11 místních spoluobčanů. Všichni odcházeli s pocitem, že to byla vydařená akce, ve které máme i nadále
pokračovat. Během koštu každý, kdo měl zájem, získal od zkušených vinařů mnohé informace, které o vínu
dosud neznal. Koštovala se kvalitní jihomoravská vína dovezená přímo od vinařů. Celkem se koštovalo 14
druhů vín. Každý účastník dle svého názoru a chuti hodnotil na předtištěném listě všechny druhy vín známkami. Na závěr koštu měl každý možnost si víno, které mu chutnalo, hned zakoupit. Nově též měl každý
účastník možnost ochutnat ze šesti druhů pomazánek, které se hodí k vínu. I tato ochutnávka byla součástí poplatku za košt vína. Pořadatelům se též podařilo uspořádat velmi kvalitní tombolu, kde bylo celkem
31 cen. Bylo zde například víno Chardonnay, Ledové víno, Svatovavřinecké, Frankovka, Rulandské
šedé, šunková vajíčka, inovecký salám, klobásy, různé perníky, kosmetika a další ceny od sponzorů,
kteří mají zájem, aby košt vína i nadále v Bohdíkově pokračoval.
Na další setkání při koštu vína se těší Evžen a Vlaďka Šíblovi, SDH Bohdíkov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ve dnech 10. 2. 2007 - 31.3. 2008
se narodili:
11. 3. Šimková Martina, Raškov
26. 3. Pavelek Petr, Bohdíkov
Navždy se s námi rozloučili:
15. 2. Pecháček František,
Komňátka
7. 3. Gronych Pavel, Bohdíkov
17. 3. Hladilová Marie,
Komňátka

KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY
Milovníci vážné hudby z Rudy, Bohdíkova a širokého okolí byli v měsících březnu a dubnu potěšeni několika
koncerty výjimečných interpretů, kteří
na náš venkov přijeli. 2. března předvedli své mimořádné umění ve hře na
klavír a housle sourozenci Petr a Alena
Čechovi. Oba pedagogové našich nejvýznamnějších hudebních škol zahráli
díla např. Wolfganga Amadea Mozarta, Felixe Mendelsohna-Bartoldyho či
George Bizeta.
Kdysi naděje české houslové školy,
dnes fundovaný komorní hráč a sólista předních světových orchestrů – to
je osobnost houslisty Ivana Ženatého,
který už více jak deset let hraje a vyučuje v Německu. Díky Kruhu přátel
hudby v Postřelmově se v sobotu 29.
března představil v sólovém koncertu. Pro posluchače zahrál Ivan Ženatý
na proslulý nástroj „Princ Oranžský“.
Ten v roce 1743 vytvořil italský mistr
Giuseppe Antonio Guarneri.
5. dubna navštívilo obecní úřad
v Rudě nad Moravou Adamusovo
trio. Výběr ze skladeb Sebastiana Bacha, Jana Ladislava Dusíka, Františka
Ondříčka či W. A. Mozarta přednesli
umělci ve složení Jitka Adamusová
(housle), Květa Novotná (klavír) a Jan
Adamus (hoboj a anglický roh). Právě
vedoucí souboru Jan Adamus, mimo
mnoha jiných skladeb na CD, nahrál
na svůj hoboj znělku k seriálu Nemocnice na kraji města, který možná sledujete. Trio koncertovalo už ve většině evropských zemí.
Příští, pravděpodobně varhanní koncert se v kostele v Rudě nad Mor.
uskuteční 30. 4. nebo 1. 5..
J. Málková

ZŠ A MŠ BOHDÍKOV
Další vzdělávání pedagogů Ani
v uplynulém období jsme na ně nezapomněli. Všechny vyučující prošly
nejméně 1 seminářem. Čtyři učitelky
absolvovaly dokonce třídenní kurz
v Přerově.
Zápis prvňáčků Dne 12. února jsme
u zápisu do první třídy přivítali 8 dětí.
Budoucí prvňáčci se museli „poprat“
s několika úkoly – skládali, porovnávali, kreslili i počítali obrázky, recitovali, zkrátka ukázali dospělákům, že
už nejsou žádná „prťata“. Zatím, je
zapsáno 5 dětí. Kluci a holky, těšíme
se na vás!
Schůzka školské rady Proběhla 26.
2. a projednávalo se zde hospodaření
školy za rok 2007, informace o sloučení ZŠ a MŠ Raškov se ZŠ a MŠ
Bohdíkov a studie rekonstrukce ZŠ
a MŠ Bohdíkov.
Velikonoční dílna Letošní rychlý
nástup jara a brzké Velikonoce nás
téměř zaskočily. Přesto jsme ale stihli
vyrobit hezké velikonoční dekorace,
které určitě udělaly radost hlavně
maminkám.

Sportujeme, jak se dá Přestože na
naší škole nemáme v zimním období právě ideální podmínky pro školní
tělocvik, snažíme se využít každé příležitosti ke sportování. V březnu jsme
se zúčastnili hned dvou turnajů . Dne
12.3. jsme si vyzkoušeli vybíjenou
v hanušovické tělocvičně a utkali se
s žáky dalších čtyř škol. O týden později naši nadšení ﬂorballisté zkřížili
hokejky s hanušovickými borci 6.-7.
tříd. Přestože jsme zápas prohráli,
za své herní nasazení a sportovního
ducha zaslouží naši žáci velkou pochvalu.
Josefovská zábava Všichni Pepíci
mohli oslavit svůj svátek 15. března
na tradiční Josefovské zábavě v kulturním domě. Program zpestřilo taneční vystoupení pohybového kroužku, pěvecké vystoupení žákyň HŠ

YAMAHA, soubor country tanců ze
Šumperka a orientální tanečnice. Velký dík patří všem, kteří se zasloužili
o hladký průběh celého večera, pomáhali v obsluze a prodeji, ale také
řadě štědrých sponzorů, kteří darovali výhry do Josefovské tomboly. Zásluhou všech se děti MŠ a ZŠ mohou
těšit na krásný výlet!

Matematický klokan Každoročně se
naši žáci účastní soutěže, ve které hraje důležitou roli nejen početní um, ale
především logické myšlení. Nejlepšími
matematiky se pro letošní rok stali Antonín Kotraš /3. ročník, 54 bodů/, Marek Diviš /5. ročník, 85 bodů/, Eliška
Komárková /2. ročník, 40 b/ a Adéla
Skopalová /1. ročník, 35 b/.
Testy Kalibro Celorepublikové testy, ve kterých zjišťujeme vědomostní
úroveň našich žáků, opět zamotaly
hlavu všem páťákům. Jak dopadly?
Jsme zvědaví a na výsledky netrpělivě čekáme!
Nabídka Ředitelka školy se souhlasem zřizovatele nabízí k odprodeji za
zůstatkovou cenu starší elektrickou
pánev ze školní kuchyně. Nutno vidět. Informace na tel. 583 246 158.
Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Bohdíkov Mgr. Alena Vokurková, Mgr. Eva
Fleischerová, a Mgr. Petra Straková
Příští událost:
23. 4. Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ
Bohdíkov v době od 8 do 12 hod.

ZŠ A MŠ RAŠKOV
„Raškovský skřivánek“
Je to pěvecká soutěž, kterou pořádá naše základní škola každým rokem. Přestože letos máme děti spíše
sportovně zaměřené, uspořádali jsme
tuto akci i tentokrát. Naši „skřivánci“
se utkali v sólovém zpěvu ve středu
19. února. Každý si připravil lidovou
písničku, kterou před svými spolužáky a učitelkami zazpíval. Každý byl
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za svou odvahu odměněn potleskem
a drobnou sladkostí.
1. místo – Anička Osladilová (3. ročník)
2. místo – Břetislav Kubíček (4. ročník)
3. místo – David Weiser (3. ročník)
27. března se děti ZŠ Raškov
zapojily do matematické soutěže
„KLOKAN“. Žáci soutěžili ve dvou
kategoriích. 2. a 3. ročník – kategorie „CVRČEK“. Radost nám udělali
a pochvalu si zaslouží zejména první
tři v této kategorii, kteří dosáhli velmi
dobrého výsledku:
1. místo – Pavlína Grivalská (2. ročník)
2. místo – Terezka Jílková (3. ročník)
3. místo – David Weiser (3. ročník)
4. ročník a 5. ročník – kategorie
„KLOKÁNEK“:
1. místo – Luděk Brostík (4. ročník)
2. místo – Břetislav Kubíček (4. ročník)
3. místo – Tomáš Gronych (4. ročník)
Všichni žáci obdrželi osvědčení
o účasti v soutěži a mohli vzájemně
porovnat výsledky. Ti starší si uvědomili, že ve větší konkurenci by
s dosaženým počtem bodů tentokrát
neobstáli.
Marie Krobotová
V neděli 30. března 2008 se v KD
v Bohdíkově konal tradiční DĚTSKÝ
KARNEVAL, pořádaný Základní
a Mateřskou školou Raškov.
Akce byla zahájena průvodem
a přehlídkou masek, kterých se letos
dostavil hojný počet.
Nejvíce jich bylo předškolního a batolecího věku. Ve směsici pohádkových postav se daly nalézt snad všechny - od princezen přes berušky, šašky,
kuchtíky až k čemokněžníkům. Poté
děti dostaly prostor k tanci a dovádění
zpestřený soutěžemi, při kterých mohly ukázat své dovednosti. Hezké odpoledne pak bylo zakončeno bohatou
tombolou s drobnými, ale i hodnotnějšími cenami. Ty věnovali sponzoři:
Kunc Petr, Diopan Vlastimil, Skopal
Jan, Skopalová Lenka, Kogej Lubomír, Vokurka Petr, Heděncová Marie, Tulach Jiří, Klimešová Ludmila,
Olšanské papímy, přátelé školy a Kuchařová Soňa, která zajistila občerstvení. Za jeho prodej patří poděkování
paní Drongové, Jenčkové, Smékalové,
Brostíkové a panu Brostíkovi.
Snad pro všechny to byl příjemně
strávený čas v prostředí usměvavých
dětí. A je snad něco hezčího než dětský úsměv?
Kamila Vysloužilová

FO TBALOVÝ KLUB BOHDÍKOV

POMLÁZKOU TO ZAČALO, VÝPRASKEM TO DOUFÁM NESKONČÍ!

Jako každé jaro s úsměvem na rtu,
s příjemným pocitem na duši pozoruji své
přátele a známé, jak spolu s námi, dosud
aktivními fotbalisty, s nedočkavostí čekají
na první jarní kolo, první hvizd, první zakopnutí o balón. „Tak co kluci, máte natrénovaný, bude vás vůbec dost, co posily, začne se prvním kolem nebo se to odvolá?“
Tyto a spoustu dalších příjemných otázek
se na nás hrnou a my s hrdostí a radostí,

Stejně jako sami sebe jsme i náš sportovní areál po zimě připravili dle našich
možností co možná nejlépe. Není mnoho
hřišť naší úrovně, které mají takové hezké
zázemí. Jsme na něho hrdi, tedy alespoň já
určitě, a líbí se nám v něm.
Je to trochu plácání po rameni, ale píši
to tentokráte spíše z důvodu toho, že to
hezké, oku lahodící, dostává neustále nějaké šrámy. Prostě je ničeno. Ano, snaha

tou někde „za bukem“, v klidu, z dosahu
očí, kde jejich oblíbenými hrami je ničení
ubrusů na lavečkách a stolech, čmárání na
stoly a různé jiné plochy fixou nesmyslné
ornamenty, opalování dřevěných stolů zapalovači, nepořádek od cigaret, zápalek,
rozbité skleněné láhve. Možná si dotyční
neuvědomují, že na pozemku fotbalového
klubu ničí jeho majetek. Bohužel je to tak.
Vy ostatní to možná ani nevíte, ale my tyto
následky vídáme často. Dosud jsme nikoho
za ruku nechytli, ale budeme muset tuto
věc radikálně řešit. Začneme s tím, že uzavřeme náš areál. Bohužel na úkor všech
ostatních, normálně myslících, ale tak to
někdy chodí. Psát o těchto negativních věcech není příjemné a dělám to nerad, ale
jak se říká „čeho je moc, toho je příliš“.
Takže co závěrem. Jarní boje začaly,
a proto všem mládežníkům i těm věkem pokročilejším přeji dobrou mušku, chladnou
hlavu, nervy na uzdě. Fanouškům přeji bohaté sportovní zážitky, žízeň a hlad nejen
po fotbale (přeje kolektiv prodejního stánku) a choďte na nás, choďte na nás, choďte
na nás.

že se o nás někdo zajímá, že se o nás mluví, že nás dokonce znají i celým jménem,
můžeme odpovědět. „Jasně, že máme
natrénovaný, tedy si myslím, myslím si
že snad, tedy určitě máme, ano jsem přesvědčen, že jsme v tomhle směru odvedli
poctivou práci. Jestli je nás dost? Tedy včera bylo, bylo nás dost, dnes je nás akorát,
trenér má těžký post. Dokonce se mi povedl i pěkný rým, kterým jsem nastínil, že
soupiska mužstva se ztenčila hlavně díky
zranění a nemoci. Posily hledáme hlavně
sami v sobě a pevně v ně věříme. A první kolo? To se kvůli sněhu odvolalo na
první máj, tedy čtvrtek, blbej den, ale nic
se nedá dělat.“ První domácí špíl sehrajeme proti atraktivnímu soupeři z jižněji
sousedící dědiny, kterým je Tatran Ruda.
Při čtení těchto řádků už budeme znát
výsledek tohoto utkání. Ať hlavně zvítězí
sport, dobrá nálada, hezké počasí a body
zůstanou doma. Všichni hráči se už těší na
zaplněný bohdíkovský stánek sportu a kultury, plné ochozy skvěle fandících fandů,
kteří dokáží pozvednout hráčovu náladu
„ten vlastník, co dal nevadí, a ta zbytečná
penalta, ze které jsme dostali gól, to si tak
nezabírej, to se stane.“ Dokáží také přátelským slovem povzbudit ve výkonu i samotné rozhodčí, kteří vždy řídí utkání dle
pravidel fotbalu a fair play, „ty kreténe, co
to pískáš, ty tu píšťalku radši zahoď, takovýho … jsme tady už dlouho neměli.“ Jsem
rád, že máme u nás fandy, kteří nejsou jen
statisty, prostými tichými přihlížeči, ale že
je náš fotbal dokáže vtáhnout a my jsme
tak proti soupeři v přesile.

několika pár jedinců, kteří každou volnou chvíli, každou sobotu před domácím
utkáním, věnují úklidu, údržbě, opravám,
aby to vypadalo a ono to vypadá, přichází
následně v niveč. V niveč díky pár jedincům, kteří chodí trávit svůj volný čas na
hřiště ne za účelem sportovním, ale spíše,
aby vyplnili své volné chvíle se svou par-

Náš oslavenec:
9.února oslavil 60 let Laďa Mazák, dlouholetý
člen oddílu, trenér a člen výboru našeho fotbalového klubu. Tímto mu za celý oddíl přeji
pevné zdraví a vitalitu do dalších let a spoustu
příjemných chvil strávených jak v domácím,
tak v našem fotbalovém kolektivu.
Petr Janků – předseda oddílu a hráč

O POHÁR STAROSTY OBCE BOHDÍKOV
Dne 6. 4.2008 se
konal tradiční turnaj
ve stolním tenise,
letos již čtvrtý ročník.
Turnaj se konal jako
každý rok v kulturním
domě
Bohdíkov.
Letos se přihlásilo 21
hráčů , což svědčí
o čím dál větším
zájmu
veřejnosti.
Bylo milé, že se přišlo
podívat i dost diváků
a fanoušků. Turnaj
začal v 15 hodin
a skončil v pozdních
večerních hodinách. V úvodu proběhlo losování, hráči byli rozděleni do tří skupin. Z každé
skupiny postupovali tři hráči do boje o první místo
A jak to všechno nakonec dopadlo?
Na stupních vítězů stáli tito tři borci: na 3. místě se umístil Jiří Šárník st., na 2 místě se
umístil vítěz z minulého ročníku Patrik Dávid, 1.místo, a tím i pohár si vybojoval Ivan
Nuzík.
Každý z hráčů si však odnesl pěknou výhru. Pořadí ostatních účastníků turnaje nebudeme
vyjmenovávat, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se .
Turnaj se nám všem velice líbil, doufáme, že příští rok se nás hráčů přihlásí ještě více.
Za organizátory Frenky (Jarda Kaňák) a Johny (Milan Ondráček)
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DEN MIKROREGIONU RUDA

sobota
24. května 2008

PROGRAM
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
8.00 – 8.45 ............................... prezence sportovních týmů v areálu fary
8.45 .......................................... rozlosování a slavnostní zahájení (v areálu
fary)
9.00 .......................................... začátek sportovních soutěží
Malá kopaná ............................. fotbalová hřiště TJ Tatran
Tenis (čtyřhra) ……………..….. tenisové kurty za Záložnou a ve farním
areálu
Nohejbal (tříčlenná družstva) ... antukové kurty u koupaliště
Volejbal ................................... tělocvična ve škole
Streetball (dívky a ženy) ......... asfaltové hřiště u koupaliště
PROGRAM VE FARNÍ ZAHRADĚ
od 7.30 do 10.30
Start turistického pochodu Za rudským
obrem
od 10.00 do 16.00
Ukázky tradičních řemesel a skautských
dovedností
od 14.00 do 18.00
Skákací hrad pro děti
od 14.00 do 17.00
Zábavný program mateřských
a základních škol, tělovýchovných
a zájmových organizací
od 16.30
Vystoupení pěveckého a tanečního
souboru Markovica z Postřelmova

KONCERT
CIMBÁLOVÉ
HUDBY
Žáků ZUŠ Iši Krejčího
Olomouc

18. května
v 16.00 hodin
v KD Bohdíkov

Sdružení dobrovolných
hasičů Komňátka
Vás zve na

KÁCENÍ
MÁJE
Kdy: sobota 31. 5. 2008

PROGRAM NA KOUPALIŠTI
od 20.00
K tanci a poslechu hraje Větrolam

Kde: bývalá prodejna v
Komňátce

MODELÁŘSKÁ PREZENTACE
Od 10.00 do 15.00
Letečtí modeláři předvedou letadla
a vrtulníky v prostoru vedle koupaliště

Začátek: 16:00 hodin

NA ZÁLOŽNĚ
od 9.00 do 18.00

Prezentační expozice obcí, organizací
a podniků

Hraje: Jan Babka
Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou hasiči

MAS Horní Pomoraví o. p. s.

MAS Horní Pomoraví o. p. s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení kombinované pozice:

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení kombinované pozice:

Ředitele MAS Horní Pomoraví o. p. s.

Účetní MAS Horní Pomoraví o. p. s.
a pracovník informačního centra

Místo výkonu práce:

Místo výkonu práce: Informační centrum Hanušovice
Základní požadavky:

region Horní Pomoraví, sídlo kanceláře Hanušovice

Základní požadavky:

SŠ vzdělání v ekonomickém oboru
dobrá znalost práce na PC
řidičské oprávnění skupiny „B“
dobrá znalost min.jednoho světového jazyka slovem i písmem
znalost v oblasti vedení účetnictví
(účetních postupů, standardů, metod apod.)
komunikační dovednosti

vysokoškolské vzdělání v ekonomickém oboru
dobrá znalost práce na PC
řidičské oprávnění skupiny „B“
dobrá znalost min. jednoho světového jazyka slovem i písmem
znalost dotační politiky ČR a EU výhodou
komunikační dovednosti a schopnost vystupovat na veřejnosti

Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce:

Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce:

strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadním
zaměstnání a kvaliﬁkaci
motivační dopis
čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný nástup od 1. 6. 2008
Lhůta pro podání přihlášky: 21. 4. 2008
Místo pro podání / na odeslání přihlášky: MAS Horní
Pomoraví o. p. s., Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

strukturovaný životopis s uvedením údajů
o dosavadním zaměstnání a kvaliﬁkaci
motivační dopis
čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný nástup od 1. 7. 2008
Lhůta pro podání přihlášky: 19. 5. 2008
Místo pro podání / na odeslání přihlášky: MAS Horní Pomoraví o. p. s.,
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
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FIRMY A ORGANIZACE INFORMUJÍ
ČSOB Pojišťovna
POZOR možnost uzavření pojistek všech druhů
(domy, byty, auta, garáže, kola, životní pojištění, úrazové,
pojištění děti spořící i úrazové,
pojištění léčebného pobytu v nemocnici...) velmi výhodné
cenově, bez nutnosti návštěvy pojišťovny, bezplatné konzultace
v klidu domova.
Nabízí pojišťovací poradce přímo ve Vaší blízkosti
Jitka Šírová, Raškov 137, 78964 Bohdíkov

VOLEJTE 608 757 716
DOHODNEME NEZÁVAZNOU SCHŮZKU

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!!!

POZVÁNKA
DO SPOLEČNOSTI
12. 4. Líbánky s operetou – KD
23. 4. Den otevřených dveří ZŠ
Bohdíkov
17. 5. Pohádkový les –
SDH Bohdíkov
18. 5. Cimbálovka - KD
24. 5. Den Mikroregionu Ruda
31. 5. Kácení máje –
SDH Komňátka

Mobil
603 973 581
BUDE SE KONAT
26. 4. Svoz nebezpečného
odpadu
26. 4. Sběr železa
28. 4. Sběr velkoobjemového
odpadu
11. 5. Vítání dětí

REGISTRACE VOZIDEL Z POHODLÍ DOMOVA
JAROSLAV KAŇÁK –
HOSTINSKÁ ČINNOST
Raškov 128, 789 64 Bohdíkov
Tel: +420 604 566 760

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

Motoristé mohou na běhání po úřadech deﬁnitivně zapomenout. V Šumperku lze využít
ojedinělou službu AGENTURY KRYŠTOF, která nabízí kompletní vyřízení registrace vozidla
a dalších úkonů na odboru dopravy. „Naši klienti už nemusí přemýšlet nad tím , jaké doklady
si s sebou při přepisu vozidla vzít a čekat ve frontě na úřadě. My vše potřebné vyřídíme za ně.
Na úřad už opravdu chodit nemusí.“, vysvětluje novou službu Ing. Tereza Čechová, vedoucí
Agentury Kryštof. „Pokud zrovna naši klienti nemají cestu do Šumperka, pak jim nabídneme
službu Do domu. Pracovníci naší agentury přijedou až ke klientovi domů, kde si vyzvednou
potřebné dokumenty a vše vyřízené pak opět přivezou. Klient tak nemusí vyjít přes práh domu,
natož pak na úřad.“, doplňuje Čechová.
Čas, který klienti Agentury Kryštof ušetří se jim mnohonásobně vrátí, cena nabízené služby
se totiž pohybuje v řádu stokorun. „Pokud si u Kryštofa sjednáte povinné ručení máte službu
vyřízení dokumentů dokonce zcela zdarma. Vybrat si samozřejmě můžete z nabídky všech
pojišťoven působících na českém pojistném trhu. Držitelé průkazu ZTP pak mají u Kryštofa
bonus v podobě všech služeb zdarma.“, podotýká Čechová.
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www.reprotisk.cz
telefon: 583 211 288
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