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Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce na svém příštím
zasedání 1. března 2010 projedná výsledek
hospodaření a závěrečný účet obce za rok
2009 a návrh rozpočtu na rok 2010. Dovolte mi proto, abych Vás stručně seznámil
s hlavními záměry, s nimiž vstupujeme do
letošního roku.
Přestože v důsledku probíhající hospodářské recese nemůžeme v rozpočtu počítat
s výrazným navýšením rozpočtových příjmů,
podařilo se nám podle mého názoru připravit návrh rozpočtu, který vytváří solidní podmínky pro přípravu a realizaci řady investičních akcí. Návrh rozpočtu, který je sestaven
jako vyrovnaný s příjmy i výdaji rozpočtu ve
výši 14 898 tis.Kč, počítá vedle nezbytných
provozních výdajů obce s výdaji na investiční akce v objemu 4 984 tis.Kč a dále na projekty v částce 555 tis.Kč.
V oblasti investic je pro nás prioritou
přestavba a stavební úpravy budovy dřívější
základní školy v Raškově na mateřskou školu spojenou s výdejnou stravy a školní jídelnou. Se zahájením prací počítáme v jarních
měsících a dokončením v průběhu prázdnin. Nový provoz v rekonstruované budově
chceme zahájit 1. září. V současné době
máme podánu žádost o vydání stavebního
povolení a probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. V rozpočtu je na tuto akci
vyčleněna částka 2 830 tis.Kč.
Vedle toho se v letošním roce uskuteční
rekonstrukce kulturního domu, která zahrnuje plynofikaci kotelny, celkovou rekonstrukci ústředního vytápění a výměnu oken
a venkovních dveří v celém objektu. Na tuto
akci získala obec dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci 1. výzvy MAS Horní
Pomoraví v roce 2009. Předpokládaná výše
dotace činí 1 109 tis.Kč, zbývající investiční
náklady ve výši 124 tis.Kč zajistí obec ze
svých prostředků. Akce proběhne v letních
měsících a bude ukončena nejpozději do
konce měsíce srpna.
V průběhu roku provedeme rovněž
celkovou rekonstrukci elektrické instalace
a technologie hlavní čerpací stanice vo-

dovodu. Předpokládané náklady na realizaci této akce dosáhnou téměř 1 mil. Kč.
V současné době se dokončuje projektová
dokumentace. Vlastní rekonstrukce čerpací
stanice bude provedena v letních měsících
bez výrazného omezení provozu obecního
vodovodu.
Vedle těchto investičních akcí pokračujeme v přípravě výstavby obecní kanalizace a čistírny odpadních vod. Od listopadu
loňského roku máme zaregistrovánu žádost
o získání dotace z Operačního programu
životního prostředí a čekáme na výsledek
jejího posouzení v řídících orgánech Státního fondu životního prostředí. V případě
přiznání dotace předpokládáme zahájení
výstavby na jaře příštího roku a dokončení
v roce 2013.
V březnu letošního roku podáme žádost o získání dotace na přístavbu tělocvičny k budově nové základní školy v Bohdíkově z Regionálního operačního programu
Střední Morava. Pokud s projektem uspějeme, počítáme se zahájením prací v první polovině příštího roku a s dokončením
a uvedením tělocvičny do provozu v roce
2012.Možná se někomu budou zdát naše
plány smělé, ale chci Vás ujistit, že je v našich silách obě akce zabezpečit a zdárně
dokončit.
Protože se jedná o finančně mimořádně náročné projekty, musíme však počítat
s tím, že nezbude zřejmě v příštích letech
prostor pro realizaci dalších větších investičních akcí nebo mimořádné údržby.
Z těchto důvodů chceme i nadále k provádění drobné údržby a oprav využívat dotace od Úřadu práce na veřejně
prospěšné práce, jako tomu bylo v minulých letech. Pozornost zaměříme zejména
na úklid a údržbu veřejných prostranství,
místních komunikací a zeleně, provádění
nátěrů a drobných oprav. K této činnosti
využijeme i občany, kteří vykonávají veřejnou službu v obci. Budeme se snažit, aby
vzhled naší obce se ještě zlepšil. Doufám,
že v tomto úsilí můžeme očekávat i vaši pomoc a podporu.
ing. Luděk Hatoň, starosta obce

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ

Koncem 40. let jsme k tanci hrávali polky a valčíky Karla Vacka (Krásné
chvíle, U jezu, V podlesí, Fůra slámy),
Bláhy (Červená sukýnka, Tuláček,
Včera jsem tě čekala), Valdaufa (Až
nás cesty svedou, Štěstí v písni, Dnes
musíš být mou). Dlouho se držela
Vejvodova Škoda lásky. Z džezových
to byl repertoár Mirka Poláka v čele
s efektně upraveným starým „Krásný
vzhled“, ještě se hrávalo starší „Pod
starou lucernou“, „Světla promenád“,
„Letí šíp“.
Pořady zábav začaly se měnit. Dříve bývalo zvykem, že v přestávkách
chodívala mládež po sále a zpívala.
V této době už mládež pomalu začíná pociťovat nudu a má snahu dát
se bavit jenom tancem. Stalo se tedy
pravidlem každý přehraný kus ihned
opakovat nebo připravit k přehrání
hned dva, takže za noc se přehrává
značná řádka skladeb. V této době ještě je velmi vhodné po půlnoci přehrávat v nepřetržitém sledu třebas pouhé
refrény všech starých polek nebo valčíků „z pytle“, patřičně doplněné vložkami sousedských. Na trumpetu nebo
křídlovky je hrávali Emanuel Mikuláš
s Aloisem Navrátilem. Od nich hned
se to učili mladší, aby tradice nevyhynula.
V roce 1949 k podzimu nastala
pro hudbu větší potíž. Na vojnu odešlo naráz 5 hudebníků, vcelku všichni
od zpěvných nástrojů. Krátkodobě
tehdy vypomáhali hudebníci z Rudy,
kde v té době nebyla hudba okamžitě
pohromadě. Všechny potíže však byly
brzy překonány a hudba se znovu dostává do obvyklých obsazení z vlastního kmenového stavu.
Jan Turek (kronika bohdíkovské
hudby)
Přepsala J. Málková

zprávy obecního úřadu
VÝPIS Z USNESENÍ č. 18

ze zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2009 v BOHDÍKOVĚ
62. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2009, 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,
č. 02/2006, č. 01/2007 a č. 02/2008
d) Cenu pitné vody na rok 2010 ve výši 12, – Kč za m3 + DPH
e) Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Bohdíkov podle přiloženého materiálu
f) Úpravy rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2009 podle přílohy
g) Provedení úhrady ve výši 166 750, – Kč Městu Hanušovice za výmaz soudcovského zástavního práva k nemovitosti č.p. 143 Raškov a pozemkům parcela č. st. 59/2 a parcela č. 79/1 v k.ú. Raškov Ves
h) Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2010 ve výši 1/12 výdajů rozpočtu
obce na rok 2009 měsíčně
ch) Prodej pozemku parcela č. 592/1, trvalý travní porost v k.ú. Raškov Dvůr
z majetku obce manželům J. a R. N., bytem Raškov za cenu 5, – Kč/m2
i) Žádost obce Bohdíkov o bezúplatný převod pozemku parcela č. 128/1,
ostatní plocha v k.ú. Komnatka, který slouží jako veřejné prostranství, od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42,
Praha 2
j) Předběžný záměr obce prodat pozemek parcela č. 1150/1, ostatní plocha
v k.ú. Dolní Bohdíkov Sboru dobrovolných hasičů Bohdíkov
63. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce

INFORMACE FÚ V ŠUMPERKU
PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
Od 1. ledna 2010 se zdvojnásobuje sazba daně z nemovitostí u většiny nemovitostí. Původní sazby daně
zůstávají pouze u pozemků druhu
orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, zahrada, u pozemků trvalých
travních porostů, pozemků lesů a pozemků rybníků pro průmyslový a intenzivní chov ryb. Rovněž se nemění
sazba daně u staveb a samostatných
nebytových prostor pro ostatní podnikatelskou činnost.
V některých katastrálních územích obcí v územní působnosti FÚ
v Šumperku se změnily průměrné
ceny zemědělských pozemků. Daň
z nemovitostí se změní u převážné
většiny jejich vlastníků.
Ve shora uvedených případech se
nemusí podávat daňové přiznání, pokud bylo podáno již dříve a nedošlo
dalším změnám. Daň bude vyměřena
hromadným předpisným seznamem
nebo platebním výměrem. Vzhledem

k očekávanému značnému počtu
změn v daňové povinnosti a s tím
související technické náročnosti jejich zpracování, doporučuje správce
daně opět vyčkat s placením daně
z nemovitostí na složenky, které budou v roce 2010 zasílány poštou v poslední dekádě dubna až první dekádě
května 2010 – tj. v dostatečném předstihu před lhůtou splatnosti první
splátky daně z nemovitostí.
Pokud Vám nebude do 20. května
doručena složenka na zaplacení daně
z nemovitostí a současně nebudete
mít daň dosud uhrazenou, doporučujeme, abyste se co nejdříve obrátili
na svého správce daně a předešli tak
případným nepříjemnostem.

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
22. února 2010
29. března 2010
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NA OBECNÍM ÚŘADĚ
JE KONTAKTNÍ MÍSTO

CZECH POINT
Pokud budete potřebovat např.
výpis z evidence nemovitostí nebo
trestního rejstříku, nemusíte již
jezdit do Šumperka, ale uvedené
dokumenty získáte na obecním
úřadu v naší obci. V závěru loňského roku zde bylo totiž s využitím
dotace z Integrovaného operačního programu uvedeno do provozu
kontaktní místo Czech POINT. Po
zaplacení příslušného správního
poplatku Vám pracovnice OÚ p.
Poprachová může vyhotovit výpis z katastru nemovitostí, výpis
z rejstříku trestů, výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče, případně výpis z insolventního rejstříku. Zavedení uvedených
služeb výrazně přispívá k přiblížení a dostupnosti státní správy občanům. Doufáme, že občané brzy
začnou těchto služeb využívat.

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2010
V obci Bohdíkově bylo dne 21. 12.
2009 zapečetěno celkem 11 ks pokladniček.
Tříkrálová sbírka se uskutečnila v termínu 2.1. 2010 – 10.1. 2010.
Místní asistent za naši obec byla
jmenovaná paní Gronychová Aloisie. K rozpečetění pokladniček došlo
na Obecním úřadě v Bohdíkově dne
13.1. 2010. Za pořadatele sbírky se
účatnil pan Vénos Josef, Hrabenov
a ing. Vychopeňová Marie, Šumperk,
– oba zástupci Charity Šumperk. Za
obecní úřad se účatnila paní Matysová Jiřina, účetní obce. Výnos ze všech
otevřených pokladniček (11 ks) činil
23. 614, – Kč. Tříkrálová sbírka 2010
tak překonala Tříkrálovou sbírku
2009 v Bohdíkově o 101, – Kč.
Děkujeme všem koledníkům
a všem, kteří na sbírku přispěli
Jiřina Matysová

Ze života naší obce
OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE ČESKÉHO BOHDÍKOVA ZA ROK 1953
Zaměstnanci mimo službu (jejich
záliby): Podíváme-li se kolem sebe po
svých soudruzích železničářích, ať již
v místě nebo v sousedních stanicích
a obcích, zjistili bychom, že mnozí
z nich jsou zapojeni a činní v lidové
správě – což svědčí o důvěře občanstva k příslušníkům okřídleného kola.
I většina našich zaměstnanců ve
stanici je činná v lidové správě, jako
například: Náčelník stanice Hinkelman Alois jest členem MNV a pověřen funkcí finančního referenta.
Výhybkář Gronych Jan, člen MNV,
s funkcí zemědělského referenta. Výhybkář Gronych Hynek jest členem
MNV. Výhybkáři Gronych Josef
a Hladil Josef jsou též ve svých obcích
činni v lidové správě. Já jsem pověřen
funkcí kronikáře v obci.
Jinak skoro každý má své vlastní
políčko, na kterém od jara do podzimu, téměř celý svůj volný čas mimo
službu stráví. Výpravčí vlaků Mazal Josef rád si zahraje s místními sportovci
házenou nebo kopanou. Náčelník stanice a výhybkář Gronych Jan se zabývají včelařením a k ním se posledním
časem přidal výhybkář Gronych Josef
jako začátečník. Výhybkář František
Hejl rád si zajde pro uklidnění nervů někam na břeh řeky nebo rybníka
s rybářským náčiním. Též je dobrým
štěpařem a má velikou zálibu v pěstování květin a zeleniny. V oboru štěpařském mu konkuruje též výhybkář Jan
Gronych. Na květinové výzdobě naší
stanice má vždy velký podíl zmíněný
Frant. Hejl.
V čem má zálibu výpravčí vlaků
Matura Vít, to nemohu přesně tvrditi – ale podle všeho – jako majitel
motorky, rád si někam ve svém volnu
zajede, obzvlášť v neděli. A výhybkář
Hladil Josef, ten se doposud ke svým
osobním zálibám nepřiznal – ale pokud vím – tak si rád ve svém volnu,
pokud mu na to čas stačí, často vyjede
někam k návštěvě svých příbuzných
a známých.
Mimořádné povětrnostní poruchy:
Začátkem května napadlo ještě asi 5-8
cm sněhu, který značně poškodil a zničil třešňové a jabloňové květy. Sníh se
udržel asi po dva dny, následkem čehož se počasí značně ochladilo. Pod-

zim tohoto roku byl mimořádně suchý
a teplý bez dešťů. Jinakých mimořádných povětrnostních poruch, které by
snad měly vliv na dopravu, nebylo.
Po stránce hospodářské a dopravní obstála naše stanice, ve spolupráci
s místními a blízkými podniky a závody celkem uspokojivě.
zpracoval M. Veselý ml.
Počet obyvatel
Bohdíkov
Raškov
Komnatka
Celkem

k 1. 1. k 31. 12.
2009
2009
836
823
454
454
125
123
1 415
1 400

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od 1. 12. 2009 do 31. 1. 2010
se narodila:
19. 1. Poláchová Veronika
Navždy se s námi rozloučili:
3. 1. 2010 Michalčík Josef,
Bohdíkov
15. 1. Chocholáčková Irena,
Bohdíkov
18. 1. Poprach Josef, Bohdíkov

ZPRÁVA O ČINNOSTI POLICIE

a nápadu trestné a přestupkové činnosti v teritoriu Bohdíkova
a jeho místních částí v uplynulém roce 2009.
Celkem zde bylo prověřováno 12 trestných činů, z nichž 5 se bohužel doposud
nepodařilo objasnit. Konkrétně uvádím krádež 5-ti býků z teletníku v Raškově v lednu,
vloupání do dvou rekreačních objektů v katastru Bohdíkova v únoru a květnu, vloupání
do prodejního stánku na fotbalovém hřišti v červenci, vloupání do haly v kamenolomu
v prosinci. V těchto věcech i nadále probíhá šetření a uvítáme od Vás jakýkoli poznatek,
zejména k vloupání na hřišti a kamenolomu, což jsou každoročně se opakující případy.
Za objasněné věci uvádím majetkový tr. čin vloupání do prodejního kiosku u „aloisovského dvora“ v listopadu, kde byl pachatel vypátrán nedaleko místa činu, bohužel pouze
s částí lupu, kterou nestihl zkonzumovat, neboť šlo převážně o lihoviny, tabákové výrobky a potraviny. Dále lze uvést hospodářský tr. čin zkreslování údajů o stavu hospodaření
a jmění, který byl šetřen oddělením hospodářské kriminality a na jehož dokumentování
jsme se také v prvotní fázi podíleli, tohoto jednání se na úkor občanského sdružení
Raskov.net. dopouštěl již od r. 2008 jeden z jeho členů. Dále byly zjištěny tři tr. činy
v dopravě v souvislosti s požíváním alkoholických nápojů, mařením vyslovených zákazů
řízení a řízením motorových vozidel bez řidičských oprávnění. Dále byl v průběhu roku
objasněn 1 tr. čin porušování domovní svobody a l tr. čin zanedbání povinné výživy. Co
se týče řešených přestupků, tak se jednalo o 7 majetkových deliktů (4 objasněny), zvýšený nárůst byl zaznamenán u narušení občanského soužití a to ve 13-ti případech, zde se
však ve většině případů jednalo o tzv. návrhový delikt, spáchán mezi blízkými osobami.
Tyto případy jsou řešeny oznámením k projednání správnímu orgánu MěÚ Hanušovice.
V dopravě byly při silničních kontrolách zjištěny 3 případy jízdy pod vlivem alkoholu,
z toho v jednom případě se jednalo o cyklistu, vždy se však jednalo o místní občany.
Zde je nutno připomenout, že i cyklistům za toto hrozí opravdu nemalý finanční postih.
Ze statistických údajů ještě uvádím počet přestupků zjištěných v dopravě, jednalo se
o nemalý počet a to 233 případů, na jejichž zjištění a řešení se podílela především skupina dopravního inspektorátu. Touto složkou je na bohdíkovsku díky nové vybavenosti
a požadavkům od starosty obce prováděno častější měření rychlosti a běžný dohled nad
BESIPem.
Na závěr bych chtěl informovat, že od 1.1.2010 přešel územní útvar šumperské policie pod Krajskou správu policie Olomouckého kraje a nově se chystá jeho prezentace
na stránkách www.policie.cz. Za naše oddělení děkuji za součinnost místním občanům
a zejména pracovníkům obecního úřadu a těším se na další v roce 2010.
Za obvodní oddělení PČR Hanušovice: inspektor prap. Petr Bednář

–3–

ZŠ A MŠ BOHDÍKOV A RAŠKOV
Plaváčci ve školním roce 2009 – 2010.
Tak jako každý rok, jezdili jsme opět
na plavecký bazén v Šumperku. Přihlášeno
bylo více než 50 dětí z MŠ i ZŠ, ale někdy
nás bylo méně. To víte, rýma, kašel a bolení bříška. Děti z MŠ měly novou a moc
hodnou plavčici. Stále si s nimi hrála a ony
potom zapomněly, že se vlastně na začátku vody i trošku bály. Dnes už se umí položit na vodu a kopat nohama, ponoří se
pod hladinu – i s hlavou! Ale nejvíc máme
radost z toho, že jsme se naučili skákat do
velkého bazénu a že jej celý přeplaveme
na šířku. To se ví, že s kolečky na rukou
a s plovací destičkou. Ale ta odvaha! Moc
jsme se těšili, na poslední desátou lekci,
kdy se dostavil vodník se studenou vodou,
plavčice s mokrým vysvědčením a i naši
zvědaví rodiče. Vodníka jsme znali, tak se
nikdo nebál, mokré vysvědčení jsme schovali na památku a rodičům jsme předvedli,
co jsme zvládli. A věřte nám, bylo se čím
pochlubit!
Bohumila Matýsová

Dne 26.1. 2010 proběhl ve škole projekt „Duhová rybka“. Zde se žáci seznámili s našimi nejznámějšími sladkovodními
rybami a získali spoustu nových poznatků.
Vyzkoušeli si práci ve skupinách s dětmi
různých věkových kategorií. Výsledkem
tohoto projektu byla spousta krásných
obrázků a mnoho nových i zajímavých informací.
Mgr. Štěpánka Matějčková
Dne 27.1.2010 předškolní děti obou
MŠ navštívily ekoprogram „Malá včelí královna“. Dozvěděly se mnoho nového o životě a užitečnosti včel. Zjistily, že včelstvu
vládne královna, která má mnoho nápadníků (trubců) a její poddané jsou dělnice,
které se starají o celý chod úlu. Zkusily si
práce dělnic, uklízely úl, pily nektar z květů. Jak od včel získáváme med, jim ukázal
pan včelař, který detailně popsal postup
a ukázal náčiní potřebné ke své práci.
Při odchodu dostaly děti trochu medu na
ochutnání.
Hned druhý den děti z MŠ Raškov
navštívily MŠ Bohdíkov, kde si pohrály

s novými kamarády. Poté vyrazily do ZŠ
Bohdíkov na „Školičku kouzel“, kde se
dokonce některá kouzla naučily. Zažily
spoustu legrace, ale také ohromné napětí, když kouzelník mečem propíchl hrdlo
paní učitelky Vysloužilové, aniž by se jí
cokoli stalo.
Jana Peňaková

Mgr. Eva Fleischerová
1. Komunitní škola
2. fungující, otevřená
3. poskytuje, slouží, nabízí
4. místo pro setkávání celé komunity obce
5. prosperita

Petr Pavelek

1. komunitní škola
2. otevřená, tvořivá
3. stmeluje, pomáhá, vychovává
4. vzdělávací, kulturní a volnočasové centrum
5. celoživotní učení

Ing. Simona Divišová

1. komunitní škola
2. sdružující, komunikující
3. motivuje, nabízí, vzdělává
4. propojení jednotlivých složek společnosti
5. centrum

Mgr. Alena Vokurková

1. komunitní škola
2. otevřená, lákavá
3. nabízí, vytváří, rozvíjí se
4. prospívá místu, kde je
5. život

Lyžařský kurz
Lyžování k našemu kraji určitě patří.
Proto se každý rok těšíme, až napadne pořádná sněhová peřina a nastane ten správný čas pro dvě neposedná prkýnka. Letos
se na svah ve Štědrákové Lhotě v prvních
únorových dnech vypravilo hned 30 dětí 1.
– 5.ročníku naší školy. Pro někoho to byly
vůbec první krůčky na lyžích, mnozí jiní
však sjížděli kopec suverénně v závodnickém postoji po vzoru Ondry Banka – odchovance zdejšího svahu. Našlo se dokonce i 5 odvážných borců – snowboarďáků.
Dětem se obětavě věnovalo celkem 6
instruktorů, poděkování za pomoc patří
panu Václavu Babkovi, Radku Novákovi,
Vendulce Fleischerové i všem paním učitelkám. Odměnou za čas a námahu bylo
nadšení a radost dětí, jejich velké pokroky
v lyžování a také slova uznání od vlekaře
pana Banka.
Takže sportu zdar – a lyžování zvlášť!!!
Mgr. Eva. Fleischerová
Pracovní schůzky k projektu „Mezinárodní standardy kvality komunitních
škol“
Proběhly celkem tři a jejich výsledkem
bylo zpracování Akčního plánu na rok
2010. Před koncem školního roku jej budeme vyhodnocovat. Ukázky tzv. pětilístků, které zpracovávali účastníci schůzek
na téma komunitní škola:
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Akce „Vánoční hvězda“
Rekordní výsledek ve výši 6 000, – Kč
byl zaslán na konto dětského hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice
v Olomouci. Děkujeme všem, kteří se akce
zapojili.
Projekt „Jak se žije na vozíčku?“
Na besedu jsme si pozvali pana Petra
Krystka a společně s ním prožili velkou
část dopoledne. Vyzkoušel si náš výtah
pro imobilní, vyprávěl o svém „životě na
dvou kolech“, o problémech, které musí
překonávat, poradil, jak správně vozíčkářům pomáhat, a také nás nechal si jízdu na
vozíčku vyzkoušet. Emailem poslal na památku několik fotografií dokládající jeho
sportovní úspěchy. Je pro nás velkým příkladem, jak se lze poprat s nepřízní osudu
a překonávat překážky.
Mgr. A. Vokurková

f k bohdíkov
Poohlédneme se
a zavzpomínáme na rok 2009
Loňský rok nám opět nadělil na
poli bohdíkovké čutané pořádně těžkou nůši sportovní zábavy, pracovní
aktivity a kulturního povyražení. Nenecháváme se jen ukolébat každodenní rutinou, ale snažíme se zpestřovat
bohdíkovský život svojí aktivní nepřehlédnutelnou činností, tedy fotbalem.
A nestydím se říci, že slýcháme na
poli obecném i slova chvály za to co
děláme, co máme a čím se prezentujeme a co vytváříme. Není na škodu
občasné poplácání po zádech, i když
většinou od sama sebe. Nám fotbalistům hlavně radost dělá naplněný
stánek při zápasech, který jsme si již
zvykli vídat. To je naše satisfakce, proto s úsměvem na rtu vybíháme z kabin
na zelený trávník, abychom se s míčem
pomazlili a soupeři housličky nasadili. Ne malé kopačky, ale právě diváci,
spokojení příznivci, nás tlačí kupředu,
zpátky ni krok. Také loni, 2009, bylo
rušno, téměř bez přestávky, jeden velký fotbalový maratón. Pro fotbalistu
nádhera, pro diváka ještě větší nádhera. Mrknem na to okem předsedovým,
osobou tou nejpovolanější.
Kolik vůbec má tento spolek členů, může být základní otázka nezasvěcené osoby. Odpovím přesně. 156. Na
oddíl okresního formátu je to myslím
velmi slušná základna. Teď když tak
na to koukám, kdyby každý člen odpracoval pro oddíl alespoň. Ale raději pokračujme dál. Oddílový vlak se
snažil jet po trati, kterou vytýčil na
minulé valné hromadě a ve své podstatě se mu to i povedlo. Hlavní stanicí, do které měl dojet, byla stanice
mistrovských zápasů a doplňkových
přáteláků a turnajů. Tam také oddíl
dorazil. Bylo odehráno všech 67 mistráků, byl uspořádán turnaj bývalých
hráčů, proběhla přátelská utkání žáků
a dorostu a mužů a proběhl také šestý ročník turnaje v malé kopané, který má již svou zaběhlou tradici a je
to příjemná prázdninová celodenní
akce pro širokou veřejnost. Také byly
odehrány veškeré mistrovské zápasy
mužstva MK Bohdíkov, tedy malé kopané. Loňský rok přinesl pak jednu
změnu. Bohužel jsme vloni přišli, ne
samozřejmě vlastní vinou, o zaběh-

lou tradiční akci cyklistického oddílu
Šumperk „Bike Maraton Svatá Trojice“ – závod horských kol. Na druhou
stranu, a o té jsem již minule psal, se
z iniciativy bohdíkovských žen zrodila na hřišti akce, která vyvedla oddíl
ze stereotypu a osvěžila jeho činnost.
Tyto „Bohdíkovské Amazonky“ jak si
nazvaly svůj hráčský tým po několika
týdnech tréninků vyzvaly bývalé hráče
i příznivce z řad mužů k přátelskému
zápasu. Zápas i pozápasová zábava
proběhla v duchu fér plej, akce se velice vydařila a spokojenost panovala na
obou stranách. Bylo to příjemné zakončení letních prázdnin a tato akce
by se měla pravidelně opakovat. Čili
projeli jsem stanicí „Sportovní“ a pádíme do sousední „Kulturní“.
Tady se nebudu dlouze rozepisovat. Uspořádali jsme tradiční sportovní ples, Josefovská zábava taky stála
za to, potom několik pozápasových
akcí s reprodukovanou hudbou včetně
již zmíněného amazonského zakončení prázdnin, taky stálo za to. Do kultury řadíme také „Zabíjačkové hody“,
které byly již potřetí příjemným završením konce roku, kde si dobrá kuchyně podává ruku s příjemnou, svařeným vínem a grogem, provoněnou
náladou. Poslední stanicí je pracovní
depo „Na hřišti“. Sem už nejezdí plné
vagóny pasažérů. Jen zbylí „sachmarovci“ s krompáči a motykami vydrží
tuto jízdu až dokonce.
Z brigádnické a investiční činnosti se uskutečnilo mnoho práce na
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opravách a zvelebení našeho sportovního areálu. Nejvíce času nám po
celý rok zabírá údržba hrací plochy
a údržba zeleně v okolí hřiště a to je
fakt hodně narostlé trávy za rok. Jednou z velkých akcí i finančních bylo
zastřešení buňky včetně vybudování
přístřešku u tréninkového hřiště, které
slouží jako zázemí pro rozhodčí malé
kopané, ale také jako zastřešené posezení při akcích jako je třeba celodenní
turnaj v malé kopané. V tomto duchu
bychom chtěli pokračovat i následujících letech, aby pohled na tuto část
areálu měl ucelený charakter a příjemný vzhled. Kolem chodníku prodejní budovy jsme navezli hlínu a tuto
část zatravnili. Provedlo se obroušení
a následný nátěr lavic pod pergolou
u výčepu, výměna některých laviček
kolem hřiště a přidělání opěradel na
některé z nich. Honza Skopal nám
sponzorsky vymaloval vnitřek prodejního stánku, provedli jsme nátěr dřevěných stěn boků kabin. Částečně se
zavezlo hlínou a upravilo tréninkové
hřiště. A na podzim listí. Blbý listí.
Hrabalo se a hrabalo. Teď je areál zazimován, uklizené kabiny, prodejní budova i sklad. Všude je sníh. To je taky
nadělení. Všude se válí sníh. To jsem
tedy vyjmenoval jen ty větší, stěžejní
pracovní akce, ale provádíme samozřejmě ještě spoustu drobných údržbových prací jako jsou různé opravy
rozbitých a nefunkčních věcí, svářečské práce na tréninkových brankách,
zábradlí atd., úklidy a chystání kabin

k zápasům, úklid záchodů, prodejní
budovy atd., atd. Tento velký balík
prací se nám daří plnit na osvědčených pravidelných předzápasových
brigádách, tedy šestý pracovní den
věnovaný FK. Pouze malé pochopení
důležitosti tohoto sobotního setkání
nám brání v našem větším rozletu.
Další činností je také vedení naší
oddílové kroniky, kterou nám po
mnoho let zajišťuje pan Jakl Vladimír
st.. To je také kvantum času věnovaný
oddílu. Práce, která se nedá změřit,
spočítat. Ta je prostě udělána a věnována. Moc za ni díky. A možná i pra-

videlné příspěvky do Bohdíkovského
zpravodaje, kterými se sám snažím
prezentovat náš oddílový život, můžeme chápat jako pracovně-kulturní
činnost se sportovní tématikou.
Takže toto byl průřez naší celoroční činností. Vlak v pořádku dojel
do místa určení, protože jenom tak
je to správné, tak to má být. Bez nehod a na čas. Nebylo toho na jeden
oddíl dle mého názoru málo, ale snažíme se to zvládat. Důležitý je dobrý
tým, dobrý plán, elán a také zajištění
financí. Je třeba se hodně otáčet a angažovat. Ale nebojte se, makat bude-

me dál. Oddíl bude řídit po dobu dalších dvou let, tedy 2010 a 2011, nově
zvolený výbor, tedy Peťa Janků, Jirka
Janků, Jirka Diviš st., Olda Musil st.,
Karel Reichl, Pavel Reichl, Radek
Krátký, Jirka Šárnik a nově Jakub
Hlavatý. Držte jim palce, tedy i mě,
a pomáhejte, seč vám síly stačí.
Tento příspěvek nebyl možná tak
květnatý a rozverný. Ukázal naši loňskou činnost, naši práci, kterou předkládáme k posouzení. Víte, někdy
to není žádná sranda, ale vážná věc,
i když se u toho dokážeme pořádně
ze srdce zasmát.
S úctou Váš mašínfíra Peťa

SDH komňátka
Z valné hromady:
K dnešnímu dni tvoří naši členskou
základnu 14 členů, z toho 10 mužů
a 4 ženy.
Letošní rok jsme zahájili již
tradičním Kácením máje, které se
skrz špatné počasí málem nekonalo.
Večer ale ustal déšť a Májku jsme
přece jen skáceli. K poslechu i dobré
náladě nám přispěl svým hudebním
vystoupením DJ ŽERŇA.
Hlavním úkolem v loňském roce
bylo uspořádat oslavy ke 120. výročí
založení SDH Komňátka. Nejdříve
jsme uctili památku padlých,
položením kytice u památníku z 1.
světové války v Komňátce a potom
jsme se přesunuli do areálu letního
divadla v Bohdíkově, kde proběhly
vlastní oslavy. Ani při téhle akci
nám počasí příliš nepřálo, jelikož
krátce po úvodu přišla bouřka, která

nás trápila až do večera. Naštěstí
vše zachránil karneval se skupinou
Jupiter, na který se dostavil hojný
počet návštěvníků.
Další akce, které jsme se
zúčastnili, byly hry bez hranic
konané v Rovensku. Tam jsme
obsadili krásné 4. místo z 9.
družstev. Tradiční táborák jsme letos
vynechali a kuželkovým turnajem,
pořádaným bohdíkovskými hasiči,
jsme zakončili aktivní činnost naší
jednotky v roce 2009.
Jelikož je konec volebního období,
rád bych se ještě krátce ohlédl na
uplynulých 5 let. Po patnáctileté
odmlce jsme v roce 2005 začínali
v počtu 10 členů. Od té doby jsme
se rozrostli na nynějších 14, za což
hlavně děkujeme našim hasičkám.
V Komňátce jsme uspořádali 4x
kácení máje a 4 táboráky. Zasahovali
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jsme při rozvodnění potoka,
pravidelně z jara provádíme úklid
prostoru před kaplí, zúčastnili jsme
se nácviku při živelných pohromách,
pod vedením dobrovolníků civilní
ochrany ze Šumperka. Zajišťovali
jsme dopravu vody při okrskové
soutěži v Raškově. Pravidelně
se
zúčastňujeme
kuželkového
turnaje v Bohdíkově a Her bez
hranic v Rovensku. Nesmím také
zapomenout na naši největší akci,
což byly oslavy 120. výročí založení
SDH Komňátka.
Závěrem mi dovolte vyslovit
poděkování všem, kteří se aktivně
podílejí na práci celé naší organizace.
Zvláště bych poděkoval všem
dobrovolníkům, kteří rádi a ochotně
pomáhají při našich akcích, i přesto
že nejsou našimi členy. Děkuji
starostovi obecního úřadu i celému
zastupitelstvu obce za dobrou
spolupráci a podporu našeho sboru.
Přeji Vám všem v novém roce
hodně štěstí, zdraví a osobní
spokojenosti.
Miroslav Spáčil
Poslední dobou se komňátští
hasiči, s vervou jim vlastní, pustili
do oprav bývalé školy v Komňátce.
Nová výmalba, přebroušená podlaha,
upravená kuchyňka a další změny
budou připraveny již pro návštěvníky
1. hasičské tancovačky 20. března.
Přejeme hodně sil, energie a skvělý
výsledek
Redakce

MAS Horní Pomoraví o.p.s. opět NABÍZÍ DOTACE
na realizaci místních projektů
Do konce března 2010 mohou
žadatelé předkládat projekty naplňující strategii území MAS Horní
Pomoraví s názvem „V harmonii
s přírodou“. Ve druhé výzvě je rozdělováno celkem 8 mil. Kč.
Projekty mohou být předkládány ve čtyřech oblastech
1) Investice do staveb a technologií v živočišné či rostlinné výrobě, podpora je určena zemědělským podnikatelům na projekty
o výdajích v rozmezí 100 tis. – 2
mil. Kč. Žadatelé mají možnost
získat až 50% dotaci.
2) Investice do rekonstrukcí, modernizací staveb budov k zajištění občanského vybavení
a služeb v oblastech školství,
zdravotnictví, kultury, sociálních služeb, péče o děti, sportovních a volnočasových zařízení, dále budování informačních
a školících center a investice na
pořízení materiálně-technického
zázemí pro spolkové, sportovní,
kulturní a církevní aktivity. Žadatelé mohou být obce, svazky
obcí, neziskové organizace, církve apod. Dotace na jeden projekt
je až 90% z celkových nákladů
projektu v rozmezí 50 tis. – 2
mil. Kč

3) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova – rekonstrukce kulturních objektů
a prvků místního významu – kříže, kaple, aleje, solitérní dřeviny
apod. Podporováno bude také
budování výstavních expozic
a muzeí v regionu. Žadatele mohou být z řad obcí, svazků obcí,
neziskových organizací, církví
apod. a mohou získat až 90%
dotaci na realizaci svého záměru. Min. a max. způsobilé výdaje
projektu jsou 50 tis. – 2 mil. Kč.
4) Vzdělávání a informace – obce,
svazky obcí a neziskové organizace s právní subjektivitou mohou žádat až 100% dotaci na
podporu realizace vzdělávacích
akcí souvisejících s naplněním
strategického plánu rozvoje území MAS Horní Pomoraví. Min.
a max. způsobilé výdaje projektu jsou 50 – 200 tis. Kč
Více informací o dotačním programu a možnostech čerpání dotací
na vlastní záměry získáte na www.
hornipomoravi.eu / LEADER/
Výzva č.2 SPL. Konzultace jsou
poskytovány po domluvě s manažerkami pro realizaci SPL v kancelářích organizace v Hanušovicích,
Hlavní 137 nebo v Zábřehu na ulici
Farní 14.

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – ŠUMPERSKO
ARMÁDA SPÁSY
Adresa: Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk
Centrum sociálních služeb
Tel.:583 224 634
e-mail: ad_sumperk@armadaspasy.cz
www.armadaspasy.cz
Kontaktní osoba: Taťána Pospíšilová, DIS –
ředitelka
Cílová skupina: osoby bez přístřeší (muži
starší 18 let)
Nabízené služby: Noclehárna, azylová ubytovna, terénní práce

Rozvoz obědů
Tel.: 583 224 634, 583 283 084
Kontaktní osoba: Jiří Skřivánek, vedoucí kuchař
Cílová skupina: veřejnost
Nabízené služby: rozvoz obědů jednotlivcům
i organizacím
Pronájem kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek
Tel.: 583 224 634
Kontaktní osoba: Jiří Harastej
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SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ“ MLUVY
sirka – zápalka
sklinka – sklenice
skolki* – třísky na podpal
skoro – skoro, téměř
skóški – zkoušky
skovala sem si ju do kapse –
schovala jsem si ji do kapsy
skrček – malý člověk
skróšené – zničený, nešťastný
skřipka – chřipka
skřupl si*, skřupnót – užil si (ve
smyslu vytrpěl si)
skúra – kůra –„má to tvrdó skúru“
slamňenka* – forma na chléb;
vošatka na chleba nebo kitka
slénovice*, jílovice – „jílovatá
púda“
slopat – pít
smaženice – míchaná vajíčka
s hřiby
smažínka – míchaná vajíčka
sméšlet – smýšlet, mít v úmyslu
smrchtat – smrkat
sodofka – „tadik bila vodjakživa
sodofkárna“; limonáda somrat,
somrovat – žádat, žebrat
somťit – nadávat, hubovat
sókromňe – soukromě
soplák – usoplené (také malé) dítě,
mladý člověk
sopťit – „jo, sopťí jak sopka“;
hubovat, nadávat
sóset – soused
sóška – suchý strom
sotor* – aktovka, taška; „jó, to bila
školňí brašna na záda“
spíš – dříve
spješné – spješné vlak
šplóchaňí – šplouchání
splundrovat – zničit
spotki – spodní kalhoty
společňata*, dvóčata – dvojčata
spósta – spousta
spózet – „ďecka zase spózijó…“ –
dělat randál, hluk, dovádět
stávající zubi – ty,co už byly
stéňe to nevihrá - stejně nevihraje
stolička, štokrle - židlička
stréček – strýc
střechél* - rampouch
střešňe – třešně
stróhátko – ořezávátko, struhadlo
stróžek – stroužek např. česneku
suchar – hubený kluk; „je to takové
netáživné človjek nebo sušenka“
suché – slabý, hubený
svajba*, svadba – svatba
sirup – šťáva ředěná s vodou určená
k pití
Mgr. L. Divišová

firmy a organizace informují
OPRAVY A ŠITÍ
ODĚVŮ

Sbor dobrovolných hasičů Komňátka
si Vás co nejsrdečněji dovoluje pozvat na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
který se koná v sobotu 20.3.2010 ve 1400 hod.
v prostorách bývalé školy v Komňátce

Směšná Pavla

a ve 20 00 hod. začíná

1. hasičská tancovačka
Kdy: Vždy ve středu od
8.00 – 17.00 h.
Kde: V prodejně textilu
p. Turkové Marie
v Rudě nad Moravou
(vedle Obecního úřadu)

občerstvení a bohatá tombola zajištěna
k tanci i poslechu hraje Jan Babka

ZŠ A MŠ BOHDÍKOV VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

Tel. 604 382 855

Svatby, výročí , oslavy,

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

Volejte,
určitě se
dohodneme!!!

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

M. R. Štefánika 318/1 • Šumperk 787 01
tel.: 583 211 288, fax: 583 280 670
e-mail: info@reprotisk.cz

KULTURNÍ DŮM BOHDÍKOV ● 10. 4. 2010 ● VE 14:30 HOD.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Firma Jiří Komárek
nabízí k prodeji

metrové, palivové,
listnaté dříví.
Cena za jeden prostorový
metr 550,-Kč včetně DPH.
Odběrné místo Šumperk Temenice, areál býv. školního
statku, možnost dopravy.
Objednávky na tel.
734 400 803 - p. Slouka.

POZVÁNKA
DO SPOLEČNOSTI
27. 2. Rybářský ples
1. 3. Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
6. 3. Josefovská zábava - FK
20. 3. Dětský maškarní
karneval v Komňátce
10. 4. Dětský maškarní
karneval - ZŠ

Pro další zkvalitnění našich služeb instalujeme v březnu
nový tiskový stroj Heidelber Speedmaster SM 52.
Ještě vyšší kvalita, velmi příznivé ceny.
Nechejte si Vaši zakázku nezávazně spočítat, možná budete
překvapeni, kolik nákladů můžete s námi ušetřit.

www.reprotisk.cz
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