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Vážení spoluobčané,
několik slov k problematice školství v obci:

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ

Zastupitelstvo obce se na svém posledním zasedání 8. 6. 2009 zabývalo mimo
jiné zajištěním školního roku 2009/2010. Projednalo situaci, která nastala v důsledku poklesu žáků ZŠ v jedné třídě s třemi spojenými ročníky v Raškově. Pro
nastávající školní rok přihlásili rodiče v provedené anketě pouze 7 žáků. Za této
situace nebylo možno z ekonomických důvodů provoz základní školy v Raškově
zachovat a zastupitelstvo přijalo usnesení, ve kterém rozhodlo o ukončení provozu
na odloučeném pracovišti základní školy v Raškově. Od 1. 9. 2009 budou všechny
děti z naší obce navštěvovat nově zrekonstruovanou školu pro 1.–5. ročník v Bohdíkově. Obec zajistí pro děti z Raškova a Raškova Dvora dopravu autobusem do
školy a ze školy.
Mrzí mě, že vedení obce je části občanů z Raškova obviňováno z uzavření školy.
Tuto situaci nezavinil nikdo ze členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce pouze reagovalo na skutečnost, že od roku 2007 neustále klesal počet žáků ve škole v Raškově, protože řada rodičů začala posílat děti do školy v Bohdíkově, Rudě a Šumperku.
Z tohoto důvodu poklesl počet žáků z 26 ve školním roce 2006/2007 až na 7 žáků
pro školní rok 2009/2010. Obec vytvořila pro fungování školy v Raškově velni dobré podmínky. Budova základní školy je opravená a udržovaná, dobře vybavená
a poskytovala dětem dostatečné zázemí. Proto je mi líto, že nebyla dostatečně využívána. Škola v Raškově doplatila na to, že ačkoliv rodiče dětí navenek deklarovali
zájem o zachování a udržení školy v Raškově, ve skutečnosti značná část z nich
v praxi dělala pravý opak a z různých příčin přestala děti do školy posílat. Tento jev
vyvrcholil v letošním roce, kdy rodiče dalších 5 dětí se je rozhodli zapsat k školní
docházce do ZŠ Ruda. To byl hlavní důvod, proč musel být provoz školy v Raškově
uzavřen. Nyní se někteří z nich snaží svalit odpovědnost na členy zastupitelstva
obce. Vadí mi to a nepovažuji to za férové vůči veřejnosti.
Zastupitelstvo obce na zmíněném zasedání dále přijalo usnesení o zpracování
projektové dokumentace na úpravu budovy ZŠ v Raškově pro účely mateřské
školy a výdejny stravy. Chceme tak vyřešit současný nevyhovující stav budovy mateřské školy v Raškově
a vytvořit lepší předpoklady pro její další fungování. Se zpracováním
projektové dokumentace se počítá do konce letošního roku. Následně
potom bude přistoupeno k navrženým stavebním úpravám. Věřím,
že i nejmenším dětem
v Raškově vytvoříme srovnatelné podmínky jako
v Bohdíkově.
ing. Luděk Hatoň,
starosta obce
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Protože naší touho bylo i stálé zdokonalování a vzpomínka na doby dětství, ve kterém jsme stávali s pusou
otevřenou před podiem, na kterém
hrávali Bohdíkovští muzikanti, nás
pobízela k výuce a k aktivní hře na
nástroje pro dechovou hudbu. Pokusili jsme se tedy o sestavení dechové
hudby z hráčů naší skupiny. I když
jak již bylo řečeno, v té době žádné
veřejné hudební produkce nebyly
a tedy ani hudba prakticky nebyla pohromadě – nezkoušela – měl pro naše
snahy kapelník Mikuláš pochopení
a zapůjčil nám starší nástroje, které
již vlastní hudba nepoužívala a sám si
s námi několikrát, někdy i se St. Úlehlou zahrál. Někdy jsme hráli sloučení
se skupinou aloisovskou, kde už proti
nám byli zralí muzikanti. V naší skupině v té době hrávali:
Brokeš Vladimír – harmonika, horna
Cekr Vladimír – basa, kytara, heligon
Gronych Luboš – klarinet, saxofon
Gronych Zdeněk – trombon, baryton
Faulhamer Karel – trubka, harmonika, křídlovka
Kogej Franta – bubny
Krump Franta – saxofon (z Hostic)
Matýs Josef – klarinet, heligon
Šimek Josef – housle, violoncello,
trombon
Turek Dušan – bubny
Turek Jan – trubka, kytara, křídlovka
Diviš Josef – trubka, křídlovka
Někdy s námi hráli Eda a Miloš Kudeláskovi, častěji potom Květa Kozák,
který byl po dobu okupace v Přerově,
a k nám dojížděl na návštěvu příbuzných. Po 45. hrál u nás nastálo.
Jan Turek
(kronika Bohdíkovské hudby)
Přepsala J. Málková

zprávy obecního úřadu
VÝPIS Z USNESENÍ č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne
8. 6. 2009 V BOHDÍKOVĚ
56. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce
c) Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Bohdíkov a firmou SAN-JV, s.r.o., Lidická
56, 787 01 Šumperk na dodávku stavebních prací „Zateplení budovy ZŠ Bohdíkov“ za cenu 2 487 219,- Kč včetně DPH
d) Ukončení provozu odloučeného pracoviště ZŠ Bohdíkov v Raškově od 1. 9. 2009
z důvodu poklesu žáků
e) Závazek Obce Bohdíkov zajistit a hradit z rozpočtu obce od 1. 9. 2009 dopravu
žáků autobusem z Raškova do Bohdíkova a zpět ve dnech školního vyučování
f) Prodej pozemku p. č. 69/18, ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov, který vznikl na
základě geometrického plánu č. 430-82/2009 vypracovaného zeměměřičským inženýrem Ing. Vladimírem Rybářem, z vlastnictví obce panu Lubomíru Kogejovi,
bytem Raškov, 789 64 Bohdíkov za cenu 6 675,- Kč a poměrnou část nákladů na
vypracování geometrického plánu ve výši 2 879,- Kč
g) Prodej pozemku p. č. 69/19, ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov, který vznikl na
základě geometrického plánu č. 430-82/2009 vypracovaného zeměměřičským inženýrem Ing. Vladimírem Rybářem, z vlastnictví obce firmě MANEL spol. s r.o.,
IČ 14617773, se sídlem Dr. Edvarda Beneš 2871/5, 787 01 Šumperk za cenu 8 640,- Kč
a poměrnou část nákladů na vypracování geometrického plánu ve výši 3 726,- Kč
h)		Prodej pozemku p.č. 69/20, ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov, který vznikl na
základě geometrického plánu č. 430-82/2009 vypracovaného zeměměřičským
inženýrem Ing. Vladimírem Rybářem, z vlastnictví obce paní Haně Gronychové,
bytem Bohdíkov, 789 64 Bohdíkov za cenu 14 730,- Kč a poměrnou část nákladů
na vypracování geometrického plánu ve výši 6 354,- Kč
ch)Výkup pozemků p.č. 202/12, travní porost a p.č. 202/13, orná půda, v k.ú. Raškov Ves, které vznikly na základě geometrického plánu č. 156-846/2007 vypracovaného zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Vozdou, do vlastnictví obce od
vlastníků pana Vladimíra Gronycha, bytem Raškov, 789 64 Bohdíkov a paní Jitky
Matysové, bytem Raškov, 789 64 Bohdíkov za cenu 50,- Kč za 1 m2
i) Zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníků pozemku p.č. 202/10, orná půda,
v k.ú. Raškov Ves, pana V. Gronycha, bytem Raškov, 789 64 Bohdíkov a paní
J. Matysové, bytem Raškov, 789 64 Bohdíkov, spočívající v právu užívání studny,
která se nachází na pozemku p.č. 688, ostatní plocha a p.č. 202/12, travní porost,
v k.ú. Raškov Ves za jednorázovou úplatu ve výši 1 500,- Kč
j) Výkup pozemku p.č. 202/14, orná půda, v k.ú. Raškov Ves, který vznikl na základě geometrického plánu č. 156-846/2007 vypracovaného zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Vozdou, do vlastnictví obce od pana Martina Zimrhakla, byt
Frýdlantská, Praha 8, Kobylisy za cenu 50,- Kč za 1 m2
k) Uzavření dohody o partnerství k projektu technologická centra a elektronická
spisová služba s Městem Šumperk ve znění uvedeném v příloze
l) Zadání změny č. 2 územního plánu obce Bohdíkov
57. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
58. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce
a) Zajistit na základě výběrového řízení dopravce a uzavřít s ním smlouvu o zajištění
autobusové dopravy dětí ZŠ od 1. 9. 2009 z Raškova do Bohdíkova a zpět
b) Zajistit zhotovitele na zpracování projektové dokumentace na nezbytné stavební
úpravy budovy současné Základní školy Raškov pro účely mateřské školy a výdejny stravy

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
31. 8. 2009 • 21. 9. 2009
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OBEC ZÍSKALA DOTACI
NA CZECH POINT

Na základě rozhodnutí Ministerstva
vnitra ČR ze dne 14. 7. 2009 získala
obec Bohdíkov dotaci na projekt na
zřízení kontaktního místa Czech POINT. Obec podala žádost o získání
dotace v rámci Integrovaného operačního programu „e- Government v obcích – Czech POINT“ a byla úspěšná.
Zapojení do uvedeného programu obci
umožní vybudovat potřebné podmínky
pro probíhající proces elektronizace veřejné správy. Zřízení pracoviště Czech
POINT bude mít praktický význam pro
občany, kteří přímo na obecním úřadu
získají výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, živnostenského registru, obchodního rejstříku a centrálního
registru řidičů. Uvedené pracoviště
bude vybaveno k provádění autorizované konverze dokumentů z listinné do
elektronické podoby a bude vhodnou
přípravou na zavedení elektronických
datových schránek od 1. 11. 2009. Celkové náklady na projekt Czech POINT
dosáhnou výše 93 927,- Kč, z toho dotace ze strukturálního fondu ERDF činí
79 837,- Kč (85 %). Zbývající náklady ve
výši 14 090,- Kč zaplatí ze svého rozpočtu obec. Ke zřízení kontaktního místa
Czech POINT na obecním úřadu dojde
do 15. října 2009.

NITRIANSKÉ SUČANY
SLAVÍ 760 LET

V minulých letech naše obec obnovila
partnerské vztahy (přerušené v roce 1969)
se slovenskou obcí Nitrianské Sučany.
Každoročné tak probíhají setkání zástupců našich obcí při různých slavnostních
příležitostech. Letos to budou oslavy významného výročí 760 let obce Nitrianské
Sučany.
První zmínky o obci jsou z roku 1249.
V roce 1828 měla obec 145 domů a 1011
obyvatel. Živili se zemědělstvím a ovocnářstvím, do 18. století pěstovali šafrán a vinnou révu. Zachovaly se tři kapličky z 18.
a 19. století, sloup sv. Trojice z 18. st. a římskokatolický barokní kostel z roku 1737,
opevněný renesanční zdí a střílnami.
V současné době žije v obci asi 1240 obyvatel (604 mužů a 636 žen). Je tu pošta, stálé
kino, kulturní dům s obřadní síní, knihovna, tělocvična, fotbalové hřiště, základní
a mateřská škola, 2 obchody s ovocem,
zeleninou a potravinami, 2 pohostinství
a 2 restaurace. V obci je rozveden vodovod
a plyn. Kromě Fotbalového klubu je činný
Recitační kroužek i folklorní soubor Boršina, který letos oslavil 25. výročí vzniku.
Žijí zde lidé hrdí na svou obec i místní tradice, pracovití a srdeční, o čemž se osobně
přesvědčili mnozí z nás. J. Málková

Ze života naší obce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od 1. 6.2009 do 6. 8.2009 se narodili:
21. 6. Jenčke Matouš, Raškov
24. 6. Janků Veronika, Raškov
Navždy se s námi rozloučili:
19. 6. Krobotová Věra, Bohdíkov
3. 8. Gronych Jaromír, Komňátka
6. 8. Kašparcová Růžena, Raškov

V sobotu 1. 8. 2009 oslavili
manželé Jan a Eva Blahákovi
z Bohdíkova významné životní
jubileum, a to 50. výročí
uzavření manželství, výročí zlaté
svatby. Manželům k výročí
poblahopřáli a předali malý dárek
a kytičku starosta obce
Ing. Hatoň Luděk a předseda
SPOZ pan Podhorný Miloslav.

SDH Komňátka

V sobotu 18. 7. 2009 SDH Komňátka
oslavila
120.
výročí
založení
hasičského sboru. Slavnost byla
zahájena položením kytice k pomníku
padlých v 1. světové válce v Komňátce.
Hlavní oslavy proběhly v prostorách
bohdíkovského letního divadla. Počasí
nám však zkazilo pestrý program, který
byl připraven pro děti i dospělé na celé
odpoledne a návštěvníci přišli o mnoho
atrakcí a pěkných vystoupení. Večer
naštěstí pominul vydatný déšť a za
hudebního doprovodu skupiny Jupiter
pokračoval letní karneval, který již bez
problémů trval až do ranních hodin.
Družstvo komňátských hasičů se
v sobotu 8. 8. 2009 již tradičně
zúčastnilo 6. ročníku „Her bez hranic“
pořádaných fotbalovým klubem FC
Rovensko v jejich sportovním areálu.
Za krásného letního odpoledne jsme
vybojovali ve tvrdé konkurenci devíti
družstev velmi pěkné 4. místo. Nešlo
tam o podání vrcholových sportovních
výkonů, ale o zábavu a dobrou náladu
při netradičních disciplínách, které
byly perfektně připraveny tamními
organizátory.
M. Spáčil

SENIORKY Z BOHDÍKOVA

Na podzim roku 2005
se sešla skupina 8 seniorek, které nechtěly jenom
sedět doma a čekat na to,
až je kde zabolí. Pod vedením Ivany Pazdírkové
začaly s nácvikem skladby
s pompony. Cvičily na zahradě, při špatném počasí
i v bytě některé cvičenky.
Poprvé vystoupily na besedě s důchodci se skladbou
Mumulend. Obstaraly si
úbory i pomůcky na cvičení. Jejich vystoupení
mělo úspěch a obecní úřad
se rozhodl finančně podpořit jejich činnost. Začaly nacvičovat další skladby
a pod hlavičkou „Hasiči Bohdíkov“ využívaly prostory hasičské klubovny i podia na zahradě. Každým rokem přibyla další nová skladba, nové úbory. Zájem
o jejich vystoupení projevily různé organizace v okrese Šumperk, ale i na Slovensku. Dnes již nacvičuje 9 cvičenek 4 skladby. Např. letos seniorky vystupovaly v Bušíně, Šumperku, Dolních Studénkách, Lázních Bludov, Bohdíkově
a na Slovensku v Nitrianských Sučanech. Hledaly jsme náhradnici a podařilo
se. Blanka Skoumalová se rychle naučila všechny skladby a je schopna zastoupit kteroukoliv cvičenku. Mám radost, že je o naše vystoupení zájem. Seniorky
chodí cvičit rády, neznám slovo nechce se nám, nemůžeme. Doufám, že nám
síly a zdraví vydrží co nejdéle a budeme moct pokračovat v nácviku. Děkuji za
podporu Obecnímu úřadu a výboru Hasičů Bohdíkov.
Ivana Pazdírková

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
o Pohár starosty obce Bohdíkov V. ročník
V sobotu 27. 6. 2009 se konal V Kulturním domě Bohdíkov již V. ročník
turnaje ve stolním tenise. Letos se turnaje zúčastnilo 12 hráčů, z toho jedna
žena. Turnaj se odehrál opět v bojovném duchu až do posledního finálového
zápasu.
Vítězem letošního V. ročníku se stal Petr Šubiak, na druhém místě se umístil Dan Podhorný a třetí místo obsadil Radek Krzystek. Všem finalistům blahopřejeme, ostatním hráčům děkujeme za účast a už se těšíme , až se sejdeme
za rok při VI. ročníku
turnaje.
Pro
zajímavost
připomínáme vítěze
předchozích ročníku
turnaje: V roce 2008
vyhrál Ivan Nuzík,
rok 2007 Patrik David, rok 2006 Ivoš
Přikryl, rok 2005
Zdenek Pospíšil.
Za pořadatele
Jarda Kaňák
(Frenky) a Milan
Ondráček (Johny)
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ZŠ a MŠ bohdíkov A raškov
- OHLÉDNUTÍ DO POSLEDNÍCH DNŮ ŠKOLNÍHO ROKU
Výlet ZŠ do Hanáckého skanzenu v
Příkazech a do Úsova – 11. 6.
Celé dopoledne jsme strávili v příjemném prostředí hanáckých stavení
a mezi milými lidmi, kteří nám ukazovali umění dávných řemesel. Všichni
jsme si je také vyzkoušeli a domů jsme
tentokrát vezli vlastnoručně vyrobené
dárečky. Spolu s námi byla ve skanzenu i Česká televize, která zde natáčela
další pokračování pořadu „Toulavá kamera“. V některých záběrech určitě
nebudeme chybět. Letošní „Rok lesa“
jsme završili návštěvou loveckého
zámku v Úsově.
Výlet MŠ Bohdíkov do Kunětic
a Třebechovic – 13. 6.
Závěrečný koncert HŠ YAMAHA
v raškovském kostele – 14. 6.
Výlet MŠ Raškov a Bohdíkov na
Dopravní hřiště v Mohelnici – 22. 6.
Letos poprvé vyrazily na dopravní hřiště také děti mateřských škol.
S předpisy si ještě příliš hlavu nelámaly, ale zato si pořádně zajezdily na
různých vozítkách a při tom trénovaly
hlavně ohleduplnost a pozornost.
19. školní pouť – 26. 6. byla radostným ukončením náročného školního
roku. Počasí přálo, účast návštěvníků
rekordní, výpadky elektřiny zažehnány, drobné nedostatky prominuty –
proto si myslíme, že se vydařila. Bylo
to určitě také zásluhou mnoha pomocníků a spolupracovníků, protože jak
se zpívá „…ten dělá to a ten zas tohle
a všichni dohromady udělají moc.“

lu,

Děkujeme
SDH Bohdíkov za zapůjčení areáSDH Raškov za ukázku zásahu,

techniky a zapůjčení
elektrocentrály pro
skákací hrad,
SDH Komňátka
za zapůjčení výčepního zařízení,
Papírně Aloisov
za papír na výzdobu,
p. Petru Pavelkovi
za pomoc a zajištění
„pitného režimu“ pro
děti i dospělé,
kapele Jupiter za
skvělou hudbu a p.
Jiřímu Divišovi za
perfektní ozvučení,
p. Petru Úlehlovi,
paní Monice, slečně Alence, p. Milanu
Jahnovi, p. Anně Divišové, p.Václavu
Babkovi za bezvadnou obsluhu,
kamarádům Broňovi Strakovi
a Radkovi Novákovi za obětavý grilovací maratón,
p. Pazdírkové a p. Gronychové za
„dozor“ u vchodu,
p. Leo Vaníkovi a p. Vilmě Johnové
za báječné balónky,
manželům Krystkovým za dobrou
zmrzlinu,
manželům Skopalovým za výborné
zásobování,
p. MVDr. Klimešovi za skvělé klobásy,
DDM Zábřeh za spolehlivé fungování skákacích atrakcí,
p. Milanu Daňkovi za „oživování“
elektrického vedení,
p. Pavelkové a p. kuchařkám za výborné sladké dobroty,
zpěvačkám Alence a Sáře za krásné
vystoupení,
p. Babkovi a p. Komárkovi za finanční podporu,
chovancům ÚSP
Olšany a gymnastkám ze Šumperka
za nádherná vystoupení,
slečně Veronice
Wolfové a jejím malým i velkým orientálním tanečnicím za
krásné tance,
p.
Stanislavu
Janků a jeho synovi
Danovi za tradiční
táborák,
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pracovníkům obecního úřadu za
spoustu drobných pomocí
a všem dalším rodičům a přátelům
školy, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a realizaci pouti.
Veřejnou pochvalu ředitelky školy
zasluhují také všechny účinkující děti
z MŠ a ZŠ a zejména zaměstnanci
školy, pro které tato akce znamená
mnoho tvůrčí energie a hodin práce
navíc.
Mgr. Alena Vokurková
Prázdniny 2009
prožíváme ve znamení přestavby
mateřské školy na školu základní a velkého očekávání, jaká bude nová škola. Obrazový záznam postupu prací
můžete sledovat na www.zsbohdikov.
cz ve fotogalerii. Pořádným oříškem
bude opětovné stěhování školy, ale vidina nových prostor a lepšího vybavení práci určitě zpříjemní.
Zahájení školního roku 2009/10
Protože vše nasvědčuje tomu, že
bude dodržen harmonogram přestavby, plánujeme zahájení nového
školního roku 1. 9. 2009 v 8:00 h již
v nové škole. Pro děti a rodiče z Raškova bude zajištěna doprava. Přesné
informace budou vyvěšeny na budovách škol a sděleny prostřednictvím
rozhlasu a webových stránek školy.

PŘEJEME KRÁSNÝ
ZBYTEK PRÁZDNIN!!!

Fo tbalový klub Bohdíkov
Jaká bude fotbalová sezóna 20092010?
Tato, ale i mnohé další otázky honí
se nám hlavou a odpovědi na ně mohou být různé. Zarytí vlastenci, odkojeni bohdíkovskou vodou, jejichž
první krůčky spatřili rodiče se slzou
v oku na zeleném trávníku fotbalového hřiště, s hrdostí budou tvrdit, že
se máme na co těšit, že naši kluci to
všem natřou, vždyť jsou to dobří kopáči a neskončili přece loňskou sezónu
pro nic za nic tam, kde skončili. Při
zápasech jejich hlasivky dostávají jaksepatří zabrat, hráče slovem povzbudí
a rozhodčího zase za jeho negativní
rozhodnutí pokárají, mnohdy i nevybíravým způsobem. Jiní jsou zase ve
svých úsudcích opatrnější, také sice
věří v dobré umístění manšaftů, při
davovém fandění můžeme od nich
občas zaslechnout „kluci jedem“, ale
přehnaně nehýří optimismem a nechávají si raději zadní vrátka pootevřená. Další sorta lidí, flegmatiků, tvrdí
jen „uvidíme“. Nepouští se do složitějších rozborů, berou zápas od zápasu a
s případným neúspěchem si nedělají
velkou hlavu. Při fandění nechodí do
„kotle“, ale rádi přijdou na fotbal, podívat se, pokecat s přáteli, dát si pivečko nebo dvě a zase odchází. Nejmenší
skupinka příchozích si dojde na hřiště
prostě jen udělat pěknou sobotu, dají
si nějakou uzeninku, pivko, zaskotačí si s dětmi na houpačce, postaví si
hrad z písku, aniž by zaregistrovali
nějaké hráče na place. Kolik zápas
skončil, kdo s kým hrál a kdo dával
branku, jsou pro ně nepodstatné věci,
bez kterých se dá žít. Všechny tyto
lidičky ovšem rádi vídáme v našem
sportovním stánku. Hlavně, aby se
cítili příjemně, měli všeho dostatek
a nezmokli. A koho baví fotbal, tak
aby se bylo na co dívat a nebolely je
z toho přitom oči.
Co nového nás čeká a s čím nastupuje naše bohdíkovská reprezentace
do sezóny 2009-2010? Naše nejmladší budeme hledat v tabulce starších
žáků, pro ně soutěži atraktivnější, kde
se budou mlátit s dalšími deseti manšafty oproti minulosti, kdy museli hrát
dvoukolově s pěti soupeři. Svůj nižší
věk pro soutěž musí nahradil bojovností a disciplínou a musí se poctivě
připravovat a řídit pokyny trenérů. Pak
mohou uspět, otrkají se a vítězných

zápasů bude přibývat. Dorost to také
nebude mít jednoduché. Musí makat,
rychle se adaptovat s vyšší soutěží, novými soupeři a nepodcenit jak tréninkovou přípravu, tak i každý jednotlivý
zápas. Kádr doznal některých změn.
Tři borci skončili a naopak přišli navrátilci z Rudy a noví kluci z Hanušovic. Držme jim palce a přejme jim,
ať se úspěšně perou s krajskou soutěží. No a co muži? Ti si také připravili
pár změn. První změnou je nový kouč
týmu. Tréni Jirku, který si chtěl od
těch klacků trochu odpočinout, nahradil Milan Navrátil z Velkých Losin,
který má trenérské zkušenosti z jiných
manšaftů. Jeho tréninkové i herní metody a postupy mohou přinést klukům
další zkušenosti, jiné myšlení, přístup
a náboj do hry i trénování a může být
také novým impulsem do soutěže.
A co kádr? Z dorostu přišel a aktivně

se zapojil Vašek Dobeš, prodloužilo se
hostování Martinu Vinklerovi a Radku Mondekovi a na hostovačku přišel
i Tomáš Horák z Hrabišína. Čili hráčů
je teoreticky dostatek, i když už první zápas naznačil, že zranění nechodí
po horách, ale po bohdíkovských hráčích a my jsme museli využít pomoci
dorostu. Doufejme, že to byl výjimečný stav a zdravých kluků bude dost.
Držme také jim a novému trenérovi
palečky, aby to šlapalo a legendární
„bohdíkovská mašina“ jela tím správným směrem.
Choďte tedy i nadále v nové
sezóně dívat se na ty blázny honící se
za koženým kulatým nesmyslem, zachovejte nám Vaši přízeň, buďte u nás
spokojení a fanděte jak těm nejmenším, tak i těm starším generacím.
Petr Janků – Vámi oblíbený předseda oddílový

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Krajská soutěž I.B třída sk.C - muži podzim 2009
Den
Datum Hodina Mužstvo
Sobota 08.08.2009 16.30 Sokol Nový Malín
Sobota 15.08.2009 16.30 FK Bohdíkov
FC Tatran WAREX
Sobota 22.08.2009 16.30
Supíkovice
Sobota 29.08.2009 16.30 FK Bohdíkov
Sobota 05.09.2009 16.30 TJ Tatran Ruda n. Mor.
Sobota 12.09.2009 16.00 Řetězárna Česká Ves
Sobota 19.09.2009 16.00 FK Bohdíkov
Neděle 27.09.2009 15.30 Sokol Lesnice
Sobota 03.10.2009 15.30 FK Bohdíkov
Sobota 10.10.2009 15.00 TJ OLPA Jindřichov
Sobota 17.10.2009 15.00 FK Bohdíkov
Sobota 24.10.2009 14.30 FK STOMIX Žulová
Sobota 31.10.2009 13.30 FK Bohdíkov

Mužstvo
FK Bohdíkov
TJ Dynamo Javorník

Odjezd
15.00

FK Bohdíkov

14.30

TJ Velamos Sobotín
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
TJ Sokol Bludov
FK Bohdíkov
Sokol Hrabišín
FK Bohdíkov
Baník Staré Město
FK Bohdíkov
TJ Bělá pod Pradědem

11.15
14.00
13.45
10.15

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Krajská soutěž I.třída „A“- dorost podzim 2009
Den
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

Datum
08.08.2009
15.08.2009
22.08.2009
29.08.2009
05.09.2009
12.09.2009

Hodina
14.15
14.00
16.30
14.00
14.00
13.00

Sobota 19.09.2009 13.30
Sobota 26.09.2009 10.45
Sobota 03.10.2009 13.00
Sobota 10.10.2009 11.30
Sobota 17.10.2009 12.30
Sobota 24.10.2009 12.00
Sobota 31.10.2009 11.00

Mužstvo
Sokol Vikýřovice
FK Bohdíkov
Sokol Troubelice
FK Bohdíkov
Tatran Ruda n. Moravou
FK Mikulovice

Mužstvo
Odjezd
FK Bohdíkov
13.00
TJ Dynamo Javorník
FK Bohdíkov
15.00
FK Nové Sady
FK Bohdíkov
FK Bohdíkov
11.15
Sokol Lázně Velké
FK Bohdíkov
Losiny
SK SULKO Zábřeh B“ FK Bohdíkov
9.30 / hř. Leština
FK Bohdíkov
Zlaté Hory
Sokol Štíty
FK Bohdíkov
10.00
FK Granitol Morav.
FK Bohdíkov
Beroun
FK STOMIX Žulová
FK Bohdíkov
10.15
FK Bohdíkov
SK Lipová

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – OP starší žáci - podzim 2009
Den
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

Datum
22.08.2009
29.08.2009
05.09.2009
12.09.2009
19.09.2009
26.09.2009
03.10.2009
10.10.2009
17.10.2009
24.10.2009
31.10.2009

Hodina
10.00
10.00
13.30
10.00
9.00
10.00
12.30
10.00
12.00
10.00
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Mužstvo
FK Hanušovice
FK Bohdíkov
Spartak Loučná
volno
FK Bohdíkov
SK SULKO Zábřeh
FK Bohdíkov
Baník Staré Město
FK Bohdíkov
Sokol Leština
FK Bohdíkov

Mužstvo
FK Bohdíkov
Sokol Sudkov
FK Bohdíkov
Sokol Bludov
FK Bohdíkov
TJ OLPA Jindřichov
FK Bohdíkov
Sokol Štíty
FK Bohdíkov
SK Zvole

Odjezd

hř. Leština

MAS HORNÍ POMORAVÍ VYHLAŠUJE 1. výzvu k předkládání žádostí o dotace
MAS Horní Pomoraví vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů
v rámci opatření IV.I.2 PRV Realizace Strategického plánu Leader s názvem „V harmonii s přírodou“
Žádosti o dotaci lze předkládat v rámci 4 Fichí (oblastí podpory)
Fiche

Název

2

Zakládání
podniků
a jejich
rozvoj

3

Atraktivní
venkov

4

Moderní
venkov kvalitní
občanské
vybavení
a služby

Podporované aktivity
Rekonstrukce a modernizace objektů či přestavba objektu na provozovny určené pro zakládání a rozvoj
existujících mikropodniků (rozšíření, přestavba, inovace) včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance
Nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků
Úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny
Nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků
Nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem nebo v souladu s cíli SPL
Nákup nezbytné výpoč. techniky v souvislosti s projektem nebo v souladu s cíli SPL
Tvorba pěších a lyžařských stezek, hippostezek a dalších tématických stezek
Nákup a výsadba doprovodné zeleně související s projektem
Náklady na stavbu malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení, náklady na modernizaci,
rekonstrukci či přestavbu malokap.ubyt. či strav. zařízení
Náklady na stavbu, modernizaci, rekonstrukci či přestavbu půjčovny sportovních potřeb
Náklady na stavbu, modernizaci, rekonstrukci či přestavbu sportovních zařízení v areálech jak vnitřních tak
venkovních
Nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení
Nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní zařízení
Náklady na výstavbu příjezdové cesty, odstavních stání a úpravu povrchů včetně oplocení v areálu
malokapacitního ubytovacího zařízení
Výstavba požárních nádrží v areálu malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího zařízení
Nákup nezbytné výpoč. techniky v souvislosti s projektem nebo v souladu s cíli SPL
Rekonstrukce a modernizace objektu či přestavba na provozovny určené pro nezemědělskou činnost a rozvoj
nezemědělské produkce
Nová výstavba objektu k provozování dané činnosti
Úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny
Nákup výrobních zařízení a technologie sloužící k diverzifikaci do nezemědělské činnosti
Montáž a zaškolení obsluhy
Nákup vybavení dílny nebo provozovny v souvislosti s projektem nebo v souladu s cíly SPL
Stavební výdaje na stavební obnovu atické zabezpečení) nebo na novou výstavbu budov, ploch, včetně
rozvodů, vytápění a sociálního zařízení v oblasti:
- sociální infrastruktury
- kulturní infrastruktury
- péče o děti (předškolní a mimoškolní péče)
- vzdělání
- zdraví, sportu, volnočasových aktivit, základní obchodní infrastruktury
Stavební výdaje na stavební obnovu a/nebo novou výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu
pro realizaci projektu
Stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládku zpevněných povrhů a dlažeb v souvislosti s projektem
Výdaje na parkové úpravy v souvislosti s projektem
Výdaje na nezbytné oplocení a osvětlení, venkov. označení v souvislosti s projektem
Investiční výdaje na pořízení potřebného materiálně-technického zázemí,případně stavební výdaje malého
rozsahu v souvislosti se společenskými, spolkovými, sport., environment., kultur. a církevními aktivitami
Hardware a software související s projektem nebo v souladu s cíly SPL
Stavební výdaje na obnovu místních komunikací III. a IV. třídy
Stavební výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury - energetická vedení, trafostanice,
veřejný rozhlas, produktovody
Stavební výdaje na obnovu veřejných prostranství obce, osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře a na
obnovu a/nebo výstavbu čekáren na zastávkách hromadné dopravy
Výdaje na parkové úpravy v souvislosti s projektem
Výdaje na nákup techniky pro údržbu zeleně vyjma ručního nářadí v souvislosti s projektem do 50%
způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace
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5

Tradiční
venkov zachování
kulturního
dědictví
v regionu

Výdaje na zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví
Výdaje na vypracování programů regenerace památkově významných území, plánů péče o území
Výdaje na vypracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově
Výdaje na geodetické a kartografické práce související s projektem
Výdaje na historický průzkum
Publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr
Stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků
Výdaje na revitalizaci histor. parků, zahrad, alejí, skupin stromů i solitér. dřevin
Stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlažeb (přístupové komunikace,
chodníky, parkoviště, odstavné plochy)
Výdaje na parkovou úpravu okolí objektů kulturního dědictví
Výdaje na zpracování posudku statiky budov či objektů v souvislosti s projektem
Savební výdaje na realizaci nových výstavních expozic a muzeí
Investiční výdaje na zpracování libreta výstavní a/nebo muzejní expozice
Výdaje na zařízení a vybavení nutné pro provoz - výstavní vitríny, panely a montáže, informační tabule,
osvětlení, audiovizuální technika, počítačová technika

Žádosti o dotaci budou přijímány osobně v sídle MAS v prostorách Informačního centra v Hanušovicích, Hlavní 137
v období od 17. 8. do 30. 9. v době od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Žádosti se odevzdávají na formuláři, který je k dispozici na www.hornipomoravi.eu, kde jsou také uvedeny povinné
přílohy k jednotlivým Fichím. Přílohou žádosti je vždy projekt dle předepsané osnovy – opět přístupné na webových
stránkách MAS.
Kontaktní pracovníci pro další informace a bezplatné konzultace jsou:
Ing. Anna Bartošová Manažerka pro realizaci SPL, kancelář Hanušovice, Hlavní 137 (budova informačního centra),
telefon 583 285 615, 723 286 419, e-mail: bartosova@hornipomoravi.eu
Ing. Petra Vojtková Manažerka pro realizaci SPL, kancelář Zábřeh, Farní 14 (budova kina Retro), telefon: 602 832 880,
e-mail: vojtkova@hornipomoravi.eu

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE ČESKÉHO BOHDÍKOVA ZA ROK 1953

Stav zaměstnanců na začátku a koncem
roku:
Stav k 1. lednu 1953: Náčelník stanice,
2 výpravčí vlaků, 5 výhybkářů.
Stav ke konci roku 1953: Náčelník stanice,
3 výpravčí vlaků, 6 výhybkářů.
Věk zaměstnanců se pohybuje od 26 let do
58 roků, pod 20 let nemáme zde nikoho. Od
roku 1952 konala v naší stanici službu jako
výpravčí vlaků Marie Chmelařová z Ráječku
u Zábřeha na Mor.
Dopravní službu konala vcelku dobře a hlavně bez nehod. Dopravní zkoušku prodělala
s pochvalou – nerada však konala práce komerční spojené s její službou. V roku 1953
byla přeložena do stanice Zábřeh na Mor.
jako výpravčí vlaků. Vzhledem k zvýšené
dopravě na naší trati byl stav zaměstnanců
zvýšen o jednoho výpravčího vlaků a jednoho výhybkáře. Tím se stav zaměstnanců
zvýšil, jak již nahoře jest uvedeno.
Kolektiv zaměstnanců naší stanice po
stránce povahové:
Náčelník stanice Alois Hinkelman, rodák
z Hostic, věk 57 let, jest povahy na prvý
pohled tvrdší, ale ve svém pravém jádru
jest člověk dobrý. I když někdy ve svém služebním jednání občas – jak tomu říkáme
vybuchne – vždycky se na konec vše v klidu
vyřídí a urovná.
Výpravčí vlaků Mazal Josef, rodák z Ivanovic na Hané, stár 26 let, jest povahy rázné

a veselé, vystupování jeho jest sebevědomé,
o vše kolem sebe jeví živý zájem, ve službě
svědomitý a spolehlivý.
Výpravčí vlaků Chrudina Jaroslav, rodák
z Litovle, věk 28 let, původ. povoláním
cukrář, jest povahy více zádumčivé, často
o čemsi přemýšlející, jinak klidný a dobrý
spolupracovník.
Výpravčí vlaků Matura Vít, rodák z Chromče, věk 35 roků, povahy spíše uzavřenější
a hloubavé, ve službě přičinlivý, snaživý,
dbající toho, aby služba v jeho směně byla
vždy konána podle předpisů.
Všichni tito tři výpravčí vlaků jsou vyšlí
z dělnických kádrů. Výpravčí Mazal Josef
konal dříve službu skladnickou, výpravčí
Chrudina Jarosl. službu telegrafisty ve stanici Hanušovice a výpravčí Matura Vít konal službu hradlaře ve stanici Šumperk.
Výhybkáři: Gronych Hynek, narozen ve
Lhotě Štědrákově, vyrostl však v obci Komňátka, jest mu 53 let, věkově nejstarším
výhybkářem ve stanici. Povahy jest veselé
a bystré – svými žertovnými nápady často
obveselí celou stanici. Z každé situace dovede si ihned udělati přiléhavý úsudek.
Jako další výhybkář podle věku jsem já, pisatel těchto řádků. Zdá se mi to nevhodné,
o sobě samotném dělati nějaký úsudek –
všichni mne zde ve stanici znají, ať učiní
posudek sami. Chtěl bych jen připomenouti, že mám rád dobrou spolupráci svých
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soudruhů ve službě a sám se snažím konati službu tak, aby to bylo ku spokojenosti
mých představených i soudruhů ve službě.
Výhybkář Hejl František, rodák z Výprachtic v Čechách, jest 44 let stár, vyučen obuvníkem. Povaha jeho jest lehce vznětlivá
a výbušná, ale vzápětí dochází k uklidnění.
Ve službě jest přesný a dobrý spolupracovník. Výhybkář Jan Gronych, rodák ze Lhoty Štědr., stár 43 léta, vyučen jest tesařem.
Povahy klidné, ve službě spolehlivý pracovník.
Gronych Josef, rodák ze Lhoty Štědrákové, jest mladším bratrem výhybkáře Jana
Gronycha a je mu 41 let. Své mládí prožil na samotě v osadě Lazy, patřící k obci
Lhotě Štědrákově. Jest povahy rozvážné
a mírné, dobře se s ním spolupracuje, ve
službě spolehlivý pracovník.
Hladil Josef, rodák z Komňátky, jest 29 let
stár. V naší stanici slouží trvale od měsíce
září t. r. Jest povahy veselé, rád se zasměje
- jinak dobrý kamarád a spolupracovník, ve
službě spolehlivý.
To by tak byl krátký a stručný popis našeho
staničního kolektivu. Jestli snad jsem se tímto posudkem někoho z nás nemile dotknul,
tak prosím o prominutí. Ale doufám, že
nakonec po přečtení těchto řádků, si každý
z nás v duchu řekne: Ano, to jsem já.
(zpracoval M. Veselý ml.)

firmy a organizace informují
POZVÁNKA
DO SPOLEČNOSTI
29. 8.
4.–5. 9.

Hanušovický jarmark
Oslava 135. narozenin pivovaru Holba
12.-20. 9. Dny Evropského dědictví
18. 9.
Zájezd pro důchodce
19. 9.
Den Horního Pomoraví ve
Zborově
20. 9.
Velká cena Cross Country
v Hrabenov

DEN HORNÍHO POMORAVÍ

Místní akční skupina ve spolupráci s obcí Zborov připravuje tzv. Den Horního Pomoraví, který se uskuteční v sobotu 19. 9. 2009 v areálu koupaliště ve
Zborově.
Program je složený z kulturních vystoupení dětí ze základních a mateřských škol v regionu, vystoupení kulturních spolků a sportovního klání ve volejbale, součástí je také hasičská soutěž o pohár Horního Pomoraví. Pro děti
bude připraven herní koutek a občerstvení pro účinkující i návštěvníky akce
bude zajištěno.

Zájezd pro důchodce
Sovinec, Dlouhé Stráně

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

Termín: pátek 18. 9. 2009
Odjezd: Raškov – Horní Dvůr 		
6:30 hod.
Raškov – kostel
6:35 hod.
Raškov – u Seppla
6:40 hod.
Bohdíkov – zastávky po obci
6:45 hod.
Komňátka – obchod
6:50 hod.
Program:
Sovinec – prohlídka hradu
Jiříkov – Pradědova galerie u Halouzků
Rýmařov – procházka městem
Dlouhé stráně – exkurze PVE
Maršíkov – prohlídka dřevěného kostelíku
Vikýřovice – večeře a posezení při harmonice V penzionu Trámky

INZERUJTE S NÁMI!

Mobil
603 973 581

Volejte,
určitě se
dohodneme!!!

JAROSLAV KAŇÁK –
HOSTINSKÁ ČINNOST

Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm
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Raškov 128, 789 64 Bohdíkov
Tel: +420 604 566 760

vaše tiskárna
telefon: 583 211 288
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