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Vážení spoluobčané,
v květnu tohoto roku si připomeneme 65. výročí ukončení 2. světové války
a osvobození naší republiky od fašistické
nadvlády. Ráda bych Vás na tomto místě seznámila s úryvky vzpomínek pana
Josefa Rulíška, který v této době prožíval
své dětství na dolním konci Bohdíkova.
„Nejhorším dnem pro mě se stalo
1. září 1943, kdy jsem nastoupil poprvé do
školy v Bohdíkově. Maminka mě zavedla
do třídy mezi děti, z kterých jsem žádného
neznal. Při vstupu do školy byla vlevo třída pro německé žáky a žáky Čechů, kteří
se v průběhu války přidali k Němcům.
V první třídě jsme měli mladou a velmi
hodnou učitelku německé národnosti.
Pocházela z Raškova a jmenovala se Reinischová. Snažila se mě uklidnit, ale ten
první stres se projevoval pláčem a probrečel jsem asi dva dny. Po první hodině jsme
šli na dvůr, kde jsme se seřadili u vlajkového stožáru. Tam měl německý a potom
český proslov německý ředitel Langer,
který byl oblečen do německé uniformy

SA a na rukávě měl nevzhledného čtyřnohého pavouka v bílém poli. Po jeho proslovu připevnili příslušníci Hitlerjugendu
německou vlajku a za zpívání německé
hymny Deutschland, Deutschland žáky
starších ročníků, a se zdviženými pravicemi jsme se dívali na vztyčování vlajky. Já
jsem v němém úžasu zjistil, že na vlajce je
opět škaredý čtyřnohý pavouk, ale daleko
větší, než měl ředitel na ruce. To byl další
stresující moment. Po nějakém čase jsem
se od starších dozvěděl, že tomu pavoukovi
se říká „haknkrajc“. Vyvěšování vlajky se
opakovalo několikrát do roka při různých
německých svátcích a výhrách německé
armády na frontě.
V druhém roce školy jsme se začali
povinně učit němčinu. Já k ní měl odpor
a vůbec mi to nechtělo lézt do hlavy. Ještě je nutné se zmínit, že v tu dobu nebyla
žádná měšťanská škola a děti v Bohdíkově navštěvovaly školu od 6 do 15 let.
V horním patře byly tři třídy a všechny
byly plné žáků. Platil velmi úsporný re-

žim. Když jsem ve škole dopsal sešit, tak
jej učitelka odnesla řediteli, ten dal na
zadní stranu razítko s podpisem. Sešit
bylo nutné ukázat v obchodě Kristkovi,
ten zkontroloval, zda je na zadní straně
razítko, a prodal mi nový sešit. Brzy na
jaře roku 1945 jsme se ze školy přestěhovali do hostince „Na Pelegradě“, kde
byly v jednom tanečním sále soustředěny všechny třídy. Abychom měli trochu
teplo, tak každý den jsme s sebou do
školy brali balíček dřeva a tím se tam
topilo. Zde nás také učil Jaroslav Rulíšek z Hostic. Protože situace s učením
při takovém množství dětí byla neúnosná, tak dva nejmladší ročníky dětí byly
přestěhovány na horní konec Bohdíkova do stolárny k Brokešům, kde jsme si
opět z domu přinášeli dříví na topení. Asi
14 dnů před koncem války se již přestalo
vyučovat a my měli prázdniny.“
V příštím čísle vzpomínky pana Rulíška na konec války v Bohdíkově.
J. Málková

ZAPSÁNO
RUKOU KRONIKÁŘŮ

li druhé místo. Hráli jsme, mimo jiné,
předehru J. Ofenbacha Orfeus v Podsvětí, za kterou jsme od poroty sice
žádnou zvláštní pochvalu nedostali,
ale úplně jsme získali obecenstvo.
První tehdy byl soubor OB Šumperk
řízený T. Skořepou. Železničáři ze
Šumperka již tehdy soutěžili v kategorii větších souborů. Na přehlídce,
která potom následovala v roce 1956
zjara, v parku 1. máje před budovou
muzea a ve které hrály hudby v obráceném pořadí než bylo umístění, jsme
rovněž měli úspěch při provedení předehry Fr. von Suppé Básník a sedlák.
Snad k dobrému provedení přispěl
mírný deštík, který se během produkce na nás snesl. Vydrželi jsme to však
my i obecenstvo. Hned při příští soutěži, snad trochu roztrpčeni nepochopením naší snahy hrát, i když ne zcela

bez chyb, podle našeho názoru hodnotnější lehkou hudbu, zařadili jsme
do pořadu výhradně lidovku – polku Na chatě (Zbořil), valčík Lesní
potůček (Eda Kudelásek) a pochod
Rozhlásek. Bylo to sice odehráno
čistě a dynamicky, nepočítali jsme
však s nějak zvláště dobrým umístěním, protože menší skupina Městské
hudby, která hrála v naší kategorii,
měla mnohem hodnotnější program,
přesto však jako první jsme byli vyhodnoceni my. Ve všech dalších soutěžích jsme proto již nezařazovali
obtížnější skladby a hráli výhradně
skladby lidové, pořadí v umísťování
se však neměnila.
Jan Turek
(kronika bohdíkovské hudby)
Přepsala J. Málková

Soutěže lidových hudeb
Tyto byly zavedeny na našem
okresu roku 1949 a staly se jakousi přehlídkou vyspělosti souborů
v okresním měřítku. Zúčastňovali
jsme se všech a dosud ve všech jsme
se umísťovali na předních místech.
Jediné horší umístění jsme získali
přesunutím za začínající soubor Mirka Poláka z Hanušovic. Bylo to však
jenom taktické přesunutí poroty pro
povzbuzení činnosti začínajícího
souboru. Jinak umístění bývalo téměř pravidelné: Železničáři (později OB) Šumperk, Bludov, Bohdíkov
atd. Vcelku nejúspěšnější, podle našeho názoru, bylo pro nás umístění
v prosinci roku 1955, kdy jsme získa-

zprávy obecního úřadu
VÝPIS Z USNESENÍ
č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce
dne 1. 3. 2010 v BOHDÍKOVĚ
64. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 18.
zasedání zastupitelstva obce
c) Výsledek hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2009 a Zprávu o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2009 provedenou
Krajským úřadem Olomouckého
kraje bez výhrady
d) Zprávu o výsledku inventarizace
majetku obce za rok 2009 včetně
návrhů hlavní inventarizační komise
e) Rozpočet obce na rok 2010 jako
vyrovnaný s celkovými příjmy
a výdaji ve výši 14 898 000,- Kč

f)
g)

h)

ch)

a rozpočtový výhled na léta 2011
– 2013 podle přílohy
Plán preventivně výchovných
akcí na úseku požární ochrany
na rok 2010
Prodej pozemku p.č. st. 19, v k.ú.
Raškov Ves, z vlastnictví obce
manželům J. a B. S., bytem Raškov za cenu 4 966,- Kč
Prodej pozemku p.č. 1150/1,
ostatní plocha, v k.ú. Dolní Bohdíkov z vlastnictví obce Sboru
dobrovolných hasičů Bohdíkov,
IČ 65496451 za cenu 100,- Kč
Podání žádosti o získání dotace z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti
Střední Morava, oblast podpory
2.3. Rozvoj venkova, podoblastpodpory 2.3.2. Sociální infrastruktura na projekt „ Přístavba
tělocvičny Bohdíkov“

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BOHDÍKOV
NA ROK 2010 - PŘÍJMY
Název
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
DPH
Správní poplatky
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Daň z nemovitostí
Splátky úvěrů nové bytové jednotky
Neinvestiční dotace od Krajského úřadu
Ostatní investiční transfery ze SR
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy za vodné
Příjmy z knihovny
Příjmy z kulturního domu
Příjmy z pronájmu bytů
Příjmy z nebytových prostor
Příjmy z pronájmu hrobů
Příjmy za TKO od podnik. a organizací
Příjem za vytříděný odpad
Příjmy z vydobývacího prostoru
Příjmy za hlášení
Příjmy z dividend
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z úroků
Celkem

i) Ponechat rozdíl výnosů a nákladů z hospodářské činnosti obce
za rok 2009 ve výši 19 286,78 Kč
v hospodářské činnosti
65. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od
posledního zasedání zastupitelstva obce
b) Vyhodnocení plánu financování
obnovy vodovodu Bohdíkov za
rok 2009
c) Vyhodnocení preventivně výchovných akcí obce Bohdíkov
na úseku požární ochrany za rok
2009
66. Zastupitelstvo obce zmocňuje
radu obce
a) Provádět v průběhu roku 2010
rozpočtová opatření v příjmech
i ve výdajích rozpočtu obce na
rok 2010 ve výši do 200 tisíc Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BOHDÍKOV
NA ROK 2010 - VÝDAJE

Kč

Název
Místní komunikace
Vodovod
Kanalizace a ČOV - příprava
ZŠ Bohdíkov - příspěvek na provoz
ZŠ Bohdíkov - doprava žáků
Prostředky za žáky do cizích škol
Knihovny
Vedení obecní kroniky
Kabelová televize
Bohdíkovský zpravodaj
Kulturní dům
Oprava bývalé školy Komňátka
SPOZ
Tělovýchova
Žádost na přístavbu tělocvičny - ROP
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
Krizový štáb obce
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
Příspěvky a dary
Rezerva
Projekty
Investiční akce
Celkem

2 100 000
250 000
150 000
2 500 000
5 000 000
10 000
640 000
25 000
2 000
4 000
3 000
850 000
180 000
511 000
1 109 000
15 000
1 000 000
4 000
60 000
36 000
19 000
5 000
10 000
100 000
1 000
3 000
30 000
11 000
20 000
250 000
14 898 000
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Kč
250 000
1 100 000
250 000
830 000
140 000
220 000
100 000
90 000
15 000
40 000
340 000
60 000
90 000
130 000
50 000
30 000
50 000
350 000
30 000
55 000
29 000
900 000
180 000
20 000
80 000
70 000
725 000
1 150 000
600 000
670 000
15 000
350 000
50 000
300 000
555 000
4 984 000
14 898 000

INVESTIČNÍ VÝDAJE OBCE BOHDÍKOV
NA ROK 2010
Název

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 450,- Kč za kalendářní rok.
První splátka místního poplatku je splatná nejpozději
do 30. dubna 2010, druhá potom do 31.října 2010. Poplatek je možno splatit též jednorázově v termínu do
30.dubna běžného roku.

Kč

Projekty
Přechod pro pěší „U Seppla“

30 000

Modernizace čerpací stanice

140 000

Přestavba ZŠ Raškov na MŠ

65 000

Přístavba tělocvičny

135 000

Inženýrské sítě pro výstavbu RD

100 000

I. změna územního plánu obce

68 000

II. změna územního plánu obce

17 000

Celkem

555 000

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od 1. 2. do 2. 4. 2010 se narodili:
17. 2. 2010 Hodková Anna, Raškov
2. 4. 2010 Kubíček Vojtěch, Raškov

Investiční akce
Přestavba ZŠ Raškov na MŠ

2 830 000

Rekonstrukce KD Bohdíkov

1 233 000

Modernizace čerpací stanice

921 000

Celkem

4 984 000

Celkem

5 539 000

Navždy se s námi rozloučily:
24. 3. 2010 Tomášková Drahomíra, Raškov
30. 3. 2010 Gronychová Růžena, Komňátka

Ze života naší obce
ZLATÁ SVATBA

POZVÁNKA NA DEN REGIONU RUDA

Dne 7. 3. 2010 oslavili manželé Tomáš a Ludmila Procházkovi z Raškova 50. výročí uzavření manželství - zlatou svatbu. K významnému životnímu
jubileu manželům popřáli starosta obce Ing. Luděk
Hatoň a předseda SPOZ pan Miloslav Podhorný,
kteří jubilantům předali dárkový balíček a kytičku.

V sobotu 22. května 2010 se v naší obci uskuteční Den regionu Ruda, který pořádá Svazek
obcí regionu Ruda ve spolupráci s Obcí Bohdíkov. Pro návštěvníky této akce je připraven pestrý
a zajímavý sportovní, kulturní a společenský program. Dopoledne bude probíhat na víceúčelovém
hřišti u ZŠ Bohdíkov turnaj v nohejbale tříčlenných
družstev. Od 14 hodin bude v areálu hasičské zahrady v Bohdíkově připraven kulturní program
a vystoupení dětí z mateřských a základních škol,
tanečních souborů, hudebních škol, Kynologického
klubu a mladých hasičů. Na závěr vystoupí folklorní
soubor Boršina z partnerské obce Nitrianske Sučany. K tanci a poslechu zahraje odpoledne dechová
hudba z Jakubovic a večer skupina Jupiter. Kromě
toho si můžete v areálu prohlédnout prezentaci jednotlivých členských obcí, MAS Horní Pomoraví
i samotného Svazku obcí regionu Ruda.
Pro děti zde bude k dispozici skákací hrad,
připravuje se také ukázka tradičních řemesel a dovedností, stánky s různými specialitami a bohatá
nabídka nápojů všeho druhu včetně zlatého moku
z Pivovaru Holba a.s. Doufám, že nám bude přát
počasí a že si nenecháte ujít příležitost tuto zajímavou akci navštívit.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 28. května od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 29. května od 8.00 do 14.00 hodin.

SBĚR a SVOZ PLASTŮ

26. 4. 2010
31. 5. 2010

Ing. Luděk Hatoň, starosta obce
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ZŠ A MŠ BOHDÍKOV A RAŠKOV

Žáci, kteří získali ocenění v projektu „Školní olympiáda“
Vítězové „Školní superstar“

Orientální tanečnice ze ZŠ pod vedením V. Wolfové

Orientální tanečnice z MŠ pod vedením V. Wolfové

Cvičení žen pod vedením p. H. Navrátilové

HŠ Yamaha – příprava flétnistek pod vedením V. Johnové
Oddíl moderních gymnastek, který vede Mgr. E. Fleischerová
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OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE ČESKÉHO
BOHDÍKOVA ZA ROK 1954

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
BOHDÍKOV A RAŠKOV
pro školní rok 2010/11
se uskuteční
ve dnech 26. – 28. 4. 2010
Formuláře žádostí jsou k dispozici
u vyučujících MŠ nebo na webových
stránkách školy: www. zsbohdikov.cz

Část první.
Zimní období 1953/54 bylo pro naši stanici příznivější, než v letech předchozích. Tuhé mrazy, které nastaly
v lednu a únoru, zasáhly však rušivě do dopravní situace.
Byly značné potíže při přistavování lokomotiv k osobním
i nákladním vlakům. Tím vzniklo i několikahodinové
zpoždění vlaků. V úseku trati Hanušovice – Dolní Lipová, mezi zastávkou Ramzová a stanicí Ostružná, došlo
i tuto zimu při sněhových vánicích k zavátí trati. K odstranění závějí byly svolány všechny blízké čety traťových
zaměstnanců za pomoci vojenské pohotovostní čety.
V této závěji uvázl vl. R 268, který projíždí naší stanicí
v zimním období každou sobotu a neděli. V další jízdě do
konečné stanice Jeseník-Lázně mohl pokračovati až teprve druhý den. Cestující byli nuceni celou tu dobu zůstati
ve vlaku, poněvadž vystoupení nebylo možné pro vysoké
závěje podél celého vlaku. Jinakých mimořádných rušivých poruch na naší trati v tuto zimu již nebylo.
V lednu t.r. byl do naší stanice přeložen k praktickému
dopravnímu zácviku Metoděj Klimek, který předtím konal
službu ve stanici Šumperk. Dne 13. ledna 1954 vykonal
zde ve stanici autorisaci a dne 14. ledna nastoupil již samostatně na noční směnu jako výpravčí vlaků. Tuto první
samostatnou směnu sloužil společně s výhybkáři Gronychem Hynkem a Gronychem Josefem. Výpravčí vl. Klimek
Metoděj jest rodák z obce Postřelmůvka u Zábřeha, kde
jeho rodiče hospodaří na malém hospodářství. U ČSD
slouží od r. 1945 a jest 28 roků stár. Do služby dojíždí ze
svého bydliště Chromče, odkud má svoji manželku.
Naše stanice stala se pro svoji výhodnou délku kolejí
jakýmsi přednádražím, či nárazovou stanicí, před vlakotvornou stanicí Hanušovice. Dálkové nákladní vlaky (odklony) jsou v naší stanici odstavovány a jest zde prováděna výměna strojů těchto vlaků, čímž jest hodně dopravně
ulehčeno stanici Hanušovice.
Stav zaměstnanců na začátku roku jest nezměněn
a zůstává, jak v roku předchozím, tj. náčelník stanice, tři
výpravčí vlaků, šest výhybkářů v turnusu 12/24, mimo
náčelníka.
(zpracoval M. Veselý ml.)

ÚSPĚCH BOHDÍKOVSKÝCH ZPĚVÁKŮ
NA REGIONÁLNÍM FINÁLE
YAMAHASHOW 2010
Dne 16. března proběhlo v sále šumperského H-clubu
regionální finále soutěže ve zpěvu populárních písní YAMAHASHOW 2010, kterou každoročně pořádá HŠ YAMAHA Šumperk. Mezi dvacítku nejlepších postoupilo 5
našich zpěváků, z nichž většina suverénně zaútočila na
nejvyšší příčky. Bohužel, postupující Monika Cikrýtová
musela účast pro nemoc oželet.
Celkové výsledky:
• kategorie 4. – 6. roč.:
		 6. místo
Aneta Žáková

„Boží mlejny“

• kategorie 7. – 8. roč.:
		 1. místo
Alena Mátychová
		 2. místo
Lukáš Černý

„Píseň samotářky“
„Hallelujah“

• kategorie SŠ a dospělí:
		 1. místo
Sára Reissausová

„Doufám“

Do celostátního kola v Českých Budějovicích tak postupují 3 naši nejlepší žáci. Veliké naděje vkládá v současné době bohdíkovská HŠ do nesmírně talentované zpěvačky Sáry Reissausové, která byla vybrána mezi cca 40
nejlepších zpěváků do semifinále celorepublikové soutěže
Czechtalent Zlín 2010. Sáře budeme držet palce a přejeme jí hodně štěstí! Více na: www.yamahaskola.cz, www.
czechtalent.cz
Mgr. Petra Straková

PÉČE O KOMÍNY

PREVENTAN CUP 2009/2010
ve vybíjené žáků základních škol
Smíšené družstvo naší školy se zúčastnilo turnaje v Hanušovicích a odtud ze 2. místa postoupilo do okresního
finále v Šumperku. V tvrdé konkurenci velkých škol už jen
postup do okresního kola pro nás byl velkým úspěchem!

Péče o komíny je u nás stále podceňována, zvláště v domácnostech. Čištění komínů, případně kontrola jejich stavu se provádí
za rok nejméně:
a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná:
1. šestkrát - do výkonu 50kW
2. čtyřikrát - s výkonem nad 50kW

b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná:

Informace ze školní jídelny

1. dvakrát - do výkonu 50kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou
2. šestkrát - do výkonu 50kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou
3. čtyřikrát - s výkonem nad 50kW

Přehled jídel uvařených ve školní jídelně v roce 2009
35 482
Celkový počet všech uvařených jídel
21 186
Celkový počet všech uvařených obědů
12 038
Svačinky pro MŠ
4 900
Cizí strávníci – počet obědů celkem
2 258
Svačinky pro ZŠ

Kapacita stravovny je v současné době využita, proto
nové strávníky do odvolání nepřijímáme. Dále nabízíme
čtyřlitrové sklenice za odvoz

c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50kW
v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou používány
celoročně - nejméně jednou.
Nejbližším kominíkem je p. Berlinský v Hanušovicích
– tel.: 603 731 675.
V Bludově vede kominickou firmu pan J. Uhrin
– tel. 583 238 197.
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f k bohdíkov
Bohdíkovská kopaná
má své slunné období.
Tak už se to zase rozjelo, už to sviští po
strništi, zase máme o zábavu postaráno. Sobotní odpoledne nechť jsou znovu nasycena
vůní zpocených dresů, vaše pohledy nechť
se kochají mistrně vykopnutými drny, vlastními góly i fanoušky ženoucí rozhodčí po
„spravedlivém“ výkonu někam za hranice
okresu. Ano, volné pokračování fotbalové
sezóny je tady. Zase je o čem diskutovat, co
rozebírat, koho pomlouvat a komu s fotbalovou úctou potřepat pravicí.
Jaro začalo a začalo dobře. Muži hájí
bronzový post, což je chvályhodné, ale
i nelehké. Potýkáme se s průběžnými zraněními, červenými kartami a to není úplně
ideální. Ale jak sami vidíte body jsou. Když
bych se měl vrátit k zimní přípravě a hlavně
k přípravným zápasům, která těmto výsledkům předcházela, nebyl bych takový optimista. Zápasy věru nedopadly tak, jak by se
dalo předpokládat a chlubit se jimi určitě
nebudeme. Na druhou stranu jsme si osahali zbrusu nový umělý trávník v Zábřehu, ale
hlavně jsme si připomněli, jak chutná třikrát
za sebou prohrát a to bylo právě to děsivé,
co nás postrašilo a zároveň to silné, co nás
zocelilo a nastartovalo do jarních ligových
bojů. Tedy si aspoň myslím, že to bylo ono.

Co jiného? Možná jsme v přípravných zápasech nebyli dostatečně koncentrovaní,
neboť samotná zimní příprava byla opět
dostatečně a kvalitně zajištěna a také závěrečné soustředění v Hynčicích pod Sušinou,
které bylo tou třešničkou na tréninkovém
dortu, bylo dobře naplánováno, poctivě odmakáno přesně tak, jak to má být. Převážně
dvou až třífázové tréninkové denní jednotky
jsme absolvovali na běžkách, kde si člověk
v pohodě může potáhnout a posílit snad
všechny svaly na těle. Mě to tak alespoň připadalo. I když ne všichni jsme pravidelnými vyznavači bílé stopy, výcvik jsme zvládli
a přežili jsme. Dokonce hrstka statečných
s přispěním krásného počasí a všech sil si
mohla vychutnat nádherná panoramata
Jeseníků z vrcholku Kralického Sněžníku.
Také ovšem panoramata knedlíků a řízků,
které vytvářel Milan Dančes Daněk v kuchyňském koutku, jakož to dvorní kuchař
FK, stála za podívání. On ví moc dobře, že
co tělo sportovce při tréninku spálí, to musí
po něm dvakrát nabrat. Ze soustředění jsme
sice odjížděli unavení, což se předpokládalo, ale silnější než dřív, přejedlejší než dřív
a taky nějaká ta omrzlina by se našla. Už se
těšíme na příští rok.
A co krajský dorost? Taky bronz. Nevím jestli si bere dorost příklad z mužů

nebo naopak, ale klape to. Dorost taky kvalitně potrénoval stejně tak, jak odehrál své
zimní přáteláky a směle pokračuje v dobrých výsledcích dál. No a žáčci. Těm sice
rozjezd zrovna dvakrát nevyšel, ale nelze
jim upřít aktivní přístup a snahu o hru.
Také oni v zimě nelenili a větší část týdne
věnovali tréninkům jak venku tak v místní
sokolovně, kde si osvojovali kontaktnější
hru s míčem a posílili celé tělo. Tréninků
není nikdy dost. Trénovat se musí, bez toho
hrát fotbal nejde. Tedy možná chvíli ano,
ale pak zjistíte, že dech nestačí, soupeř je
rychlejší než obvykle a přihrávka mnohdy
nenachází tu správnou osobu. Takže trénovat a žádný flákání.
Jarní část sezóny 2009/2010 se rozjela.
Uvidíme jakým způsobem budou manšafty
a kluby hrát o postup nebo naopak o udržení v té či oné kopácké lize. Těšíme se na
Vás. Na poctivé fotbalové diváky, fanoušky,
kteří se naučili chodit na náš fotbal držet
palce a povzbudit svoje vnuky, svoje kluky,
pochválit trenéry i asistenty, poblahopřát
kapitánům nebo dát si po kalíšku s oddílovým předsedou, který vždy rád mezi Vás
zajde a z vítězství se s Vámi, s písní na rtu,
zaraduje.
sesmolil:
Petr Janků – oddílový pisálek

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Krajská soutěž I.B třída „sk.C“ - muži – jaro 2010
Den

Datum

Hodina

Mužstvo

Mužstvo

Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

24.04.2010
01.05.2010
08.05.2010
16.05.2010
22.05.2010
29.05.2010
05.06.2010
12.06.2010

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.00

FK Bohdíkov
TJ Sokol Bludov
FK Bohdíkov
Sokol Hrabišín
FK Bohdíkov
Baník St.Město p.Sněžníkem
FK Bohdíkov
Družstevník Bělá p.Pradědem

Řetězárna Česká Ves
FK Bohdíkov
Sokol Lesnice
FK Bohdíkov
TJ OLPA Jindřichov
FK Bohdíkov
FK STOMIX Žulová
FK Bohdíkov

Odjezd
15.15
15.15
15.15
14.30

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Krajská soutěž I.třída „A“ - dorost - jaro 2010
Den

Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

Datum

24.04.2010
01.05.2010
08.05.2010
16.05.2010
22.05.2010
29.05.2010
05.06.2010
12.06.2010

Hodina

14.00
10.00
14.00
10.30
14.00
14.15
14.00
14.15

Mužstvo

FK Bohdíkov
Sokol Lázně Velké Losiny
FK Bohdíkov
TJ Zlaté Hory
FK Bohdíkov
FK Granitol Morav.Beroun
FK Bohdíkov
SK Lipová

Mužstvo

FC TRULL Mikulovice
FK Bohdíkov
SK SULKO Zábřeh „B“
FK Bohdíkov
Sokol Štíty
FK Bohdíkov
FK STOMIX Žulová
FK Bohdíkov

Odjezd
8.45
8.45
12.30
12.30

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – OP starší žáci - jaro 2010
Den

Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

Datum

02.05.2010
08.05.2010
15.05.2010
22.05.2010
30.05.2010
05.06.2010
13.06.2010

Hodina
14.30
10.00
14.30
10.00
9.00
10.00
13.30

Mužstvo

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

FK Bohdíkov
SK SULKO Zábřeh
FK Bohdíkov
Baník Staré Město
FK Bohdíkov
Sokol Leština
FK Bohdíkov

Odjezd
13.15

13.30
7.45
12.15

SDH raškov
VALNÁ HROMADA
Dne 29.12.2009 se konala v prostorách hasičské zbrojnice v Raškově valná hromada SDH. Valnou hromadu
zahájil starosta sboru bratr Adolf Fleischer. Byli přivítáni zástupci obce Bohdíkov, pan starosta ing.Luděk Hatoň a místostarosta pan Petr Vokurka. Za OSH Šumperk
starosta ing. Ošťádal a člen výkonného výboru Antonín
Havlas a zástupci SDH Bohdíkov a Komňátka. Poté byla
přednesena jednatelem SDH Raškov zpráva o činnosti
sboru za rok 2009, ve které byla zhodnocena činnost zásahové jednotky a dále práce celého sboru při rekonstrukci
hasičské zbrojnice.
Valná hromada se usnesla na těchto bodech:
- zkvalitnění přípravy soutěžního družstva na okrskovou
soutěž, která se v roce 2010 bude konat v areálu Podhradí.
- aktivním podílení členů na všech akcích sboru a členských schůzích
- dokončení úprav hasičské zbrojnice a areálu Podhradí
- zahájení příprav na oslavy 130. výročí založení sboru

Na valné hromadě byl zvolen nový výbor SDH: Adolf
Fleischer-starosta, Pavel Vrubel-velitel jednotky, Luděk
Brostík-jednatel, František Straka-pokladník, Josef Kubíček-hospodář.
Závěrem pan starosta obce ing. L.Hatoň poděkoval
členům sboru a zásahové jednotky za odvedenou práci
v roce 2009 a do dalšího roku popřál hodně sil při plnění
úkolů spojených s činností SDH.
L. Brostík

SDH komňátka
V letošním roce jsme poprvé uspořádali Dětský maškarní karneval, po kterém večer následovala I. hasičská tancovačka. Vše se uskutečnilo v budově Základní školy v Komňátce, kterou čekala před akcí velká a tolik potřebná oprava. I když na
tuto renovaci
nezbývalo
příliš času,
s nasazením
všech
sil
jsme takto
náročnou
práci zvládli.
Vy, kteří jste

nás poctili svou návštěvou, ať na dětském karnevale, nebo
večer na tancovačce, jste si jistě této veliké změny nemohli
nevšimnout. Velice nás potěšilo, že obě akce se mohly pyšnit nebývalou účastí dětí i dospělých a to nejen z blízkého
okolí. Díky bohaté tombole, za kterou především vděčíme
štědrým sponzorům, si určitě každý domů odnášel nějakou drobnou či větší výhru a radostné obličeje dětí byly
pro nás tou největší odměnou. Vzhledem k tomu, že se
nám podařilo Základní školu opravit k užívání a to nejen
pro společenské akce, kterých do budoucna plánujeme
pořádat více než doposud, bude nám potěšením Vás uvítat v Komňátce třeba již na konci května na tradičním
Kácení máje.
M. Spáčil

PREVENCE – VYPALOVÁNÍ TRÁVY

2. pálení provádí osoba starší 18 let. Osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé
osoby,
3. pálení není prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, za větrného počasí apod.,
4. po ukončení pálení ohniště bezpečně uhasí a následně provádí kontrolu po dobu nejméně 8 hodin.
Pálení většího množství suché trávy je vhodné předem
telefonicky ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru (tel. číslo 950 770 152) a tím předejít zbytečným výjezdům hasičů. V ohlášení je nutné uvést datum,
místo, osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto
osobu.
Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na
základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, může
Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše
25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím
fyzickým osobám pokutu až do výše 500 tisíc korun.

Zima je za námi a s probíhajícím jarním úklidem se zvyšuje riziko požárů způsobených nedbalostí osob. Při spalování listí, větví ze stromků nebo suché trávy může dojít
i k požáru. Ten se může vlivem silného větru rychle rozšířit
a napáchat značné škody. I když pálení suché trávy a listí
není zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla.
Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek
stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování
ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti
alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.
Hořlavý biologický odpad může fyzická osoba spalovat
jen za podmínek, že:
1. pálení provádí na vlastním pozemku a v dostatečné
bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek
např. palivového dřeva apod.,
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firmy a organizace informují
POZVÁNKA NA JARNÍ KONCERT

POZVÁNKA
DO SPOLEČNOSTI
02. 5.
Pouť ke 100. výročí
založení kaple
sv. Floriána v Raškově Dvoře

Dne 16.

5. 2010
V 17.00 hodin

V kostele sv. Jana Křtitele v Raškově

15. 5.
Pohádkový les – SDH Bohdíkov

ZELENÁ ÚSPORÁM NA DOSAH

16. 5.
Jarní koncert – kostel Raškov

Kontakt: H.B.S. mont, spol.s r.o.
Raškov 67, Bohdíkov 789 64

22. 5.
Den Regionu Ruda – Letní divadlo
Bohdíkov

Tel.: 583 246 170
Mobil: 604 283 153
e-mail: hbsmont@seznam.cz

29. 5.
Kácení máje – SDH Komňátka
Okrsková soutěž v požárním
sportu – Podhradí

ZDARMA VYPOČÍTÁME:
- výši vaší investice
- předpokládanou výši dotace

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

• 14,30 Bohdíkov /u samoobsluhy/
Prodej 4.5.2010 při objednání 10ks —> 1 kuřice ZDARMA !!!
Kuřice černé, červené
stáří:
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 		
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
Kačeny barbarie /husokačeny/		
Husy /bílé/		
Husy /landeské/
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Prodej 18.8.2010
Kuřice černé, červené
stáří:
Prodej 13.9.2010
Kuřice černé, červené
stáří:

14-18týd.
cena:
1-3týd.		
1-3týd.		
1-3týd.		
1-3týd.		
1-3týd.		
6-8týd.		

130-150,-Kč
60-80,-Kč
60-80,-Kč
90-110,-Kč
130-150,-Kč
130-150,-Kč
250-290,-Kč

14-18týd.

cena:

130-150,-Kč

14-18týd.

cena:

130-150,-Kč

Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com

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

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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Veselý ml. Adresa redakce: Obecní úřad Bohdíkov, e-mail: bohdik.zpravodaj@centrum.cz, graf. úprava a tisk Reprotisk s.r.o, Šumperk.

