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Bohdíkovský 
zpravodaj

  Vážení spoluobčané,
v tomto roce oslaví Sbor dobrovolných hasičů v Raškově 130. výročí svého tr-

vání. Ráda bych Vás seznámila se stručnou historií sboru, kterou v kronice obce 
popsala paní A. Dědicová.

Zakladatelem místní dobrovolné skupiny hasičů byl pan Josef Beer, tehdejší 
správce vápenky v Českém Bohdíkově. Pocházel z Vídně, kde se seznámil s ta-
mějším hasičským spolkem. Jeho myšlenka získala podporu místních a brzy se 
vytvořila skupina 20 mužů. Na podzim 1877 vystoupili jako spolek. Vybavení: 
kožená čapka, plátěné kalhoty a blůza. Tehdejší správa obce přenechala hasi-
čům obecní stříkačku (ruční tlaková pumpa). Tato stříkačka (zpočátku jen pro 
malé hadice) byla předělána v roce 1881, u příležitosti pořízení nové stříkačky, 
za velitele Karla Exnera, na normální závit. Jako zbrojnice sloužila stará obecní 
hasičárna – kůlna na místě „dnešní obecní kanceláře“(1981). 

Koncem dubna 1881 vystoupil založený hasičský spolek statutárně jako Dob-
rovolný hasičský spolek Raškov Ves a Raškov Dvůr. Velitelem byl pan Karel Exler 
– majitel mlýna (t.č. Kanzlerův mlýn). Velitel Exler měl za úkol výcvik pohotovosti  
k zásahu. Spolek zakoupil u firmy Čermák Brno druhou, větší stříkačku s komplet-
ním vybavením (ruční tlaková s koňským potahem). Stříkačku tahali dva koně. 
Zápřah poskytovali místní sedláci. Určený majitel koní měl tuto povinnost po dobu 
jednoho roku, pak následoval další. Skupina hasičů čítala 20 mužů. Každý hasič 
dostal ještě popruh. Kovář vápenky v Českém Bohdíkově Rohrbach vyrobil výstup-
ní (lezecké) skupině háky. Stolář v přádelně Na Holbě Gotechlich vyrobil šesti-
dílný zasouvací (výstupní) žebřík. Přistavovací žebřík si vyrobili sami. Pohotovost  
k zásahu se zvyšovala. Každý člen platil měsíčně 10 krejcarů do společné pokladny.  
Z těchto peněz byly později (1882–83) zakoupeny helmy. Někteří hasiči si kou-
pili helmy z vlastních prostředků.

Roku 1929 byla zakoupena za tehdejšího velitele Franze Demela, č. 5, za 
obecního zastoupení Antonína Shenka, od firmy Hans Flader, Pfeit – Sorgenthal, 
dvoukolá benzinová motorová stříkačka včetně vybavení za 30 000 Kč. Mužstvo 
mělo v té době 55 vycvičených, 5 čestných a 261 přispívajících 
členů. Jejich zařízení byla uložena ve dvou nových zděných 
zbrojnicích Raškov Ves a Raškov Dvůr. Z malých začátečníků 
vzniklo během let pohotové, dobře vybavené hasičské mužstvo, 
které sloužilo dobrovolně heslu: „Bohu ku cti, bližnímu ku 
pomoci.“

Zbrojnice Raškov Ves byla vybudována v roce 1906 za ve-
litele Franze Gramela a tehdejšího starosty Mořice Buhla, na 
pozemkové parcele pana Jana Wintra, č. 18. Zbrojnice v Raš-
kově Dvoře byla postavena v roce 1922 za tehdejšího velitele 
Franze Demela.

Pokračování příště
J. Málková

BOHDÍKOV  
– POČET OBYVATEL

K 31. 12. 2010 měl Bohdíkov 
celkem 1 387 obyvatel, z toho  
696 žen. Přitom v jednotlivých 
částech obce: Bohdíkov 810,  
z toho 411 žen, Raškov 456, z toho  
228 žen a Komňátka 121, z toho  
57 žen.

  

NEZAMĚSTNANOST
K 31. 12. 2010 bylo z 684 eko-

nomicky aktivních obyvatel Boh-
díkova registrováno 100 uchazečů  
o zaměstnání. Znamená to tedy, že 
nezaměstnanost v naší obci byla 
14,62 %, což je pouze o 0,2 % méně 
než v roce 1999, kdy byla u nás 
zaznamenána vůbec nejvyšší ne-
zaměstnanost. Nejvíce nezaměst-
naných je ve věku 55–59 let, poté 
50–54 let, ale i 20–24 a 40–44 let. 
Nejčastěji se jedná o lidi se střed-
ním odborným vzděláním (vyuče-
né), potom se základním vzdělá-
ním s praktickou školou a úplným 
středním odborným vzděláním 
s maturitou (bez vyučení).

Dle údajů ÚP Šumperk



– 2 –

zprávy obecního úřadu

AKTUÁLNĚ
Platby v roce 2011:

• Vodné - leden a červenec (u vodoměrů nutno s sebou 
stav vodoměru)

• Poplatek ze psů - únor
• Poplatek za komunální odpad – do konce dubna  

a října

USNESENÍ   č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12. 2010 v BOHDÍKOVĚ

4. Zastupitelstvo obce schvaluje        
a) Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 01//2010 o místním po-

platku za provoz systému shromažďování, 
      sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování od-

padů
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2010 o místních po-

platcích
d) Hlavní inventarizační komisi pro provedení inventari-

zace majetku obce k 31. 12. 2010 ve složení:  
      předseda Libuše Musilová, členové Františka Svačin-

ková, Margita Urbánková
e) Úpravy rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2010 podle 

přílohy
f) Rozpočtové provizórium na I. čtvrtletí 2011 ve výši 

1/12 schváleného rozpočtu výdajů obce na rok      
      2010
g) Zastoupení obce ve Svazku obcí regionu Ruda – Ing. 

Luděk Hatoň, Petr Vokurka, Ing. Otakar Tobola
h) Vnitřní směrnici účetní jednotky č. 1/2010

i) Zpracování znaleckého posudku budovy č.p. 101 
v Raškově (bývalá budova MŠ Raškov)
5.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí

a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání 
zastupitelstva obce
6.  Zastupitelstvo obce stanoví

a) S účinností od 1. 12. 2010 měsíční odměnu pro mís-
tostarostu obce, členy rady, předsedy  výborů a komisí 
rady, členy zastupitelstva obce, členy výborů a komisí 
rady ve výši podle přiloženého materiálu 
7. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce

a)  Projednat osobně s panem Haltmarem nové podmínky 
dlouhodobého pronájmu p.č. 1040/6 v k.ú. 

     Dolní Bohdíkov
8. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce

a) Objednat zpracování cenového návrhu u firmy SITA 
CZ a.s., na odstranění odpadu v objektu „Aloisovské-
ho dvora“

b) Objednat deratizaci objektu „Aloisovského dvora“ do 
31. 12. 2010 

UPOZORNĚNÍ
Sdělujeme občanům, že obec musí účtovat opravné 

položky. V praxi to znamená, že za každých 90 dnů po 

splatnosti pohledávky bude naúčtovaných 10 % z dlužné 

částky. Jako příklad uvádím: vodné za II. pololetí 2010 

splatné k 31. 1. 2011 - vypočtená částka 800,- Kč. Uve-

dená částka nebyla do 1. 5. 2011 (včetně) uhrazena. 

Uplynulo 90 dnů po splatnosti. Opravná položka bude 

ve výši 80,- Kč.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
Sčítání lidu, domů a bytů 

se v České republice uskuteč-
ní na jaře 2011. Rozhodným 
okamžikem, ke kterému sčítá-
ní proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé 
v historii se budou sčítat všechny země  EU z nařízení 
Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítá-
ní lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu 
(tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto 
způsobu sčítání částka v  Evropské Unii obvyklá). 

Novinky sčítání lidu 2011
•	 Formuláře	 pružně	 reagují	 na	 vývoj	 ve	 společnosti	 

a s tím související legislativní opatření, nově tak přibu-
de např. dotaz na registrované partnerství.

•	 Český	 statistický	 úřad	 při	 sčítání	 lidu	 2011	 žádným	
způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich 
příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou 
žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, cha-
ty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení do-
mácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda 
má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení 
k internetu. 

•	 Nově	 bude	 možné	 vyplňovat	 elektronické	 sčítací	 for-
muláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřed-
nictvím datových schránek. Tento způsob předávání in-
formací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. 

•	 Sčítacími	komisaři	budou	asi	v		95	%	případů	pracovní-
ci České pošty.

•	 Právnickým	osobám	bude	ČSÚ	ve	většině	případů	po-
sílat domovní a bytové listy prostřednictvím  datových 
schránek. 

•	 V	době	ostrého	 sčítání	 v	 roce	2011	bude	všem	k	dis-
pozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří 
budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
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ze života naší obce
Společenská kronika
 Od 30. 11. 2010 se narodili:

 Fischerová Sofie, Komňátka 
 Diviš Petr, Komňátka 

 Nikdo za sledované období nezemřel. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2011
Dne 9. 1. 2011 byla v Šumperském děkanátu ukončena 

pouť tří králů po našich městech a obcích. Celkem koledovalo 
175 skupinek ve 23 obcích. Charita Šumperk navrhne záměry 
využití finančních prostředků tříkrálové komisi Arcidiecézní 
charity Olomouc. K realizaci dochází až na základě tohoto 
schválení. A jaké záměry budou komisi předloženy letos?

•	Výbava	humanitárního	vozidla	a	humanitárního	týmu.	
Vzhledem k opakujícím se přírodním katastrofám nastala 
nutnost mít jedno vozidlo připraveno pro okamžitou pomoc 
např. při povodni. Stejně tak zaměstnanci, kteří se takové akce 
účastní potřebují mít určitou výbavu, aby mohli tuto pomoc 
okamžitě realizovat.

•	Nákup	automobilu	pro	zvýšení	dostupnosti	služeb	Cha-
rity Šumperk. Charita Šumperk disponuje 12 vozidly, kterými 
zajišťuje terénní služby. Jedno vozidlo ujede průměrně mě-
síčně více než 1 200 km. Jednomu z vozidel končí technická 
způsobilost letos v březnu, dalšímu v příštím roce. Proto pro 
zajištění služeb a bezpečnost zaměstnanců je potřeba obnovit 
vozový park.

•	Rozšíření	a	obnova	sortimentu	rehabilitačních	a	kom-
penzačních pomůcek. Půjčovna pomůcek doplňuje základní 
služby a nemalou měrou se podílí na komplexnosti poskytova-
ných služeb. Sortiment je potřeba stále doplňovat a obnovovat 
tak, aby byl pro uživatele nejen atraktivní, ale i bezpečný.

•	Podpora	Centra	pro	rodinu	v	Šumperku.	Centrum	pro	
rodinu se za krátkou dobu působení v našem děkanátu stalo 
jeho nedílnou a respektovanou součástí. Nabízí spoustu akti-
vit, které jsou zaměřeny také na cílovou skupinu naší organiza-
ce, proto chceme podporovat jeho činnost. 

•	Podpora	Poradny	pro	ženy	a	dívky.	Nezisková	organiza-
ce, která působí zejména ve školách našeho děkanátu. Hlavní 
náplní je přednášková činnost zaměřená a pomoc rodinám  
v nouzi.

•	Přímá	pomoc.	Je	to	finanční	pomoc,	která	má	dvě	ob-
lasti. První z nich je pomoc při živelných katastrofách (v loň-
ském roce např. Haiti). Druhá část je pomoc lidem v materiál-
ní nouzi. Tato pomoc není poskytována každému, před jejím 
poskytnutím probíhá sociální šetření.

Dobrovolní koledníci vybrali v Bohdíkově do 11 pokladniček 
26 193 Kč, což je o 2 579 Kč více než v loňském roce. Celkem 
bylo v Šumperském děkanátu vybráno  582 596 Kč. 

OBČANÉ NAŠÍ OBCE
JAN HEINDL
Narodil se 15. července 1901 ve Všechovicích 

na Moravě v rodině četnického strážmistra jako 
nejstarší z pěti dětí. Absolvoval učitelský ústav 
v Kroměříži a od roku 1920 působil na obecných 
školách v Bílovicích, Náměšti na Hané, Chomou-
tově a Vízmberku. Natrvalo se pak usídlil v Českém Bohdíkově, 
a když byla postavena státní česká menšinová škola v Raškově, 
byl ustanoven jejím řídícím učitelem. Učili tu i jeho žena Marie 
a její bratr Josef Kotýnek. V roce 1932 se Heindlovým narodila 
dcera Drahomíra. (Josef Kotýnek se do Raškova po 2. svět. vál-
ce vrátil a dosloužil tu do důchodu.)

Všichni tři nacvičovali s bohdíkovskými ochotníky divadelní 
hry (např. Charleyovu tetu, Ženskou vojnu a jiné), pan řídící i 
režíroval a zpestřoval je s místním orchestrem, který po určitou 
dobu dirigoval. Při TJ Sokol založil pěvecký sbor. Jan Heindl 
rád cestoval a po návratu pořádal o svých zážitcích z cest před-
nášky se světelnými obrazy (dnes se říká diapozitivy).

V Raškově byla Heindlova rodina koncem 30. let vystavena 
i šikaně sudetských Němců a Henleinovců. Po mnichovských 
událostech musela domov opustit, aniž by si stačila odvézt 
majetek, takže o všechno přišli. Ztratil se nábytek, knihy, ob-
razy, domácí přístroje i památky. Za mobilizace narukoval Jan 
Heindl jako důstojník do Užhorodu a rodina bydlila ve Vápen-
ném Podole, Pardubicích, natrvalo se pak usadila v Hlinsku 
v Čechách, kde oba manželé učili na obecné škole. I tady založil 
pan učitel orchestr, smyčcové kvarteto, působil v protifašistické 
odbojářské skupině.

17. března 1941 byl při vyučování gestapem zatčen a věz-
něn nejprve na Pankráci, v Jihlavě, většinu trestu si odpykal 
v německém Bayreuthu. Po návratu byl suspendován a praco-
val jako skladník v kožešnickém závodě. V roce 1945 se na Vy-
sočině zapojil do odboje jako člen partyzánské skupiny Jana 
Koziny, které velel G. A. Melnik. Z koncentráku se vrátil s pod-
lomeným zdravím, takže se hned po květnové revoluci musel 
podrobit v Hradci Králové těžké operaci.

Za jeho odbojovou činnost mu bylo uděleno několik vyzna-
menání – v r. 1947 např. Československý válečný kříž, Štefáni-
kův pamětní odznak 1. stupně za zásluhy ve Svazu čs. důstoj-
nictva, čestná uznání za dlouholetou funkcionářskou činnost ve 
Svazu protifašistických bojovníků, Pamětní odznak 2. národní-
ho odboje a další vyznamenání a medaile.

Po válce se znovu zapojil do společenského a kulturního 
dění. Vrátil se do školy a působil až do důchodu jako zástupce 
ředitele a později jako ředitel ZDŠ v Hlinsku. Na dlouhodobých 
brigádách pomáhal také učňovskému školství v Mostě a na Os-
travsku. Byl členem předsednictva OV Svazu protifašistických 
bojovníků, členem bezpečnostní komise MNV, předsedou OV 
odborového svazu a členem jeho KV, hrál ve smyčcovém kvar-
tetu hudební školy v Hlinsku a smyčcovém orchestru v Chotě-
boři, byl dirigentem hlineckého orchestru. V ochotnickém diva-
dle komponoval k pohádkám hudbu. Se svým orchestrem uvedl 
kromě jiných náročných děl Smetanovu Mou vlast.

27. března 1961 byl jmenován v aule Karolina zasloužilým 
učitelem. Jan Heindl zemřel 23. dubna 1963.

Dle vzpomínek p. Frýdecké, rodačky z Bohdíkova  
a dcery p. Heindla  přepsala J. Málková
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ZŠ A MŠ BOHDÍKOV
•Vánoční koncert v kulturním domě 
(21. 12. 2010)

Děkujeme všem, kteří se přišli po-
dívat, povzbudili děti v jejich snaže-
ní, zakoupili si jejich výrobky a také 
přispěli do sbírky na výcvik koní pro 
hipoterapii nebo se zapojili do akce 
Vánoční hvězda. Na dobročinné úče-
ly jsme takto mohli odeslat částku 
4 500,- Kč, což je na naši malou školu 
nádherný výsledek.

• Vánoční besídka v ZŠ (22. 12. 2010)
Byla pro nás krásným koncem 

roku 2010 ve škole. Pořádně jsme si 
to užili a každý odcházel obdarován 
nejen dárky kamarádů, ale i hezkými 
a veselými zážitky.

•	Návštěva MŠ Raškov v MŠ Bohdíkov
Dne 16. 12. navštívily děti z Raško-

va své kamarády v Bohdíkově.  Strávi-
ly spolu příjemné dopoledne plné her 
a zábavy.

•	Dne	20.	12.	se	v	MŠ	Raškov	konala	
vánoční besídka, na které se děti před-
stavily s nacvičeným tanečkem, bás-
němi a písněmi. Děti chtěly překvapit 
rodiče, a proto jim s paní učitelkou 
napekly cukroví. Oceněním za jejich 
snahu a pracovitost byla vánoční na-
dílka, na které se podílelo i několik 
rodičů. Tímto bychom chtěli poděko-
vat rodině Hetmánkové, Raditchové, 
Kuncové, Drongové, Kubíčkové, Jenč-
kové, Janků, Kuchařové, p. Cikritové, 
p. Škrlové, p. Kašparové a p. Woje-
schovi za jejich příspěvky nebo dárky.

Jana Peňaková 

•	 Na	 výtvarné programy na Komíně 
v Šumperku jezdíme velmi rádi, proto-
že si tam můžeme vyzkoušet techniky 
a práce, na které ve škole nemáme vy-
bavení. Máme za sebou keramiku a fil-
cování, děti z MŠ navštívily keramiku 
a malování na sklo.  
•	 Nezapomínáme	 ani	 na	 divadelní 
představení. Zhlédli jsme pohádku „V 
hlavní roli vlk“ a hru „Tučňáci na arše“.

• Projekt EU peníze školám
se na naší škole opravdu rozběhl. 

Obdrželi jsme 60 % plánované dotace 
ve výši 316 626,- Kč. Za tyto peníze by 
se ve škole měla objevit např. interak-
tivní tabule nebo dotykové obrazovky, 
nové pomůcky a další vybavení pro vý-
uku všech ročníků.

•	Jako	partneři	 jsme	byli	vybráni	do	
projektu „Vesnické školy – centra ko-
munity“ předkládaného Národní sítí 
vesnických komunitních škol a do 
projektu „Podpora vzdělávání žáků 
základních škol prostřednictvím prů-
běžného hodnocení a sebehodnocení“ 
předkládaného Základní školou Hor-
níkova Brno. Tyto projekty ještě čeká 
výběrové řízení, takže držíme palce.

• Komunitní škola v Bohdíkově
se stala zase více reálnou! Toto cen-

trum aktivit pro děti, mládež, dospělé, 
seniory, zkrátka všechny občany naší 
vesnice by u nás mohlo již brzy vznik-
nout díky spolupráci s MAS Horní 
Pomoraví a Národní sítí venkovských 
komunitních škol v Borech. Právě pro-
bíhají školení a semináře pro zástupce 
obce a oslovené potencionální koordi-
nátorky, abychom věděli, jak na to.

Mgr. Alena Vokurková

Jak si hraju?
Nejraději si hraju se svým pejskem. 

Jsme buď doma nebo venku. Jmenuje 
se Bella a koupili jsme si ji až v Českých 
Budějovicích. Nejraději jí házím baló-
nek, má to moc ráda, nebo hrajeme na 
honěnou, a to se často připojí i sestra. 
Občas mě Bella zlobí a bere mi plyšáky. 
Je strašně pěkná. Má hnědočernou bar-
vu a černé oči a mám ji moc ráda.

Nella Zendulková, 5. r.

Jak si hraju?
Když mám volný čas, tak si čtu. 

Moje nejoblíbenější knížky jsou Ne-
ználek, potom Pohádky Boženy Něm-
cové, Český Honza a tak dále. Rád 
také poslouchám písničky a mám 
spoustu CD. Když jsem byl malý, měl 
jsem jen rádio Panasonic, ale jednou 
se tetě pokazila věž, tak mi ji dala. Já 
jsem si z ní chtěl vzít CDmechaniku, 
a tak jsem to do čtvrtky rozšroubil  
a zapojil do zásuvky a JELO TO! Tak 
mám věž. Taky jsem dostal na Váno-
ce scanner a barevnou tiskárnu, dá se 
na ní také potisknout CD. Ještě rád 
maluji a kreslím. Bavím se i tím, že 
zdobím nástěnku. V zimě rád bruslím 
a lyžuji, v létě si rád hraji s koťátky. 
Také  musím číst Ondrovi a Báji. On-
drovi čtu Honzíkovu cestu a Báji čtu 
Krtečka. Já sám čtu večer „Čtení na 
dobrou noc“ a všem čtu „Skřítka Ra-
cochejla“. V létě se rád koupu v bazé-
nu. Moje teta má velkou trampolínu, 
a tak k ní chodím skákat. Musím se 
zmínit, že jsem také rád na počítači. 
Ale nebaví mě to více než hodinu. Ješ-
tě hraji na akordeon. Tady vidíte, že 
se nikdy nenudím. No, pokud nejsem 
nemocný… A také čtu encyklopedie  
a ještě si někdy hraji s autodráhou.

Milan Diviš, 4. ročník

Hodnocení 1. pololetí školního roku 2010/11 ve 4. a 5. ročníku
I. pololetí pro mě 
bylo: dobré a dlouhé jednoduché a krátké rychlé a lehké moc dlouhé  

a zajímavé normální

Podařilo se mi: dostat na vysvědčení 
dobré známky

naučit se dělení se 
zbytkem dokázat brát léky v matematice skvěle 

počítat

postavit hrad 
z papírových  
roliček

Dokázal(a) jsem: vypočítat těžší příklady v češtině věci, které 
jsme se učili zlepšit se v učení trochu mlčet v 

hodinách
napsat písemku  
z geometrie

Naučil(a) jsem se: rychleji plavat nové věci že být nemocný není 
sranda nesedět si na noze dělení dvojciferným 

číslem
Udělal(a,o) mi 
radost: že svítí slunce vysvědčení když jsem měl dobré 

vánoce
že si naši psi zvykli 
na výcvik že byly prázdniny

Štval(a,o) mě: že je zima že nám odpadává 
odpolední vyučování

že jsem měl hodně 
zameškaných hodin

že je v geometrii 
málo času když někdo zlobil

Byl(a) jsem 
smutný(á), když: se mi ztratil kocour jsem četla Lovce 

mamutů
jsem dostal trojku na 
vysvědčení jsem dostala 4 jsem v angličtině 

dostal 5
Mám obavy z: že se nám už kocour 

nevrátí
z dnešní písemky z 
angličtiny že budu zas nemocný že se nenaučím 

sedět a chodit rovně z písemek a testů

Přál(a) bych si: obří trampolínu aby byl delší školní 
rok aby už nebyl sníh aby naši psi 

nekousali
aby už byly  
prázdniny

Těším se na: na léto na školní výlet a 
školní pouť na léto velké prázdniny na školní výlet
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SDH KOMŇÁTKA

Dne 7. 1. 2011 se konala v prosto-
rách hasičské zbrojnice v Raškově 
valná hromada SDH. Valnou hroma-
du zahájil starosta sboru bratr Adolf 
Fleischer. Byli přivítáni zástupci obce 
Bohdíkov, pan starosta ing.Luděk 
Hatoň, místostarosta pan Petr Vokur-
ka a člen rady Petr Janků.  Za OSH 
Šumperk člen výkonného výboru An-
tonín Havlas, pan Hlásný a zástupci 
SDH Komňátka. Poté byla přednese-
na, jednatelem SDH Raškov, zpráva 
o činnosti sboru za rok 2010, ve které 
byla zhodnocena činnost zásahové 
jednotky a dále práce celého sboru.

K dnešnímu dni má naše členská 
základna zaregistrováno 20členů, 
činných členů.  Členové SDH se 
scházeli v průběhu roku na členských 
schůzích a to každý první pátek v 
měsíci.  V průběhu roku se členové 
SDH věnovali především běžné údrž-
bě letního areálu Podhradí, hasičské 
zbrojnice a hlavně údržbě svěřené 
techniky a výstroje. 

V roce 2010 byla jednotka dovyba-
vena kalovým čerpadlem o průtoku 

Výroční zpráva VH SDH v Kom-
ňátce za rok 2010, konané dne 15. 1. 
2011:

K dnešnímu dni máme zaregist-
rováno 18 členů, z toho 7 žen. Schů-
ze byly svolávány dle potřeby sboru 
během celého roku. Naším hlavním 
úkolem, který jsme si uložili na minu-
lé VVH, bylo zrekonstruovat bývalou 
školu, abychom tam jako naši první 
akci mohli uspořádat dětský maškarní 
karneval. Termín to byl opravdu šibe-
niční, protože datum jsme si stanovili 
na 20. března, což bylo za 2,5 měsíce. 
Za aktivní pomoci všech členů našeho 
sboru a díky sponzorům se nám vytýče-
ný úkol povedlo úspěšně zrealizovat a 
navíc jsme zmodernizovali i kuchyňku, 
která původně v plánu oprav nebyla.

Jak jsem se již zmínil, tak první 
naší akcí v novém působišti byl dět-
ský maškarní karneval. Velice nás po-
těšila hojná účast dětí v odpoledních 
hodinách ale i večer přišlo mnoho 
místních i přespolních návštěvníků. 
K tanci, poslechu a dobré náladě 
svým hudebním vystoupením přispěl 
Jan Babka. Květen jsme již tradičně 
ukončili kácením máje. Letos to bylo 

v režii Pata a Mata, kteří dokázali 
svým vystoupením rozesmát spous-
tu diváků. Po celý večer hrál a zpíval 
pan Vlček z Hanušovic.

Dalším velkým úkolem bylo při-
pravit venkovní prostory za budovou 
školy k uspořádání táboráku. Opět 
musím poděkovat všem členům na-
šeho sboru, kteří ze zarostlé džungle 
vytvořili příjemné prostředí na po-
stavení stanů pro veřejnost a prodej 
občerstvení. Vyhlášené komňátské 
speciality a výborná olšanská kapela 
NOA přilákaly i přes chladné počasí 
mnoho návštěvníků.

Loni jsme se již po čtvrté zúčastni-
li soutěží v netradičních disciplínách 
pod názvem „Hry bez hranic“ pořá-
daných v Rovensku. Po velkém boji 
se podařilo našemu týmu dosáhnout 
na nejvyšší příčku a z rukou olympij-
ské vítězky Věry Čáslavské jsme pře-
vzali trofej pro vítěze 7. ročníku Her 
bez hranic.

Začátkem září naši obec navští-
vila delegace z Nitrianských Sučan. 
Po odpolední prohlídce přečerpávací 
vodní elektrárny Dlouhé stráně jsme 
je přivítali v komňátské škole, kde po 

večeři následovala volná zábava s ži-
vou hudbou.

V listopadu jsme přijali pozvání 
bohdíkovských hasičů na 4. ročník 
turnaje v kuželkách. Zastupovali nás 
dvě pětičlenná družstva. V této sou-
těži se nejlépe dařilo družstvu SDH 
Raškov, kteřé již podruhé získalo pu-
tovní pohár.

Poslední naší akcí pro veřejnost 
byla Mikulášská nadílka s večerní zá-
bavou. Díky sponzorům jsme mohli 
připravit dostatek balíčků pro všechny 
děti, které k nám přišly. Počasí nám 
ale nepřálo, protože třeskutý mráz do-
sahující až -14 °C odradil spoustu ná-
vštěvníků. Ale i přesto nám p. Babka 
hrál až do rána. Loňský rok jsme za-
končili silvestrovskou oslavou. O půl-
noci jsme společným přípitkem přiví-
tali Nový rok a překrásný ohňostroj 
osvítil celé okolí komňátské školy.

Závěrem mi dovolte vyslovit podě-
kování všem, kteří se aktivně podílejí 
na práci celé naší organizace. Děkuji 
starostovi obecního úřadu i celému 
zastupitelstvu obce za dobrou spolu-
práci a podporu našeho sboru.

Miroslav Spáčil

SDH RAŠKOV
1000 l/min dvěma savicemi a lékár-
ničkou pro hasičské automobily. Dále  
byly zakoupeny čtyři pneumatiky, dvě 
pracovní halogenová světla na auto-
mobil CAS 25 a nový akumulátor  
k PS 12, to vše za finanční  podpory  
Olomouckého kraje a obce Bohdíkov.

SDH Raškov se tak, jako každým 
rokem účastnil okrskové soutěže  
v požárním sportu. V roce 2010 se 
kolo okrskové soutěže konalo v na-
šem areálu Podhradí a účastnilo se  
6 družstev. Naše družstvo se umístilo 
na 5. místě s časem požárního útoku 
29 vteřin. Za tento výkon patří všem 
zúčastněným pochvala a věřím, že  
v roce příštím se opět posuneme  
k vyšším příčkám. V druhé části sou-
těže jsme také nezaostávali a náš člen 
David Štěpánek získal pěkné třetí 
místo ve štafetě jednotlivců.

V roce 2010 jsme také získali nové 
příznivce a zájemce o práci v našem  
sboru,  základna se rozšířila o čtyři 
nové členy a to: Jana Šárníka, Rad-
ka Cinka, Františka Krájela a Jiřího 
Hetmánka ml. Věříme, že tito noví 

členové budou přínosem pro práci 
v našem sboru, a že se nám s jejich 
pomoci podaří např. lepší umístění  
v příštím kole okrskové soutěže.     

Co se týká práce naší zásahové 
jednotky, tak byla v roce 2010 povolá-
na celkem čtyřikrát.

Dva výjezdy a to 12. 6. a 3. 10. 
2010 jako technická pomoc při od-
straňování spadlých stromů na silni-
ci v katastru obce Bohdíkov v úse-
ku Komňátka - Ruda nad Moravou, 
poplach vyhlásil HZS Olomoucké-
ho kraje. Další výjezd byl vyhlášen  
1. 9. 2010 ve 3h 20min krizovým 
štábem Obce Bohdíkov,  jako 3. st 
povodňové aktivity (stav ohrožení). 
Jednotka spolupracovala s krizovým 
štábem, informovala občany obce 
pomocí megafonu, kontrolovala tok 
řeky Moravy v katastru obce a podí-
lela se na plnění pytlů s pískem  pro 
další možné použití. Čtvrtý a po-
slední výjezd jednotky se uskutečnil   
17. 12. 2010 v 16h 10min a to k po-
žáru rekreačního stavení v katastru 
obce Komňátka. Naše jednotka byla 
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fK BOHDÍKOV

na místě požáru, jako  první a  zahá-
jila hasební práce. Na místo likvidace 
požáru se sjely  i jednotky  HZS  Šum-
perk,  jednotka z Hanušovic a Rudy 
nad Mor.

Naše jednotka byla rovněž nápo-
mocná při závodech Enduro, kdy kro-
pila trať rychlostního závodu v katas-
tru obce. 

Protože nás v roce 2011 čekají ne-
lehké úkoly jak v oblasti kultury při 
organizaci oslav 130. výročí založení 
sboru, tak na úseku Jednotky, chtěl 

bych závěrem všem  aktivním i méně 
aktivním členům našeho sboru podě-
kovat za dosavadní práci pro sbor a 
popřát hodně zdraví, elánu, a hlavně 
hodně nových sil pro plnění zadaných 
úkolů v roce následujícím v roce 2011.

Velký dík patří také obci Bohdíkov, 
která nám poskytla tak jako každý rok 
finanční podporu, která je pro  naši 
práci nezbytná a věříme, že naše spo-
lupráce v následujícím roce bude opět 
úspěšná.

Tato VVH na své schůzi dále schvá-

lila, přijetí nových členů, určila pana 
A. Fleischera a P. Vrubela jako zástup-
ce na okrskovou schůzi a zástupce na 
aktiv starostů. Dále stanovila povin-
nost všem členům zásahové jednotky 
absolvovat lékařské vyšetření a pravi-
delné školení, které je podmínkou pro 
další práci u jednotky.

Dalším a nejdůležitějším bodem 
byla příprava na oslavy 130-ti let zalo-
žení sboru, která se bude konat v mě-
síci červenci 2011 v areálu Podhradí.

Jednatel SDH Raškov
Luděk Brostík   

Rekapitulace „dělání“ fotbalu v roku 
2010 po stránce bohdíkovské kopané.

Také loňský rok nebyl v Bohdíko-
vě výjimkou co se týče naplnění všech 
plánů, slibů a předsevzetí na poli fotba-
lovém. Snad jen živelná pohroma nebo 
drastické přemnožení krtků může pře-
tnout pevnou šňůru naplánovaných zá-
pasů a akcí místního FK. Ale věřím, že 
s touto případnou nepřízní osudu by si 
tato parta „starých“ ostřílených fotbalo-
vých matadorů poradila. Jsou to dobří 
kluci, makáči, žádní ufňukánci, kteří ví 
co je potřeba dělat, aby to šlapalo, ví, 
kdy je potřeba povolit a kdy naopak zase 
utáhnout. Také loni bylo na hřišti rušno, 
téměř bez přestávky, mistráky, přáteláky, 
zábavy i společenské akce. Přesně to, na 
co jsme zvyklí, co máme rádi.

Kolik má FK vlastně členů? Dle 
přesné statistiky 152. Tato stálá klubo-
vá přízeň nás těší. A možná právě pro-
to jsme jací jsme a děláme co děláme. 
Hrajeme soutěže: Na jaře to byli žáci, 
dorost a muži, na podzim žáci, muži „B“ 
a muži“A“. A hrajeme také futsal (ma-
lou kopanou). Bystrý čtenář jistě zazna-
menal změnu mužstev. Po jarní sezóně 
jsme museli ukončit činnost dorostu, ale 

od podzimu jsme vdechli život „Béčku“ 
mužů. Celkem jsme odehráli 68 mistrov-
ských, 12 přátelských a jeden pohárový 
zápas; malá kopaná odehrála 27 mistrov-
ských a pět pohárových zápasů. Turnaj 
si zahráli bývalí hráči i po sedmé všichni 
vyznavači malé kopané. To je spousta 
naběhaných kilometrů, prokopnutých 
i ztracených balónů, spousta lajnování, 
natahování sítí, sekání hřiště i gruntová-
ní kabin a spousta špinavých dresů. Tak 
to byla sportovní práce oddílu. 

Přesuneme se ke kultuře, kterou 
jako „vedlejšák“ děláme také rádi. 1x 
ples, 1x Josefovská zábava, 6x disko, 
1x zabíjačka. Kdo by se zlobil? Nikdo. 
Oddíl žije i mimo závěrečná písknutí 
rozhodčího pod heslem „Neodcházejte, 
pokračujem“. 

Musíme ovšem občas vzít do ruky  
i lopatu a krumpáč, šroubovák i třináct-
ku klíč, abychom to či ono utáhli, vy-
měnili, poopravili, vylepšili. Ano naše 
oblíbená brigádnická činnost. Kromě 
nikdy nekončící nutné údržby (sekání 
veškeré trávy v areálu, příprava hřiště 
a kabin, běžné drobné opravy, hrabání 
podzimního napadaného listí,…) byla 
hlavní akcí loňské roku rekonstrukce 

sprch. Sprchy jsme mohli dělat hlavně 
díky získání dotace z okresu, o kterou 
jsme žádali na začátku roku. Získali 
jsme 50.000 Kč a 25.000 Kč jsme do-
dali z vlastní kapsy. Hlavním důvodem 
rekonstrukce byl havarijní a nestabilní 
stav stěny mezi sprchou a kabinou žáků. 
Prvním naším úkolem bylo odstra-
nit tuto stěnu, odstranit staré obklady  
i dlažbu a takto vyčištěný prostor jsme 
předali firmě, která následně proved-
la celou rekonstrukci stěny, vyměnila 
okno a následně položila novou dlažbu 
a obklady. Sprchy byly předány v termí-
nu a předpokládané kvalitě. V další fázi 
jsme obložili pomocí dřevěných palu-
bek nově vzniklou stěnu v kabině žáků 
tak, aby i tato část vypadala důstojně a 
pěkně. Čili můžu-li souhrnně říci: plán 
vytýčený na začátku roku jsme splnili. 

Vše důležité jsem shrnul a v pár vě-
tách ukázal to naše „dělání“, co jsme 
za ten rok vymastili, ukázali a dokázali. 
Možná trochu nezáživné čtení, ale věř-
te, že jsme se u toho „dělání“ párkrát 
i pořádně zasmáli. A jedeme dál, další 
kupa zápasů, zábavy, candrbálů a „dělá-
ní“ fotbalu.

rekapitulaci sepsal oddílový  
předák Petr 

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE BOHDÍKOV ZA ROK 1960
Personální věci: výh. Gronych Josef přeložen k žst. Šumperk, abs. prům. školy Ptáčková Libuše přeložena k žst. 

Bohdíkov do zácviku na výpravčí.
Doprava zboží: naloženo zboží tun 38956, v.j. 2180, vyloženo zboží tun 9403, v.j. 546
Počet přivěšených vozů k nákl. vlakům: 6150   Průměrný počet vlaků za 24 hodin: 43
Přeprava osob: přepraveno osob: 249 558, vydáno jízdenek: 76 660.
Nehody: dne 13. ledna 1960 byla řezána výměna č. 1, zavinil výh. Fiala ze stanice Ostružná.  Úrazy: žádné
Významné události: V červnu 1960 byly provedeny volby do NS a do Národních výborů všech stupňů. Zároveň 

došlo ke sloučení obcí Dolního Bohdíkova, Komňátky a Raškova v jednu obec, pro kterou byl zvolen 1 národní výbor. 
Z řad zaměstnanců stanice byl do něho zvolen náč. stanice Hruška Tomáš jako nám. předsedy MNV a Hladil Josef 
jako předseda zemědělské komise. Název obce byl změněn na Bohdíkov a stanice Dolní Bohdíkov na Bohdíkov.

                                                                                                      Hruška Tomáš náčelník stanice (zpracoval M. Veselý)
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1) Blíží se první návštěva komisaře. 
Ještě před tím, než sčítací komisa-

ři začnou roznášet sčítací formuláře, 
najde každá domácnost ve své schrán-
ce letáček se základními informacemi 
o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem 
bude v každé schránce lísteček Infor-
mace o kontaktních osobách a mís-
tech, kde bude uvedeno jméno sčítací-
ho komisaře, který formuláře přinese, 
číslo jeho průkazu a termín, kdy do 
domácnosti přijde. Jméno komisaře a 
číslo obvodu, ve kterém provádí sčí-
tání, bude možné ověřit v každé obci 
na úřední desce. Materiály budou ko-
misaři roznášet do schránek od 26. 
února do 6. března 2011.

2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při rozno-

su formulářů prokazovat speciálním 
průkazem sčítacího komisaře, který 
bude předkládat při návštěvě v každé 
domácnosti společně s občanským 
průkazem. Zároveň bude mít přes ra-
meno modrou tašku s velkým žlutým 
logem České pošty. 

3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 

7. do 25. března každou domácnost v 
ČR a předají jí dotazníky pro všechny 
osoby, které tam žijí (včetně návštěv 
či podnájemníků, kteří budou v době 
rozhodného okamžiku v domácnosti 
třeba jen přechodně). 

Komisař přinese do domácnosti 
celkem tři formuláře s vysvětlivkami: 
•	 Zelený sčítací list osoby (každý 

člověk v domácnosti dostane svůj 
vlastní)

•	 Žlutý bytový list (každá domác-
nost dostane jeden)

•	 Oranžový domovní list (ten dosta-
nou pouze majitelé nebo správci 
domů)
Formuláře vám komisaři předají 

osobně proti podpisu. Pokud vás za-
stihne komisař v místě vašeho trva-
lého bydliště, bude už  na formuláři 
dopředu předtištěno vaše jméno a 
příjmení. Pokud vám bude formuláře 
předávat na jiné adrese, vyplní komi-
sař údaje v hlavičce ručně do prázd-
ného formuláře. Při předání formulá-
řů se vás komisař zeptá, jakým způso-
bem budete chtít vyplněné formuláře 
odevzdat, a nabídne vám tři základní 
možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na 

internetu

2) Osobní odevzdání komisaři (po-
kud preferujete tuto cestu, komi-
sař si s vámi hned domluví termín 
schůzky, kdy přijde formuláře vy-
zvednout)

3) Odeslání poštovní obálkou do  
P. O. Boxu ČSÚ (pokud vyberete 
tuto možnost, předá vám komisař 
předtištěnou obálku formátu A4, 
žádné poštovné v tomto případě 
domácnost neplatí) 
Pokud komisaře kdokoliv požádá 

o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde 
vstříc a pomůže. 

Pokud vás sčítací komisař neza-
stihne v avizovaném termínu, vhodí 
vám do schránky Oznámení o termí-
nu doručení sčítacích formulářů, kde 
bude opět uvedeno jméno komisaře, 
číslo průkazu a termín, kdy se dostaví 
podruhé. Pokud by vám ani druhý ter-
mín nevyhovoval, můžete zavolat na 
bezplatnou linku 800 87 97 02 a do-
mluvit si jiný čas návštěvy. Pokud vás 
pak ani podruhé komisař nezastihne, 
najdete ve schránce Oznámení o ná-
hradním termínu doručení sčítacích 
formulářů s informací, že si můžete 
formuláře vyzvednout na tzv. sběr-
ném místě do 14. dubna. V praxi bude 
sběrným místem jedna z větších pošt 
ve vašem regionu. 

4) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 

2011. Půlnoc z 25. na 26. března je 
tzv. rozhodným okamžikem sčítání. 
Informace do sčítacích formulářů se 
vyplňují podle skutečnosti platné v 
tento rozhodný okamžik. 

Příklad: 
Pokud se miminko narodilo dvě ho-

diny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný 
okamžik na světě a do sčítání se nepo-
čítá. Pokud se ale narodilo hodinu před 
půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi 
bylo a je třeba jej do sčítání uvést.  

Po rozhodném okamžiku začíná 
sběr formulářů.

5) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se 

dohodli, jestli vyplníte formuláře on-
-line, předáte je komisaři osobně a 
nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvo-
líte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat 
či odevzdat formuláře do 14. dubna 
2011
a) Vyplnění formulářů on-line
 Nejjednodušší a nejrychlejší způ-

sob, jak formuláře odeslat, je in-

ternet. Od rozhodného okamžiku 
bude možné na www.scitani.cz 
vyplňovat a odesílat formuláře on-
-line. 

 Abyste mohli vyplnit sčítací for-
muláře na internetu, potřebujete 
papírové formuláře, které Vám 
přinesl sčítací komisař. Na papí-
rových formulářích najdete vpravo 
dole u čárového kódu dva unikátní 
kódy (jeden čistě číselný a jeden, 
který kombinuje čísla a písmena). 
Těmi se na www.scitani.cz přihlá-
síte, otevře se vám váš formulář a 
můžete začít vyplňovat. V závěru 
kliknete na tlačítko odeslat. Po 
odeslání obdržíte automatické po-
tvrzení o tom, že formuláře byly 
statistikům v pořádku doručeny. 

 Z důvodu co nejvyšší bezpečnos-
ti je pro on-line vyplnění potřeba 
Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. 
Pokud máte na svém počítači niž-
ší verzi, bude přímo na stránkách, 
kde se formuláře vyplňují, odkaz 
na bezplatné stažení potřebné vyš-
ší verze Acrobatu. 

b) Osobní odevzdání komisaři a po-
moc sčítacího komisaře s vyplně-
ním

 Pokud jste se se sčítacím komisa-
řem domluvili na osobním ode-
vzdání formulářů, přijde komisař v 
domluvený čas formuláře vyzved-
nout. To je také okamžik, kdy vám 
pomůže s vyplněním, pokud o tuto 
pomoc požádáte. 
6) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02  bezplatná 

informační linka projektu Sčítání lidu 
domů a bytů 2011 (v provozu denně 
8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 
2011)

e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz

Komisař: Úkolem sčítacího ko-
misaře není pouze roznést a sebrat 
formuláře, ale také pomoci každému, 
kdo nebude některé z kolonek rozu-
mět či nebude mít sílu sám formuláře 
vyplnit. V takovém případě jsou komi-
saři připraveni nechat si údaje např. 
od nemocného, staršího či nevidomé-
ho člověka nadiktovat a formuláře za 
ně kompletně vyplní. 

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání 

lidu, domů a bytů 2011

SČÍTÁNÍ LIDU KROK ZA KROKEM



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 Heidel-
ber Speedmaster SM 52. Ještě vyš-
ší kvalita, velmi příznivé ceny. 
Nechejte si Vaši zakázku nezávazně 
spočítat, možná budete překvapeni, 
kolik nákladů můžete s námi ušetřit.

Bohdíkovský zpravodaj vydává obec Bohdíkov, adresa: Bohdíkov 163, 789 64. Vychází 6x ročně. Zapsán do evidence periodického  
tisku pod číslem MK ČR E 14091. Redakční rada: Mgr. Jana Málková, Petr Janků, Bohumila Matýsová, Ivana Pazdírková a Miroslav 
Veselý ml. Adresa redakce: Obecní úřad Bohdíkov, e-mail: bohdik.zpravodaj@centrum.cz, graf. úprava a tisk Reprotisk s.r.o, Šumperk.

firmy a organizace informují

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

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

POZVÁNKA  
DO SPOLEČNOSTI

 19. 2. Včelařský ples
 26. 2. Zabíjačka – SDH Kom-

ňátka
 27. 2. Divadelní představení - KD
 5. 3. Zábava (Přivítání jara) – FK
 2. 4. Dětský maškarní karneval 

– ZŠ Bohdíkov


