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Bohdíkovský 
zpravodaj

      Vážení spoluobčané,
nedávné bleskové povodně, kte-

ré zasáhly Liberecký a Ústecký kraj  
a náhlé změny počasí  spojené s vydat-
nými srážkami v nás vyvolávají vzpo-
mínky na rozsáhlé škody způsobené 
při povodních v červenci 1997. Od té 
doby uplynulo sice 13 let, ale mnozí 
z nás dodnes nemohou zapomenout 
na škody a  následky, které jsme od-
straňovali řadu let. Podle sdělovacích 
prostředků žijeme v období, kdy bles-
kové povodně mohou na kterémkoliv 
území našeho státu uhodit s nebýva-
lou silou znovu. V této souvislosti si 
musíme položit otázku, zda uvedeným 
hrozbám lze efektivně  čelit a jak jsme 
na tyto situace připraveni. Nebudu se 
zabývat problémy, které se řeší na ce-
lostátní úrovni (zdokonalování před-
povědní a hlásné služby, rozvoj systé-
mu IZS, protipovodňová opatření aj.), 
ale zaměřím se na to, co by měla nebo 
má dělat pro přípravu na tyto krizové 
situace místní samospráva. 

Aby občané nebyli náhle nastalou 
krizovou situací zaskočení je důležitý 
systém varování a vyrozumění oby-
vatelstva. Proto je naše obec zapoje-
na do celostátního systému varování 
obyvatelstva, který spravuje HZS. Na 
obecním úřadu v Bohdíkově a požární 
zbrojnici v Raškově jsou umístěny si-
rény, které jsou dálkově napojeny na 
operační středisko HZS Olomoucké-
ho kraje. V případě vzniku povodňové 
situace budou tyto sirény automaticky 
spuštěny. Dalším důležitým prostřed-
kem varování je místní rozhlas. Od 
roku 2008 v obci postupně budujeme 
síť bezdrátového rozhlasu, který má 
zdroje napájené  z rozvodů veřejného 
osvětlení. Zdroje umožňují, aby místní 
rozhlas fungoval po dobu 72 hodin od 
ukončení dodávek elektrické energie. 
V současné době má obec novou roz-

hlasovou ústřednu, funkční síť bezdrá-
tového rozhlasu v Raškově a Raškově 
Dvoře a do konce srpna bude bezdrá-
tový rozhlas vybudován  také Komňát-
ce. V příštím roce počítáme s dokon-
čením bezdrátového rozhlasu v Bohdí-
kově. Pro informování a varování oby-
vatelstva máme rovněž  megafony na 
OÚ a u jednotky SDH Raškov. V obci 
je vytvořen krizový štáb, jehož  členy 
jsou členové rady, pracovníci OÚ, sta-
rostové všech hasičských sborů v obci 
a velitel SDH Raškov. Každý člen kri-
zového štábu má na starosti určitou 
oblast krizového řízení a zodpovídá za 
plnění úkolů na svěřeném úseku.

Za poslední léta se také výrazně 
zlepšila vybavenost členů jednotky 
SDH Raškov. Jednotka disponuje 
automobilovou cisternovou stříkač-
kou, automobilem AVIA s přenosnou 
stříkačkou, plovoucím čerpadlem, 
elektrocentrálou, motorovou pilou, 
soupravou lan, přenosnými svítilnami 
a dalšími prostředky. Všichni členové 
zásahové jednotky jsou vybaveni příl-
bami, zásahovými obleky a botami. 
Myslím si, že takové vybavení nám 
může řada obcí v okolí závidět. Dů-
ležitá však je zejména skutečnost, že 
naše jednotka SDH je opravdu ak-
ceschopná, což v nedávné minulosti 
prokázala při společných zásazích ve 
spolupráci s profesionálními hasič-
skými sbory. Nesmíme zapomínat, že 
obec také disponuje vlastními doprav-
ními a mechanizačními prostředky. 
Máme vlastní moderní  traktor vyba-
vený čelným nakladačem, další trak-
tor, rypadlo Bělorus, motorovou pilu  
a další prostředky. Ve skladu obce jsou 
umístěny pytle s násypkou pro případ 
budování provizorní hráze v některých 
částech obce. 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že 
podle finančních, technických i per-

sonálních možností se snažíme na 
případné krizové situace připravovat. 
Jak bychom však v případné povodňo-
vé situaci obstáli,  nemohu hodnotit. 
Zatím tato situace nenastala, což je 
určitě dobře. Chtěl bych Vás však ujis-
tit, že tyto otázky rozhodně nepodce-
ňujeme a snažíme se na jejich řešení 
co nejlépe připravit.

V této souvislosti mě mrzí, že i po  
13 letech od ničivých záplav se nám 
přes veškerou snahu nepodařilo po-
kročit ve vybudování účinné proti-
povodňové ochrany obce Bohdíkov. 
V roce 2008 byla zpracována příprav-
ná projektová dokumentace k vybu-
dování levobřežní ochrany Bohdíkova 
a zkapacitnění koryta řeky Moravy. 
V celostátním seznamu protipovodňo-
vých opatření byly na tyto úpravy vy-
členěny potřebné finanční prostředky 
ve výši 100 mil. Kč. Z důvodu opako-
vaného nesouhlasu některých vlastní-
ků pozemků s navrženým vybudová-
ním protipovodňové hráze však byla 
další příprava této akce zastavena  
a ve zpracování dokumentace se dále 
nepokračuje. Určitým paradoxem je 
fakt, že většina vlastníků, která ne-
souhlasí s vybudováním protipovod-
ňové ochrany obce, vlastní nemovitosti 
v záplavovém území řeky Moravy a je 
povodní bezprostředně ohrožena. Pro-
to musíme nadále s obavami sledovat 
aktuální předpověď počasí a doufat, 
že intenzivní srážky a přívalové deště 
se území naší obce vyhnou. Nechci 
raději domyslet, co by nastalo, kdyby 
matička příroda nás podrobila další 
kruté zkoušce. Doufám, že třeba zá-
běry televize, které denně vídáme ze 
zasažených oblastí, je přivedou k za-
myšlení a přehodnocení jejich odmíta-
vého stanoviska. Většina jejich spolu-
občanů na to čeká.

ing. Luděk Hatoň, starosta obce
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zprávy obecního úřadu

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
30. 8. 2010
27. 9. 2010

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO 
DOMU UKONČENA

Jak už jsme Vás informovali dříve, Obec Bohdíkov 
získala dotaci z Programu obnovy venkova na akci 
„Rekonstrukce kulturního domu Bohdíkov“. V prů-
běhu měsíce února se uskutečnilo výběrové řízení na 
dodavatele stavby, kterým se stala firma TESPO - TO-
PENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. Šumperk. S uvedenou 
firmou byla potom uzavřena smlouva o dílo s celko-
vou nabídkovou cenou 1 152 955,- Kč včetně DPH. 
Vlastní práce byly zahájeny v červnu 2010 a u končeny 
o měsíc později. 

V rámci rekonstrukce byla provedena kompletní 
výměna oken a vstupních dveří v celé budově za plas-
tová včetně parapetů a souvisejících stavebních pra-
cí. Dále byla provedena výměna radiátorů a rozvodů 
topení v celé budově, vybudována domovní přípojka 
plynu a plynofikace celé kotelny včetně měřící a re-
gulační techniky. Obsluha kotelny včetně nastavení 
jednotlivých režimů vytápění a provozu topení v jed-
notlivých částech budovy je řízena prostřednictvím 
počítače. Tím bude dosažena optimalizace vytápění 
objektu a dojde k značným energetickým úsporám. 

V současné době probíhá v prostorách kulturního 
domu pokládka nových podlahových krytin, drobné 
opravy nábytku a úklid. Připravuje se ve spolupráci 
s MAS Horní Pomoraví závěrečné vyúčtování stav-
by a žádost o proplacení nákladů na SZIF Olomouc. 
Celý objekt bude předán znovu do užívání od 1. září 
2010. Věřím, že se našim občanům bude v nově opra-
vených prostorách kulturního domu líbit a že Vás 
překvapí ještě příjemnějším prostředím než jsme byli 
dříve zvyklí. Na závěr mi dovolte, abych všem, kteří se 
na přípravě a realizaci zmíněného projektu podíleli,  
upřímně poděkoval. Dokázali jsme společně, že naše 
obec umí využívat účelně prostředky z fondů Evrop-
ské unie.

ing. Luděk Hatoň, starosta obce

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ
Přes všechna smutná zastavení život pokračuje ne-

změněně dál a tak mezery, které smrt zanechala v na-
šich řadách (v 50. letech zemřeli Alois Leder, Stanislav 
Úlehla Milan Šimek, Josef Šimek, Jan Daška – Kmo-
cháček a Karel Daška), jsou doplňovány stále nový-
mi členy souboru: Josef Doležel, Jakl Oldřich, Jan-
ků Jan, Janků Franta, Diviš Alois, Novotný Zdeněk,  
Šimek Miloš, Navrátil Mirek, Doležel Bedřich, Richard 
Šimek, Podhorný Arnošt, Antonín Sita, Jirka Turek. 
Ani veřejná činnost nebyla omezena. Mimo obvyklé 
hudební produkce při tanečních zábavách, hráli jsme 
i při divadelních hrách se zpěvy a operetách. Za zmín-
ku stojí „Perly panny Serafinky“ (Rudolf Piskáček) – 
pořadatel Sokol Hrabenov, „Paní Mariánka – matka 
pluku“ (Václav Trojan), „Muziky, muziky“, „Sládci“  
(Tunček), „Děvče z předměstí“ (Piskáček) – pořadate-
lem Požární jednota Bohdíkov.

Velmi hezké byly naše zájezdy. Prvý byl společný 
s fotbalisty z Bohdíkova k Máchovu jezeru, kde v Mi-
moni fotbalisté vyhráli zápas a my při zábavě večer 
přízeň obecenstva. Přízeň manželek některých muzi-
kantů byla však potom na jistou dobu ztracena.

Druhý zájezd byl již samostatný – do Tater. Byl 
v odstupu doby rovněž velmi hezký, jen první den byl 
ohromnou zkouškou Emanuela Mikuláše v chůzi, kdy 
celou cestu (pěší) ze Skalnatého plesa do Tatranské 
Lomnice velebil krásy Tater a organizační schopnost 
pořadatelů. Zato druhý aktivní člen výpravy Alois Na-
vrátil si udělal samostatnou tůru, když si zkracoval 
cestu od vodopádů ku Tatranskému plesu a vylezl až 
tam, kam dál nemohl. Druhý den si všichni vynahra-
dili zkouškami. Eman Mikuláš celý den se nehnul ze 
stínu deštníku na plovárně Štrbského plesa, kde jsme 
několik hodin koncertovali. Večer jsme hráli dechovku 
rekreantům z NDR a dobře jsme si rozuměli. Uměli 
totiž hodně česky.

Jan Turek (kronika bohdíkovské hudby)
Přepsala J. Málková

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ  
NA SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Barevné kontejnery na sběr papíru, bílého a barevného 
skla jsou rozmístěny po celé naší obci.

V Raškově u bývalé ZŠ (3 – všechny druhy), na návsi 
před kostelem (umístěny nově), u čerpací stanice (3).

V Raškově Dvoře na náměstíčku u kaštanu (tři).
V Bohdíkově u kulturního domu (dva na sklo), u ná-

draží (nově všechny tři), Na drahách (3), u samoobsluhy 
(3), u ZŠ (1 na papír), u stodoly OÚ – u bývalého kraví-
na (přibyl kontejner na papír) a v Komňátce u obchodu 
(všechny druhy).

Celkem je po obci rozmístěno 30 barevných kontejne-
rů na sběr tříděného odpadu.

VOLBY 2010
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční  

v pátek 15. října 2010  
v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.  

a v sobotu 16. října 2010  
v době od 08:00 hod. do 14:00 hod.
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ze života naší obce
Společenská kronika
Od 23. 5. 2010 se narodili:
23. 5. 2010 Brejlová Sofie, Bohdíkov
6. 7. 2010 Drongová Ema Marie, Bohdíkov
19. 7. 2010 Vávrová Viktorie, Bohdíkov
20. 7. 2010 Choleva Antonín, Komňátka
 
Navždy se s námi rozloučili:
3. 7. 2010 Vychodil Břetislav, Komňátka
16. 7. 2010 Havlas Vlastimil, Raškov

SENIORKY SOUTĚŽILY
Společnost Pontis Šumperk ve spolupráci se Střední 

zdravotní školou v Šumperku uskutečnilo na prostranství 
Společenského střediska Sever dne 23. 6. Sportovní hry 
pro seniory. Vedení společnosti pozvalo také Seniorky 
mažoretky z Bohdíkova  k účasti v soutěžích a požádalo 
je o krátké vystoupení k oživení programu. Naše senior-
ky utvořily 4 členné družstvo ve složení Anna Katzerová, 
Marie Fleischerová, Hedvika Babková, Františka Reichlo-
vá. Soutěže se uskutečnily v tradičních i méně tradičních 
disciplínách. A jak naše seniorky soutěžily, jak reprezen-
tovaly Bohdíkov? Výborně. Obsadily 2. místo a odvezly si 
medaili, diplom, květiny a dárkový balíček.

Po soutěži vystoupily se skladbou Sladké mámení  
a sklidily zasloužený potlesk. Po vyhlášení vítězů následo-
valo občerstvení a vyhrávala hudba k pochodu i tanci. Tak 
se baví senioři v okrese Šumperk.

  I. Pazdírková

KOSTEL sv. PETRA A PAVLA
Vážení občané Bohdíkova!
Ve zpravodaji z 18. února 2009 jsem popsala situaci 

kolem výmalby kostela v Bohdíkově a také jsem se svěřila, 
že bychom rádi pořídili ozvučení kostela, protože mluvené 
slovo není v zadní části dobře slyšet. Nejen při bohosluž-
bách, ale také při pohřbech a při koncertech.

Po výměně kněží v Rudě před rokem, se stará o naši 
farnost P. Michal Krajewski, který hodně pracuje s inter-
netem, a ten nám slíbil v této věci pomoc. Po delším úsilí 
sehnal firmu, která nám v měsíci červnu ozvučení namon-
tovala. Provedla to vzhledem k nedávné výmalbě velmi še-
trně a zařízení funguje bezvadně. Stálo nás to 79 000,- Kč. 

Dále jsme nutně potřebovali elektronický číselník na 
označení čísla písně, která se bude zpívat. Dosud čísla 
oznamoval ústně varhaník. Pan farář zase prostřednictvím 
internetu sehnal firmu, jejíž pracovník nám číselník v mě-
síci červenci nainstaloval. Cena 9 300,- Kč.

Přesto, že se nám podařilo vybrat na ozvučení  
15 000,- Kč, zbylá částka byla uhrazena z farního účtu, na 
který přispívají jen farníci a z něhož se hradí provozní vý-
daje – hlavně elektřina.

Jistě jste si již všimli části zrestaurovaných obrazů Kří-
žové cesty, které tvoří hlavní a nejcennější výzdobu kostela. 
Dosud je zrestaurovaných devět obrazů za 1. 033 000,- Kč. 
90 % z celkových nákladů přispělo Ministerstvo kultury,  
10 % nám přispíval Obecní úřad. Letos, z důvodu eko-
nomické krize, nám Ministerstvo kultury z přislíbených 
100 000,- Kč poskytne jen 85 000,- Kč, zbytek musíme 
uhradit z farního účtu. 

Asi tušíte, že Vás zase budu prosit o příspěvek, pokud 
vám není lhostejný stav chráněné památky – bohdíkovské-
ho kostela sv. Petra a Pavla. Mám obavy, zda se nám podaří 
zrekonstruovat zbývajících 5 obrazů Křížové cesty, které 
jsou v dezolátním stavu.

Pokud budete chtít přispět, tak složte částku u paní 
Matysové na Obecním úřadu.

Všem, kdo pochopí naši situaci, vřelé díky.
 Za farní radu L. Krystková

OBČANÉ NAŠÍ OBCE
V této rubrice bych ráda uváděla příběhy lidí se zajímavými 

osudy, kteří se v naší obci narodili,  delší či kratší dobu tu žili, 
navštěvovali místní školu, pracovali tu, nebo obcí takříkajíc jen 
prošli a přesto tu svou stopu zanechali. Byla bych ráda, kdybyste 
mi pomohli galerii zajímavých občanů naší obce co nejvíce roz-
šířit. Dnes uvádím první jméno:

PETR KRYSTEK
Narodil se v roce 1961. V roce 1989 ochrnul následkem přerušení 

míchy po úrazu při havárii v nákladním automobilu. Hodit flintu do 
žita a vzdát se, to není Petrův styl. Už v roce 1994 se stal Mistrem ČR 
v orientačním závodě. Ve stejném roce uspěl ve volbách do zastupitel-
stva naší obce jako nezávislý kandidát. V letech 1995 – 2004 se pra-
videlně účastnil orientačních závodů. Stal se dlouhodobě nejúspěš-
nějším vozíčkářským orientačním závodníkem. Další jeho závody  
a umístění: 2005 – 1.místo na Mistrovství ČR, 2006 – 2. na Grand 
Prix Silesia trail-o, 2.v Poháru trail-o, 2007 – závody Kristianstad 
Švédsko, 17. místo v kategorii Paralympic na Mistrovství světa v Ky-
jevě a současně 35. místo v kategorii Open, 2. místo trail-o v Hradci 
nad Moravicí, 2008 – 26. místo na Mistrovství světa v Olomouci, 
2009 – mistr ČR v kategorii Paralympic. 

Trail-o (trail orienteering) je mezinárodně respektovaný orientač-
ní závod. Jeho pravidla jsou podobná našemu orientačnímu závodu 
s tím, že hlavní důraz se klade na čtení mapy a piktogramů, rychlost 
a správnost rozhodování. Rychlost pohybu závodníka roli nehraje. 
Nejedná se o sport pro vozíčkáře. Ale vozíčkáři se mohou účastnit. 
Účastníci závodů musí identifikovat v terénu kontroly označené na 
mapě. Umístění je vybíráno tak, aby byly viděny z cesty či msta do-
stupnému i vozíku, přesto však mohou být umístěny i hlouběji v lese, 
nebo v jiném nepřístupném terénu. Jediné potřebné vybavení je kom-
pas. Hlavní pravidlo je, že nikdo nemusí a dokonce ani nesmí opustit 
cestu – trasu (Trail). V kategorii Paralympic soutěží sportovci, kteří 
mají trvalé postižení, znemožňující plnohodnotně běhat. Mistrovství 
Evropy v této disciplíně se pořádají od roku 1994, mistrovství světa 
od roku 2004.

I přes četné zdravotní problémy pokračuje Petr Krystek ve spor-
tovních aktivitách. 23. 5. vyhrál v Opavě orientační závody vozíčkářů, 
mezi 50 účastníky, v prestižní kategorii Aktivní sportovci. 

4. července se stal  mistrem ČR v Trail-o 2010 v kategorii Para-
lympic. Petr nám všem ukazuje, že je možné dosáhnout mimořád-
ných úspěchů celostátního významu přesto, že člověk pochází z malé 
obce a přesto, že je postižen ne právě malým hendikepem. Gratulu-
jeme ke všem úspěchům a přejeme pevné zdraví a hodně štěstí při 
zdolávání dalších překážek.                                                J. Málková
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20. školní pouť 2010 - DUHOVÁ
Na letošní závěr školního roku jsme se velmi dlouho a 

pečlivě připravovali. Celoroční projekt ve znamení duhy 
nás inspiroval k mnoha výtvarným, hudebním, pohybovým 
i pracovním činnostem, které jsme právě na pouti beze 
zbytku využili. Věříme, že výsledky naší práce potěšily i 
spoustu návštěvníků a hostů, kteří v pátek 26. 6. navštívili 
Letní divadlo v Bohdíkově. 

Poděkování sponzorům a přátelům školy
Takto náročnou akci bychom v žádném případě ne-

mohli zvládnout bez spolupráce s mnoha ochotnými lid-
mi a partnery, kteří bez nároku na odměnu přiložili ruku 
k dílu nebo přispěli darem. Za celý rok jich bylo opravdu 
mnoho, všem za jejich podporu velmi děkujeme a zde 
uvádíme alespoň ty nejdůležitější a nejvytrvalejší:

Václav Babka s rodinou – darování dříví pro MŠ Raškov, 
zajištění dopravy a obsluhy u stánku

Zámečnictví Jan Beran – finanční dar na dětský karneval
Jiří Komárek – finanční dar na dětský karneval
Petr Pavelek s rodinou – obsluha u stánku, zajištění záso-

bovaní, laviček a deštníků, sladkostí
Petr Úlehla s rodinou – obsluha u stánku, pomoc při za-

jišťování školních akcí
Miroslav Spáčil s rodinou – obsluha u stánku
Elektromontáže Zdeněk Gronych – finanční dar na škol-

ní pouť
Lubomír Gronych – doprava písku do pískovišť MŠ a ZŠ
Vobus Hanušovice – zajišťování dopravy a drobností do 

stánků
Vlastimil Jandrt – finanční dar na školní pouť
Ludmila a Jaromír Matýsovi – suroviny na zákusky
Manželé Skopalovi – finanční dar na školní pouť
Potraviny Marie Heděncová – zajištění a pomoc při zá-

sobování
Hasiči Bohdíkov – bezplatné zapůjčení areálu letního 

divadla
Hasiči Komňátka – bezplatné zapůjčení stanu a další-

ho zařízení
Jiřina Šimková – upečení frgálů a koláčů
Lesy Ruda + p. Faltys – zajištění dřeva na táborák
Stanislav Janků a spol. – příprava táboráku
Ing. Jiří Klug – pomoc při správě a modernizaci počí-

tačového vybavení
Paní Pazdírková, Gronychová, Malá, Skoumalová – 

pomoc při zajišťování školních akcí 
Milan Jahn, Pavel Chytil – obsluha u stánků
Radek Novák a Bronislav Straka – příprava masových 

specialit a obsluha u stánku
Pracovníci obecního úřadu – příprava areálu a pomoc 

při výzdobě letního divadla
PhDr. Tomáš Ospálek – ozvučení celého programu
Alena Mátychová a Sára Reissausová a HŠ Yamaha – 

pěvecké vystoupení
Leo Vaník s rodinou – zajištění a foukání balónků
Malé a velké orientální tanečnice z Bohdíkova – taneč-

ní vystoupení
Motorkáři z Bohdíkova a okolí – přehlídka motocyklů
… a mnoho dalších rodičů, prarodičů, bývalých žáků 

a přátel

Dvacetiletá tradice školních poutí
nás letos přiměla také k malému ohlédnutí, zavzpo-

mínání a probírání školního fotoarchivu. S úsměvem 
jsme sledovali, jak z malého školního zábavného dopo-
ledne na rozloučenou se školním rokem vznikala akce 
pro několik set lidí. Připomněli jsme si každoroční de-
baty o námětu a zaměření, abychom měli tu správnou 
motivaci, a že jich už bylo! 

1. školní pouť r. 1990 - Bez názvu
2. školní pouť r. 1991 - Bez názvu
3. školní pouť r. 1992 - Bez názvu
4. školní pouť r. 1993 - Pohádková
5. školní pouť r. 1994 - Indiánská
6. školní pouť r. 1995 - Dávné doby
7. školní pouť r. 1996 - Námořnická
8. školní pouť r. 1997 - Vesmírná
9. školní pouť r. 1998 -  Sportovní 
10. školní pouť r. 1999 - Strašidelná
11. školní pouť r. 2000 - Televizní
12. školní pouť r. 2001 - Cirkusová
13. školní pouť r. 2002 - Řemesla
14. školní pouť r. 2003 - Zvířata 
15. školní pouť r. 2004 - Objevy a vynálezy
16. školní pouť r. 2005 - Jak to bylo před 100 lety?
17. školní pouť r. 2006- Pohádková
r. 2007 - Diskohrátky v Komňátce 
18. školní pouť r. 2008 - Vodní
19. školní pouť r. 2009 - Lesní
20. školní pouť r. 2010 - Duhová

Rekonstrukce ZŠ Raškov na mateřskou školu  
a výdejnu stravy

Práce proběhly dle plánu a všichni věříme, že v pondělí 
30. 8. 2010 přivítá nová školička své děti i paní učitelky. 

Zahájení školního roku 2010/11
se uskuteční 1. 9. 2010 v 8:00 v budově základní školy. 

Děti nepotřebují aktovky ani přezůvky. Hned ráno se bu-
dou moci přihlásit na oběd a do školní družiny, která bude 
první den v provozu do 13:00 hod.  

Pro děti z Raškova pojede autobus do školy dle jízdního 
řádu minulého šk. roku a zpět do Raškova v 9:30. Další 
informace na www.zsbohdikov.cz

ZŠ A MŠ BOHDÍKOV
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SDH komňátka

Jako každý rok, tak i letos, se v Komňátce koncem 
května pořádalo kácení máje. Nyní to bylo poprvé u bý-
valé školy, kam také přijeli kutilové Pat a Mat. Těm se po 
náročném snažení povedlo májku povalit a hlavně poba-
vit spoustu diváků, kteří nás za krásného počasí navštívili.  
Bohaté občerstvení a výborná hudební produkce 
udržely návštěvníky až do brzkých ranních hodin.  
Pokud se Vám u nás líbilo, můžete nás poctít návštěvou 
již koncem prázdnin, kdy pořádáme tradiční táborák.

Táborák bude v sobotu 28. 8. 2010 a hrát bude sku-
pina NOA. 

 Na všechny se těší členové SDH Komňátka.

HRY BEZ HRANIC

TJ SOKOL BOHDÍKOV
Otázka využití a provozování místní sokolovny nás 

trápí již dlouhou dobu. Tělocvična nenabízí žádný vel-
ký komfort ani ideální podmínky pro většinu sportů. Na 
některé sporty je malá, na některé není dostatečně vy-
bavená, chybí pravidelné vytápění, okny fouká, střechou 
někdy zatéká. Zájem o cvičení je minimální, ale i přes 
tyto obtíže je celoročně využívána skupinkami sportov-
ců. Návštěvy florbalistů, fotbalistů, zájemců o stolní te-
nis nebo tanec jsou sice nepravidelné, nárazové či pouze 
sezónní, avšak dávají smysl pro zlepšování podmínek  
k využívání sokolovny.

I když pro spoustu z nás se nejedná o žádný velký zá-
zrak, v poslední době se podařilo provést několik pozitiv-
ních kroků. Sokolovna opravdu prokoukla po generálním 
úklidu skupiny žen z Tai-či. Pan Podhorný nám vyměnil 
hlaví ventil vody a opravil její rozvod v sociálkách. Provedli 
jsme zasklení rozbitých oken, vstupních dveří, zprovoznili 
a odzkoušeli topení, odstranili porost kolem budovy. Pan 
Kunc nám slíbil opravu zatékající střechy. V sokolovně se 
zase pravidelně jednou týdně cvičí. Pod vedením cvičitelů 
z Šumperka se cvičenci seznamují se základy Tai-či. 

Sokolovna je všem zájemcům k dispozici. Přístup do 
sokolovny samozřejmě podléhá jistým pravidlům. Jedná 
se především o dodržování bezpečnostních zásad a po-
řádku. Klíče od sokolovny je možné po předchozí doho-
dě zapůjčit u p. Rutara.

J. Rutar

Sedminásobná olympijská vítězka ve sportovní gymnas-
tice paní Věra Čáslavská předala první cenu týmu zastupu-
jícímu SDH Komňátka. Tým ve složení: Radek Gronych 
(kapitán), Blanka Spáčilová, Bedřich Diviš, Petra Hatoňo-
vá, Jana Marečková, Jindřich Mareček a Blanka Matuško-
vá, se zúčastnil již tradičních Her bez hranic v Rovensku,  
v sobotu 7. srpna. Přes ranní vydatný déšť se našim bor-
cům na rozmáčeném terénu, ale přesto se sluníčkem v zá-
dech, podařilo po šesti netradičních disciplínách  zvítězit 
nad dalšími osmi týmy. 

Více informací na www.hrybezhranicrovensko.estran-
ky.cz. Gratulujeme

J. Málková
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fK BOHDÍKOV

Tak už to zase jede, už to zase fičí. Nová sezóna, nové týmy, 
nová soutěž, nové tváře. Pestrost nových skutečností napovídá o se-
zóně, která nás opět nenechá ukolébat, usnout, abychom se posléze 
probudili a nevěděli, jak kdo hraje, na kolikátém je místě, kdo vůbec 
hraje a podobně. Nová sezóna, nové mužstvo. Poté, co jsme museli 
pro velký počet končivších a malý počet zbývajících hráčů rozpustit 
dorost, který úspěšně brázdil krajské vody, vzniklo nové bohdíkov-
ské mužstvo a to muži „B“, částečně sestavené s dorostenců, čás-
tečně z hrajících mužů a částečně z aktivně a fotbalově naladěných 
bývalých fotbalistů, kteří v sobě opět probudili hráčskou vášeň, našli 
v kotelně pohozené a zaprášené kopačky a vzpomněli si na staré 
časy, kdy se na bohdíkovském pažitu dokázali pomazlit s balónem 
a soupeři uštědřit nejedny housličky. Pod vedením Oldy Musila  
a Franty Vinklera budou brázdit okresní soutěž a dle prvních zhléd-
nutých přáteláků musím konstatovat, že sehranost týmu dostává 
reálnou podobu, bojovnost jim nechybí a soupeř by určitě neměl 
podcenit našeho nováčka. Domácí zápasy se budou hrát v neděli od 
14.hodin, takže po poledni to bude takové hezké podívání a trávení 
jistě dobrého nedělního obědu na čerstvém vzduchu. To byla hlavní 
změna nové sezóny. „Áčko“ doplnilo kádr o nové tváře. Z dorostu 
se zapojili Luba Zajíc, Pavel Šárnik, Lukáš Novotný a Jarda Hatoň. 
Na hostování přišel ze Štítů Robert Jurásek a Radek Mondek po 
sérii hostování je již natrvalo náš hráč. Ale to zase neznamená, že 
by tím měl staronový trenér Jirka Janků moc hráčů, to by nebyl 
FK Bohdíkov. Průběžně se potýkáme s několika zraněnými, takže 

ono to je zase tak akorát. No a žáci, ať to mám kompletní, ti jsou 
na tom bohužel nejhůře, tedy v počtu hráčů. Nevím, kde se všich-
ni ztratili. Kam se poděla naše mládež? Co všichni dělají? S bídou 
dáme dohromady jedenáctku. Musím tímto apelovat hlavně na ro-
diče, domluvte svým ratolestem, zeptejte se jich, jestli nechtějí trávit 
svůj volný čas na hřišti, při fotbale. Zatrénovat si, proběhnout se, 
zasoutěžit si. Upevní to jejich kondici, zdraví, partu kamarádů. Fot-
bal je krásná hra, v Bohdíkově má svou dlouholetou tradici a bylo 
by smutné, kdybychom nedali dohromady partu alespoň patnácti 
žáků, kteří nás budou reprezentovat. Naučí se dodržovat určitá pra-
vidla, donutí je to také k zodpovědnosti jednak vůči oddílu a hlav-
ně k ostatním, k spoluhráčům. Přiveďte je na trénink ať se zapojí. 
Trénuje Pavel Weiser z Raškova a i on bude rád, když bude moci 
trénovat s patnácti hráči a ne s pěti. 

Takže sami vidíte, že oddílový život jede pořád kupředu, zpát-
ky ni krok. Makáme, staráme se o hráče, o diváky, o kulturu. Hráči 
dostali přes prázdniny nové sprchy a kvalitní a odpočinutý trávník, 
diváci nové mužstvo k fandění a o kulturu se staráme samotnou 
existencí a také pořádáním večerních diskoték, které se těší vaší 
oblibě. Pořád se něco děje a to je dobře. Každý svůj volný čas tráví 
jinak. U nás fandíme fotbalu, to je koneckonců vidět na zápasech, 
plno diváků, kteří myslím si spokojeně  odchází, i když jejich kluci 
třeba zrovna výjimečně prohráli. 

Loučí se s Vámi a na viděnou se těší
Váš ctihodný předseda předsedíček Petr (Janků)

NA mÍSTO DOROSTU mámE „BéčKO“. SEZóNA 2010-2011 můŽE ZAčÍT  

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Krajská soutěž I.B třída „sk.C“ muži „A“ – podzim 2010
DEN DATUM HODINA MUŽSTVO                    MUŽSTVO                        ODJEZD

Sobota 28.08.2010 16.30 SK Řetězárna Česká Ves FK Bohdíkov 14.45
Sobota 04.09.2010 16.30 FK Bohdíkov Sokol Nový Malín
Sobota 11.09.2010 16.00 TJ Vidnava FK Bohdíkov 14.00
Sobota 18.09.2010 16.00 FK Bohdíkov Sokol Lesnice
Neděle 26.09.2010 15.30 FK Mohelnice „B“ FK Bohdíkov 14.00
Sobota 02.10.2010 15.30 FK Bohdíkov TJ OLPA Jindřichov
Sobota 09.10.2010 15.00 Baník St.Město p. Sněžníkem FK Bohdíkov 13.45
Sobota 16.10.2010 15.00 FK Bohdíkov FK STOMIX Žulová
Sobota 23.10.2010 14.30 Sokol Stará Červená Voda FK Bohdíkov 12.45
Sobota 30.10.2010 13.30 FK Bohdíkov Tatran Ruda n. Moravou
Sobota 06.11.2010 13.30 FK Bohdíkov Dynamo Javorník
Neděle 14.11.2010 13.00 Sokol Hrabišín FK Bohdíkov 11.45

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Okresní přebor III.třída – muži „B“ – podzim 2010
DEN DATUM HODINA MUŽSTVO                    MUŽSTVO                        ODJEZD

Neděle 29.08.2010 14.00 FK Bohdíkov „B“ Sokol Brníčko
Neděle 05.09.2010 15.00 Sokol Vikýřovice „B“ FK Bohdíkov „B“ 13.45
Sobota 11.09.2010 16.00 ŽD Kamenná FK Bohdíkov „B“ 14.30
Neděle 19.09.2010 14.00 FK Bohdíkov „B“ Sokol Nový Malín „B“
Sobota 25.09.2010 16.00 Sokol Obědná FK Bohdíkov „B“ 14.30
Neděle 03.10.2010 14.00 FK Bohdíkov „B“ Sokol Malá Morava
Sobota 09.10.2010 15.00 FC Rovensko FK Bohdíkov „B“ 13.45
Neděle 17.10.2010 14.00 FK Bohdíkov „B“ Sokol Bratrušov
Neděle 24.10.2010 14.30 Sokol Jedlí FK Bohdíkov „B“ 13.00

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – OP starší žáci  - podzim 2010
DEN DATUM HODINA MUŽSTVO                    MUŽSTVO                        ODJEZD

Sobota 04.09.2010 14.15 FK Bohdíkov Sokol Bludov
Sobota 11.09.2010 13.30 Baník St. Město p. Sněžníkem FK Bohdíkov 12.15
Sobota 18.09.2010 13.45 FK Bohdíkov Sokol Štíty
Sobota 25.09.2010 09.00 Tatran Ruda n. Moravou FK Bohdíkov 8.00
Sobota 02.10.2010 13.15 FK Bohdíkov Spartak Loučná
Sobota 09.10.2010 10.00 FK Hanušovice FK Bohdíkov 9.00
Sobota 16.10.2010 10.00 Sokol Nový Malín FK Bohdíkov 8.45
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POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH  
SLUŽEB – ŠUMPERSKO

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Oblastní spolek Šumperk – Středisko sociální pomoci

Jesenická 2 • 787 01 Šumperk

Kontakt:
Telefon: 583 213 503, mobil: 608676 242
e-mail: cckspk.quick.cz • www.cckspk.net

Kontaktní osoba: Dagmar Šmídová
Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené, veřejnost

Nabízené služby: 
•ošacovací středisko

•nabídka obuvi a vybavení domácnosti včetně nábytku
•sociálně právní poradenství

POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
 28. 8. Táborák - SDH Komňátka 
 27. 8. Amazonky dětem
 3. 9. Zájezd důchodců – SPOZ
 11. a 12. 9. Návštěva z obce Nitrianské Sučany
 9. 10. Setkání padesátiletých a stříbrné svatby
 15. a 16. 10. Volby do zastupitelstev obcí

SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ“ MLUVY
šmajdoň – špatně chodící člověk
šmakovat – chutnat
šmankote - bědování
šmigrust, šmekustr – pomlázka
šnitlík, šnitlich – pažitka
šnuptichl – kapesník
šňúrki – tkaničky od bot
šolda*, malé šolda* – malý kluk
šolích – místo, „flek“
šopa, šupňa, šupňe (kolna) - kůlna
šórat, šórnót vo neco – tentýž význam jako „zavaďit vo neco“
šórem, jít šórem – jít pomalu
šót* - snop
špagát – provázek
špajska – spíž, místnost k uchovávání potravin
špekulovat - spekulovat
špichéle – špejle
špina – špína
špiňór – umazané, špinavé díťe, človjek 
špitál – nemocnice
špóna –  železná tříska (létá při obrábění)
šprle, šprušle – „příčka, příčel na žebřu“
šprťóchlata – legrace, pořad v televizi
šprťón – „šprt“; ten, který se učí nazpaměť

pokračování příště

MAS HORNÍ POMORAVÍ

V srpnu bude vyhlášena III.výzva pro příjem žádostí  
o dotaci. Mění se bodové hodnocení preferenčních krité-
rií.  Kritéria stanovená MAS byla doplněna tak, aby zvý-
hodňovala finančně méně náročné projekty či projekty 
šetrné k životnímu prostředí.  Dále budou bodově zvýhod-
něny projekty, které nebyly v minulých kolech podpořeny 
či žadatelé, kteří doposud nežádali. Bodový nárůst zazna-
menaly i tzv. povinná kritéria týkající se svým zaměřením 
dopadu na mladé lidi do 30 let a dopadů projektu na ženy. 

Schválená výzva bude vyhlášena v druhé polovině srp-
na. Na konci září mohou žadatelé působící na území MAS 
Horní Pomoraví předkládat své projekty. Jejich vyhodno-
cení se uskuteční v říjnu. Celkem bude ve III. výzvě rozdě-
leno  4,35 miliónu korun.

Zájemci o dotace se potřebné informace dozví na ško-
lení pro žadatele, které připraví MAS Horní Pomoraví ná-
sledně po vyhlášení výzvy. Pomoci může také dokumenta-
ce k výzvě a manuál pro žadatele, které zájemci naleznou 
na webových stránkách www.hornipomoravi.eu. Žadatelé 
mohou konzultovat své projektové náměty také v kancelá-
řích MAS (Hanušovice či Zábřeh).                  

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE ČESKÉHO 
BOHDÍKOVA ZA ROK 1958

Pozn.: Opisy z let 1955–1957 chybí.
V roce 1958 získal nárok na starobní důchod stá-

vající náč. žel. stanice Dolní Bohdíkov, vrchní dozorčí 
dopravy Hinkelman Alois. Z tohoto důvodu byla usku-
tečněna předávka stanice dozorčímu dopravy Tomáši 
Hruškovi ze stanice Bruntál dnem 1. června 1958. 

Personální obsazení: náčelník stanice, 3 výpravčí,  
6 výhybkářů, 1 výhybkář záloha a 2 staniční dělníci.  
V zácviku na výpravčí byl ing. Novotný Rudolf a Foral 
Václav. 

Doprava zboží: naloženo v.j. 2114, tun 37744, vylo-
ženo v.j. 597, tun 9838

Počet přivěšených vozů: 101810
Průměrný počet vlaků na 24 hodin: 62
Přeprava osob: přepraveno osob 237579, vydáno 

lep. jízdenek 70272, psaných 2223 (vč. zastávky Ko-
mňátka) 

Nehody: Dne 26. 5. 1958 vykolejení lok. přes Vk 3 
na kol. č. 6. Zavinila lok. a vl. četa Hanušovice.

Vykolejení vozu na vlečce „Vápenka“ dne 7. 6. 1958. 
Zavinil vlečkař.

Vykolejení vozu na vlečce „Vápenka“ dne  
31. 12. 1958. Zavinila vl. četa Hanušovice. 

Úrazy: nebyly žádné
Během roku byl od žst D. Bohdíkov přeložen vý-

pravčí Pavelka Jos. k žst Hanušovice a ing. Novotný 
Rudolf k žst Zábřeh na Moravě. 

Významné události: žádné
Odborově přísluší žst D. Bohdíkov pod ZV ROH 

Bludov. Ve stanici je ustanovena ZO KSČ – předseda 
Gronych Josef. 

Hruška Tomáš
 (zpracoval M. Veselý ml.)
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firmy a organizace informují

www.reprotisk.cz

INZERUJTE S NÁMI! 
Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

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 jsme nainstalovali  
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.

Zájezd pro důchodce
Zelená hora, Veselý Kopec • Termín: pátek 3. 9. 2010
Odjezd: Raškov - Horní Dvůr  6:00 hod.
                Raškov - kostel 6:05 hod.
                Raškov - u Sepla                       6:10 hod.
                Bohdíkov - zastávky po obci    6:15 hod.
                Komňátka - obchod                  6:20 hod.
Program: 
Zelená hora – prohlídka poutního kostela sv. Jana Nepomuckého
                      (památka UNESCO)
Žďár nad Sázavou – procházka městem, oběd  
Veselý Kopec – prohlídka skanzenu  (soubor lidových staveb Vysočina)
Sudkov – společná večeře s posezením v restauraci „U Adély“

 PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu  

a vysokou užitkovost   

14,30 Bohdíkov /u samoobsluhy/
Prodej 13. 9. 2010

Kuřice černé, červené,bílé /nesou bílá vejce/  
stáří: 14–18 týd. • 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 nebo gallusextra@centrum.cz 

 Pomoc při exekucích – služby v oblasti administrativní správy
Máte problémy s exekutory nebo dluhy? Pomůžeme Vám ve vylučovacích  
žalobách i v insolvenčních řízeních. Poradíme Vám a vyřídíme za Vás vše  

na úřadech, soudech i u samotných exekutorů.
Najdete nás v Šumperku na ul. 8. května 4, první patro  

(v budově autoškoly u Grandu)
Pondělí – pátek (po tel. domluvě kdykoliv)

Kontakt: Alena Krestýnová – mobil 739285445  
e-mail: a.laholova@seznam.cz
www.exekuce-poradenství.cz

Zajistím  občerstvení  
dle Vašeho přání 

(teplá kuchyně, studená kuchyně, 
rauty) v Kulturním domě Bohdíkov

SVaTBy, VýROčí, OSlaVy,
SmuTEčNí HOSTiNy, fiREmNí  

a PODNikOVÉ akCE,
RŮZNÉ SPOlEčENSkÉ uDÁlOSTi

Volejte, určitě se  
dohodneme!!!

JaROSlaV kaŇÁk  
– HOSTiNSkÁ  

čiNNOST
Raškov 128, 789 64 Bohdíkov

Tel: +420 604 566 760

AMAZONKY DĚTEM
Amazonky vs. bývalí hráči

Dne:27. 8. 2010 Hasičská zahrada 
Bohdíkov

Od: 15:00 h. Program pro děti 
k ukončení prázdnin (DOREMI, 

výtvarné práce, trampolína…)
Od: 17:00 h. Amazonky vs. bývalí 

hráči – malá kopaná
Zábavný program pro dospělé  

po utkání.
Po ukončení hlavního  

programu volná zábava.
Poděkování všem sponzorům

Dobrovolné příspěvky budou použity 
na vybudování dětského hřiště!
Těšíme se na Vás,  Amazonky


