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Vážení spoluobčané,

v tomto roce si připomínáme 660
let od první písemné zmínky o obci
Bohdíkov (i jejích osad). Dovolte mi,
abych Vás postupně seznámila s historií, kterou naše obec v průběhu staletí
prošla.
Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky
Moravy počátkem 13. století, o čemž
svědčí původní slovanské názvy obcí.
Údolím řeky Moravy tehdy vedla obchodní stezka do Kladska přes Špiklické sedlo (Špiklice - Nová Seninka).
V roce 1346 zřídil císař Karel IV. biskupství v Litomyšli, do kterého byl začleněn i děkanát šumperský s 24 farami, kostely a kláštery. Právě mezi nimi
jsou jmenovány i obce Bohdíkov a Raškov, které měly v této době dřevěné
kostely s farou. První písemná zmínka
o Bohdíkově a Raškově se uvádí roku
1351, první zmínka o Komňátce je uvedena v roce 1397. Součástí Bohdíkova
je i osada Aloisov, která byla založena
knížetem Aloisem z Lichtenštejna koncem 18. století na místě zmizelé vsi Kubčov, připomínané v roce 1397 a osada
Raškov Dvůr.
První název, pod kterým je obec
Bohdíkov známa, je Villa Martini (ves-

nice Martinova), německy Märzdorf,
v roce 1397 se nazývá Budikow a teprve potom Bohdíkov. Od roku 1872
Český Bohdíkov (severněji se nachází
Německý, dnes Horní Bohdíkov). Název Český Bohdíkov (v letech 1938 - 45
Bömisch Märzdorf) byl v roce 1947
změněn na Dolní Bohdíkov. Od svého vzniku náležela vesnice Bohdíkov
k šumperskému panství. Byla nejseverněji položenou českou obcí v pohraniční oblasti. V minulosti stále sváděla
zápas o udržení českého jazyka, neboť
byla obklopena obcemi, které již dříve
podlehly německému tlaku v důsledku
kolonizace českého pohraničí německým obyvatelstvem.
Vedle Raškova vsi byl do poloviny
19. století (1850) samostatnou obcí též
Raškov Dvůr. Do sedmdesátých let 19.
století byla částí Raškova též později
samostatná obec Holba (dnes součást
Hanušovic). Vesnice Raškov se v historických pramenech objevuje pod jménem Nicolas (z němčiny Nikles), starší
český název byl Vraškov. Vždy příslušel
k rudskému panství a statku. Vesnice
ležela na národnostní hranici a měla
od počátku smíšené obyvatelstvo. Přesto však před třicetiletou válkou mezi
usedlíky převažovalo etnikum české,
po ní však až do konce 2. sv. války převládlo obyvatelstvo německé.

Komňátka, jejíž název pravděpodobně vznikl ze slova Komnata, jako
místo odpočinku obchodních karavan,
byla přiškolena a přifařena k sousední
obci Raškov (obyvatelé navštěvovali
tamní školu i kostel). Německý název
obce Köhmet. Obyvatelstvo bylo vždy
převážně národnosti české.
Pokračování příště
J. Málková

OBČANÉ NAŠÍ OBCE
EDUARD KUDELÁSEK
Narodil se 4. října 1923 v Rudě
nad Moravou. V mládí se začal učit na
housle, chromatickou harmoniku, později na trombon a baryton.
Z kroniky bohdíkovské hudby: „Po
vypuknutí 2. sv. války se několik mladých začalo scházet a utvořilo menší
skupinky, které začaly hrát. Jedna byla
v Aloisovském dvoře, měla velmi dobrý základ a reprodukční úroveň a hrála
v tamním hostinci Karla Dašky – jinak
flétnisty bohdíkovské dechovky. Základ hudby tvořila rodina Kudeláskova – bratři Eda a Jan, bratranec Miloš,
otec Eduard a jejich strýc, nájemce
hospody, flétnista (v souboru barista)
Karel Daška. Zpívala tam občas i dcera Karla Dašky – Lojzička O dobrou
úroveň tam bylo postaráno hrou Edy
Kudeláska – pozdějšího hudebního
skladatele a člena souboru Ústřední
hudby čs. Armády.“
V roce 1945 nastoupil vojenskou
presenční službu u Posádkové hudby
Šumperk a v roce 1947 byl přeložen
k Posádkové hudbě Praha. Od roku
1950 působil jako pozounista Ústřední
hudby Československé lidové armády.
V roce 1963 stál již s taktovkou v ruce
před tímto hudebním tělesem jako dirigent.
Brzy se začal seznamovat se skladatelskými a instrumentačními pracemi
předních vojenských kapelníků.
Pokračování na str. 7

zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce dne 28. 2. 2010 v BOHDÍKOVĚ
9. Zastupitelstvo obce schvaluje

a) Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva
obce
c) Výsledek hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2010
a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
provedenou Krajským úřadem Olomouckého kraje bez
výhrady
d) Zprávu o výsledku inventarizace majetku obce za rok
2010 včetně návrhů hlavní inventarizační komise
e) Rozpočet obce na rok 2011 jako vyrovnaný s celkovými
příjmy a výdaji ve výši 33 250 626,- Kč a rozpočtový
výhled na léta 2012 – 2013 podle přílohy
f) Plán preventivně výchovných akcí na úseku požární
ochrany na rok 2011
g) Ponechat rozdíl výnosů a nákladů z hospodářské činnosti
obce za rok 2010 ve výši 16 335,50 Kč v hospodářské
činnosti
h) Odpis nedobytných pohledávek dle přílohy
i) Zpracování nákladů na demolici objektu „Aloisovského
dvora“, ve kterém je skládka komunálního odpadu
j) Přípravu prodeje objektu bývalé mateřské školy v Raškově, oznámení o prodeji bude zveřejněno v obecním zpravodaji a na webu

10. 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 2010
c) Vyhodnocení preventivně výchovných akcí obce Bohdíkov na úseku požární ochrany za rok 2010
d) Informaci o výsledcích jednání k likvidaci skládky odpadu v Aloisově

11. Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce

a) Provádět v průběhu roku 2011 rozpočtová opatření v příjmech i výdajích rozpočtu obce na rok 2011 ve výši do
200 tisíc Kč

12. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce

zde možnost napojení.
Bližší informace obdržíte na Obecním úřadu v Bohdíkově, tel. 583 246 123, 583 246 051,
e-mail: podatelna@bohdikov.cz nebo starosta@bohdikov.cz. Případným zájemcům o koupi umožníme prohlídku objektu. Schválení prodeje budovy včetně dalších podmínek a stanovení ceny podléhá schválení v zastupitelstvu
obce.

ZA CHOVÁNÍ PSA VŽDY ODPOVÍDÁ
JEHO MAJITEL

Na posledních jednáních zastupitelstva obce upozorňují občané na stále více se stupňující problémy s volně
pobíhajícími psy. Setkáváme se případy, kdy volně pobíhající psi obtěžují a ohrožují kolemjdoucí občany nebo děti.
Kromě toho často znečišťují místní komunikace a veřejná
prostranství svými výkaly a tím ohrožují životní prostředí
v obci. Chci znovu upozornit majitele psů a ostatních domácích zvířat, že jsou plně zodpovědní za chování a jednání svého zvířete. Pokud i přes opakované upozornění
nezamezí majitel psa jeho volnému pobíhání po veřejných
prostranstvích, bude v těchto případech postupováno podle platných právních předpisů a podán podnět k přestupkovému řízení. V případě, že se situace v nejbližším období nezlepší, zastupitelstvo obce přijme obecně závaznou
vyhlášku k regulaci pohybu psů a jiných domácích zvířat
na veřejných prostranstvích včetně příslušných sankcí za
její nedodržování.

a) K jednání se stavebním úřadem o vydání demoličního
výměru na „Aloisovský dvůr“, kde je skládka komunálního odpadu
b) Informovat o závěrech za zasedání zastupitelstva obce
petiční výbor v termínu do 15. 3. 2011

OBEC BOHDÍKOV NABÍZÍ K PRODEJI
BUDOVU BÝVALÉ MŠ V RAŠKOVĚ

Obec Bohdíkov nabízí k prodeji budovu bývalé mateřské školy a školní jídelny v Raškově č. p. 101 . Jedná
se o polovinu dvojdomu na st. p.č. 47 v k.ú. Raškov Ves.
Objekt je částečně podsklepený, převážně patrový, s valbovou střechou krytou eternitovými šablonami, přístavba
je přízemní s plochou střechou. Vytápění budovy je teplovodní na tuhá paliva, voda je napojena na místní vodovod,
odpadní vody jsou svedeny do žumpy, do objektu je zavedena elektrická energie, zemní plyn není zaveden, ale je
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V sobotu 30. 4. 2011 v obci
sběr železného odpadu.

Společenská kronika
Za sledované období se nikdo nenarodil.

V měsíci březnu jsme se navždy rozloučili:
7. 3. 2011 Markovský Tomáš, Raškov
22. 3. 2011 Gronych Zdeněk, Bohdíkov

Ze života naší obce
ROZPOČET OBCE BOHDÍKOV
NA ROK 2011 - PŘÍJMY
název
Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
2 200 000
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
120 000
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 150 000
Daň z příjmů právnických osob
2 250 000
DPH
5 200 000
Správní poplatky
10 000
Poplatek za komunální odpad
630 000
Poplatek ze psů
25 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství
2 000
Poplatky ze vstupného
4 000
Daň z nemovitostí
930 000
Splátky úvěrů nové bytové jednotky
110 000
Neinvestiční dotace od Krajského úřadu
417 900
Ostatní neinv. transfery ze státního rozpočtu
316 626
Investiční transfery přijaté ze státních fondů 16 115 000
Příjmy z pronájmu pozemků
20 000
Příjmy za vodné
1 250 000
Příjmy z knihovny
4 000
Příjmy z kulturního domu
60 000
Příjmy z pronájmu bytů
40 000
Příjmy z nebytových prostor
20 000
Příjmy z pronájmu hrobů
5 000
Příjmy za TKO od podnik. a organizací
15 000
Příjem za vytříděný odpad
130 000
Příjmy z vydobývacího prostoru
1 000
Příjmy za hlášení
3 000
Příjmy z dividend
30 000
Ostatní nedaňové příjmy
11 000
Příjmy z prodeje pozemků
20 000
Příjmy z úroků
150 000
Přebytek hospodaření min. let
3 011 100
Celkem
33 250 626

ROZPOČET OBCE BOHDÍKOV
NA ROK 2011 – VÝDAJE
název
Místní komunikace
Vodovod
Kanalizace a ČOV - neinv. výdaje
ZŠ a MŠ Bohdíkov -příspěvek
ZŠ Bohdíkov - doprava žáků
Dotace - Peníze EU školám
Prostředky za žáky do cizích škol
Knihovny
Vedení obecní kroniky
Kabelová televize
Bohdíkovský zpravodaj
Kulturní dům
Oprava bývalé školy Komňátka
Místní hudba
SPOZ
Propagace obce - 660. výročí
Tělovýchova

Kč
450 000
1 250 000
150 000
850 000
160 000
316 626
263 000
100 000
90 000
30 000
40 000
340 000
30 000
20 000
100 000
60 000
160 000

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
Příspěvek pro Charitu Šumperk
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

30 000
60 000
350 000
50 000
55 000
29 000
1 000 000
250 000
15 000
20 000
80 000
30 000
782 000
1 180 000
650 000
670 000
15 000
350 000
30 000
757 000
1 048 000
21 390 000
33 250 626

ROZPOČET OBCE BOHDÍKOV
NA ROK 2011 – INVESTIČNÍ VÝDAJE
název

Projekty
Přechod pro pěší „U Seppla“
Kanalizační přípojky
Inženýrské sítě pro výstavbu RD
I. změna územního plánu obce
II. změna územního plánu obce
Energetický audit budovy OÚ
Celkem

Kč

30 000
855 000
100 000
8 000
5 000
50 000
1 048 000

Investiční akce
Dětské hřiště u MŠ Raškov
Bezdrátový rozhlas Bohdíkov
Kanalizace a ČOV Bohdíkov
Celkem

275 000
455 000
20 660 000
21 390 000

Celkem	

22 438 000

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE BOHDÍKOV ZA ROK 1961
Personální věci: K žst. Bohdíkov přeložen od TD Šumperk Hradil Květoslav pro funkci výhybkáře a Gronych Hynek odešel
do zaslouženého starobního důchodu. Matura Vít přeložen ze
žst. Ostružná k žst. Bohdíkov jako výpravčí.
Doprava zboží: naloženo v.j. 1148, tun 20327; vyloženo v.j. 528,
tun 9924
Počet přivěšených vozů k nákl. vlakům: 4230
Přeprava osob: přepraveno osob 249907 a vydáno jízdenek
57106
Nehody: nebyly žádné.
Významné události: žádné
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Hruška Tomáš (zpracoval M. Veselý ml.)

MŠ BOHDÍKOV A RAŠKOV
10. 2. PLAVÁNÍ - Proběhla poslední lekce plavání pro předškolní děti. Tentokrát se na nás opět přišli podívat rodiče
a také náš starý známý vodník. Dostali jsme od něj velkou
pochvalu za statečnost za přeplavání velkého bazénu a také
mokré vysvědčení. Příští rok jedeme zase!
15. – 18.2. + 21.2. LYŽAŘSKÝ VÝCVIK MŠ - DOLNÍ MORAVA
Konečně jsme se dočkali a hurá na hory! Sněhu bylo málo,
ale čekal nás zasněžený nácvikový svah, sjezdovka a parta prima instruktorů v čele s méďou BRUMÍKEM, který nás pobavil a odměňoval sladkými pamlsky. Postupně jsme se naučili
na lyžích stát, padat a vstávat, rozjet se a pluhem zastavit,
vyjet kopec na laně, zatáčet a ti nejšikovnější z nás zvládli
i opravdovou sjezdovku!
Největší zážitky máme z karnevalu na lyžích a závodech ve
slalomu. Dostavily se i úspěchy:
družstvo banánů – 1. místo Eliška Kašparová
družstvo bobříků – 2. místo Veronika Körnerová
Diplom za snahu a sportovního ducha dostali všichni a zaslouženě. Za krásný dort na závěr výcviku děkujeme mamince Körnerové.

24.2. DIVADLO „ O PRAČLOVÍČKOVI“ v ZŠ
21. 3. DIVADLO „ SNĚHURKA“ v KD Šumperk
2. 4. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL – Na tuto událost
jsme se dlouho připravovali. Pomáhali jsme s malováním
plakátů a obrázků, chystali jsme s maminkami a babičkami
nádherné masky. Karneval začal přehlídkou všech masek.
Tancovali jsme, cvičili, soutěžili v zábavném programu Leny
Freyové a také mlsali. Zkusili štěstí ve velké a pestré tombole
– snad každý z nás něco pěkného vyhrál a někteří i několikrát. Domů jsme šli spokojení a unavení nejen my, ale také
naši rodiče. Těm patří za pomoc, ochotu a trpělivost velký
dík! Velmi nám také pomohli Petr, Monika a Alenka Úlehlovi za pultem, ochotné babičky p. Fleischerová, Reichlová,
Malá a Gronychová v předsálí a šikovné maminky p. Kuncová
a Drongová u cukrovinek. Nezklamali ani štědří rodiče a přátelé školy, kteří přispěli věcnými nebo finančními dárky. Jejich seznam bude zveřejněn na internetových stránkách školy
www.zsbohdikov.cz. Děkujeme!
Bohumila Matysová a Dagmar Petrmannová

ZŠ BOHDÍKOV
9. 2. ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ – Do 1. ročníku v září 2011
nastoupí 9 dětí, 7 dětem byl na žádost rodičů udělen odklad
nástupu povinné školní docházky o 1 rok.
16. 2. BESEDA PRO RODIČE „Školní zralost a výchova dětí
mladšího školního věku“, kterou vedla PaedDr. B. Hradilová,
se konala v MŠ Raškov, ale bohužel zájem ze strany rodičů
byl mizivý. Je to velká škoda, protože obsah byl nesmírně zajímavý a užitečný.

14. + 21. 2. ŠKOLENÍ WORD 2007 pro pracovníky školy se
zúčastnilo 12 ze 17 zaměstnanců ZŠ a MŠ Bohdíkov, kteří tak
opět zvýšili svou počítačovou gramotnost.
9. 3. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – „Děti, pozor červená!“ pro nás
letos byla opět úspěšná. Ocenění získaly Eliška Kašparová
z MŠ Bohdíkov a Eva Šimková, 4. r., ze ZŠ.
17. 3. MATEMATICKÝ CVRČEK A KLOKÁNEK – Tato matematická soutěž prověřila naše logické myšlení. Nejlépe si
vedli: Dominik Všetíček, 2. r. – 39 bodů a Anna Babková, 3.
r. – 41 bodů ze 60, Tereza Kvapilíková, 4. r. – 71 bodů a Martina Šimková, 5. r. – 76 bodů ze 120.
18. 3. VYBÍJENÁ v Hanušovicích se soupeři ZŠ Staré Město a ZŠ Hanušovice pro nás skončila 3. místem, ale bojovali
jsme statečně!
22. 3. FLORBALOVÝ ZÁPAS v Šumperku jsme si také užili,
ale na družstvo IV. ZŠ jsme neměli. Neúspěch jsme si vynahradili NÁVŠTĚVOU VLASTIVĚDNÉHO MUZEA, a to výstavy
o středověku v našem regionu, která se nám velmi líbila hlavně
proto, že jsme si spoustu věcí mohli sami vyzkoušet a osahat.
30. 3. ZA ZVÍŘÁTKY DO KOMŇÁTKY se školní družinou
se za slunečného odpoledne vypravily paní vychovatelky.
Krásné obrázky z jejich setkání se spoustou mláďátek, ale
i velkých zvířat si můžete prohlédnout na www.zsbohdikov.
cz ve fotogalerii.
30. 3. PROJEKT „KOLO“ vymyslely paní učitelky na celé středeční dopoledne. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, vytvořili mnoho přístrojů, zařízení i obrázků, kde se kolo využívá.
Víme více o historii svých bicyklů. Pracovali jsme ve smíšených
skupinách a museli se vzájemně domlouvat, rozdělovat si úkoly
a prezentovat svou práci. Není to vůbec jednoduché!
Náš KULATÝ ŠKOLNÍ ROK se kutálí pěkně rychle. Ani jsme
se nenadáli a je tu 3. čtvrtletí! Všichni žáci dostanou slovní
hodnocení a zahájíme přípravy na 21. školní pouť, která by se
měla uskutečnit v pátek 1. 7. 2011.

Dětské hřiště u MŠ Raškov již dostalo konkrétní podobu a pokud vše půjde podle plánu, mělo by vyrůst do konce května,
aby si ho děti ještě do prázdnin trochu užily.
Mgr. Alena Vokurková
Ve dnech 9. a 16. března proběhlo v sále H-Clubu v Šumperku regionální semifinále a finále soutěže YAMAHASHOW
2011. Do finále se opět probojovaly Alena Mátychová a Sára
Reissausová. Velkým překvapením pro všechny byl postup
naší žákyně čtvrtého ročníku Karly Janků, která na porotu
i publikum zapůsobila skvělým podáním písně Honky tonky
blues. Držte nám palce 10. dubna, kdy se v Českých Budějovicích uskuteční celostátní finále, ve kterém budou Bohdíkov
reprezentovat opět Alenka se Sárou.
Mgr. Petra Straková
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JSDH Raškov
Vážení občané,
Je už od pradávna známo, že oheň je dobrý sluha, ale zlý
pán. Ani v našem okolí tomu není jinak. Již v prvním čtvrtletí tohoto roku zasahovala jednotka SDH Raškov 2 krát, a to
při požáru rodinného domu a hospodářské budovy v Bohdíkově. Proto bychom Vás jménem JSDH chtěli požádat o jistá
bezpečnostní opatření.
Blíží se léto a s ním i suchá období bez dešťů. Společně bychom si teď mohli shrnout určitá „proti“. V takových
obdobích je nebezpečné zakládat oheň v hustě obydlených oblastech, na suché trávě, nebo v lese, popř. odhazovat nedopalky cigaret. Pokud si jej přece jen chce někdo rozdělat na
jiném místě, měl by ho zapálit na bezpečném ohništi. V případě větru nezakládat vůbec!!! Jiskry totiž mohou odlétnout
do velké vzdálenosti a zapálit oheň i po několika hodinách.
Ohniště a jeho okolí je vždy nutné nakonec řádně polít vodou.
Nejrozšířenější a dnes přísně zakázanou činností je vypalování suché, staré trávy, kde může dojít k nekontrolovatelnému
rozšíření ohně a následně k velkému a ničivému požáru. Proto
žádáme občany, aby zvolili jiné varianty úklidu. Vypalování
porostu, které občan předem nenahlásí na HZS se může dopustit porušování zákona č. 133/1985 §5 odstavec 2, kde se
zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny,
se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti
vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek včetně navrhovaných opatření jsou předem povinni oznámit územně
příslušnému HZS, který může stanovit další podmínky pro
tuto činnost, popř. tuto činnost zakázat. Při porušení tohoto
zákona může být udělena pokuta ve výši 25 000Kč fyzickým
osobám a 500 000Kč pro osoby právnické a podnikající fyzické. Formuláře k ohlášení pálení naleznete na www.hzsol
pod názvem OHLÁŠENÍ PÁLENÍ.
Jak pomoci hasičským jednotkám a jak urychlit zásah? To
je úplně jednoduchá otázka. Každý z vás má v blízkosti domu
nebo na zahradě hydrant s vodou, popř. vodní tok. Je dobré se
o něj starat. Hydranty by neměly být zaskládány různými věcmi, např. dřívím, stavebním materiálem apod., měly by být řádně a viditelně označeny. V případě potřeby sdělit veliteli nebo
zasahujícím hasičům, kde se nejblíže od požáru tento zdroj
vody nachází.Proto také zvažujeme ve spolupráci s OÚ provést
zmapování, kontrolu funkčnosti a označení těchto hydrantů.
Budeme rádi, když nám budete při této činnosti nápomocni.
Další významnou pomocí je zajistit průjezdnost všech místních komunikací, aby se v případě požáru dostaly hasičské
vozy co nejrychleji k místu požáru. Máme tím na mysli např.
odstavená a zaparkovaná auta na komunikacích, nebo v jejich
těsné blízkosti tak, že nezbývá volný jízdní pruh pro hasičská
auta.
Závěrem bych chtěl připomenout, že v případě ohlašování
události (požáru) volejte tísňovou linku 150 popřípadě 112.
Operačnímu důstojníkovi nahlaste druh události, místo, číslo popisné a hlavně jméno popřípadě tel. číslo oznamovatele.
Poté vyšlete někoho k hlavní komunikaci, aby zasahující hasiče navedl. Tyto úkony jsou velmi důležité pro zasahující
jednotky. Stává se, že obdržíme pouze číslo popisné a tím
dochází k prodloužení dojezdových časů, protože se musíme
během jízdy znovu kontaktovat s operačním střediskem z důvodu upřesnění místa zásahu.
Věříme, že každý v zájmu ochrany svého zdraví a majetku, zaručí svým jednáním, že oheň zůstane pouze dobrý
sluha.
VD JSDH Luděk Brostík

OMLUVA
Redakce se omlouvá SDH Raškov za chybu v minulém
čísle Zpravodaje. Jedním z nových členů SDH je František Krikel. Za neúmyslné zkomolení jeho jména se
omlouváme.

VYPALOVÁNÍ POROSTŮ

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o požární ochraně”), pamatuje
i na vypalování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f)
tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů,
jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného
zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit
pokutu až do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické
osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou
tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti,
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně
navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně
příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky
pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při
porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena
pokuta až do výše 500 000 Kč.
Ustanovení zvláštních právních předpisů tímto nejsou dotčena - jedná se například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 309/1991 Sb.,
o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
Oblast ochrany životního prostředí, tj. i pro případ pálení na
volném prostranství, upravují i jednotlivé obce svými obecně
závaznými vyhláškami.

SDH RAŠKOV - HISTORIE
Pokračování z minulého čísla

Od r. 1922 – 44 žádné záznamy. Až po 2. sv. válce. 28. 7.
1945 se konala ustavující schůze hasičského spolku ve zbrojnici v Raškově. V obci byla ještě většina německých občanů
– hasičů. Na návrh MNV v Raškově si zvolili čeští občané
– hasiči ze svého středu předsedu – bratra Oldřicha Vařeku,
místopředseda – Antonín Reichel, jednatel Jan Reichel, pokladník Adolf Cikrýt , vzdělavatel Adolf Ondráček, 1. náčelník Oldřich Vařeka, 2. náčelník Adolf Ondráček, 3. náčelník
Alois Diviš, zbrojíř Jan Šimek. Celkem 37 členů.
Dne 10. 5. 1946 se konala valná hromada v Raškově u bratra Oldřicha Vařeky za účasti náčelníka okrsku Davida. Byli
zvoleni: předseda Josef Diviš, velitel Reichel Antonín, zástupce Jan Šimek ml., jednatel František Gronych, pokladník
Antonín Vavřina, vzdělavatel a samaritán Antonín Osladil,
zbrojíř Jan Šimek st., členové výboru: Janků, Jurenka, Spáčil,
Kašparec st.. Dne 6. 7. téhož roku byl uspořádán průvod na
Šumperk se zapálením hranice na památku upálení Mistra
Jana Husa. Dne 18. 8. 1946 bylo zasláno poděkování s 1000
Kč za zachránění Reinischového domu před požárem. 21. 9.
1946 byla uspořádána taneční zábava u Vařeky, kdy obrat činil
7. 080 Kč. Přispívajících členů bylo získáno 35.
J. Málková

–5–

fk bohdíkov
Zimní mučení vystřídalo jarní fotbalové bláznění.
Fotbalové brankobraní odstartovalo svou jarní pouť a my se můžeme
pokoušet sklízet plody našeho zimního, přípravného, technicko-teoreticko-praktického mučení. Ano, zimní hráčská příprava, která započala
v brzkých lednových dnech, byla pro
mnohé pravidelné návštěvníky tréninků náročná a pro ty nepravidelné
možná ještě náročnější, ale směřovala
přesně tam, kam měla. Úkolem nebylo, aby se smál trenér, když nás trýznil
svými starými i nově nastudovanými
tréninkovými metodami, ale abychom
se na konci března smáli my jakou sílu
v nohách máme o rychlosti nemluvě,
jak zesílila naše po svátcích ochablá
těla a jakou neskutečnou ránu vyšle
na branku přesně na míč sednoucí
plochý nárt. Makačka, zvláště v zimě,
prostě musí být pro ty starší nutnost,
pro ty mladší nutnost i výhoda.
Celé to zimní tréninkové martyrium jsme zakončili již tradičním pětidenním soustředěním na horách,
poblíž lesů na Františkově. Tak jako
„Tymur a jeho parta“, partička „Rychlých šípů“ držící pospolu nebo „Čtyři z tanku a pes“, tak také „Patnáct
z dodávky a Dančes“ vyrazili jsme
brázdit jesenické kopce, zocelit tělo,
utužit kolektiv a také ochutnat opět
něco lahodného z gurmánského umění právě zmíněného šéfkuchaře Milana Dančese Daňka, který si pravidelně pohrává s hordou pekáčů, hrnců,
pokliček a měchaček a zúčastňuje se
těchto našich soustřeďovacích teplákovo-teniskových fyzičku nabírajících oddílových setkání na horách.
Mladí příjemně překvapili aktivním
přístupem a starší, fotbalovými roky
ošlehaní borci, předvedli svoji ještě
velmi dobrou fyzickou sílu a ukázali
svoje kvality. V bohatém výčtu tréninkových složek pečlivě připravených
jsme okusili jak běh po svých, tak
i jízdu na kolech, běžkách, také plavat a saunovat jsme byli a nakonec
došlo i na soutěž v běžecko-běžkařském klání dvojic. Prostě a jistě jsme
pět dní vyplnili tréninkem a trochou
srandy při mimotréninkových aktivitách. Počasí nám vyšlo a hlady jsme,
ku spokojenosti nás všech i našich
rodičů, netrpěli.

Nevím, jestli jsme mohli udělat
pro jarní boje více, abychom nějaký
ten bodík získali, ale myslím si, že trenér nás mučil poctivě a každý měl příležitost si naložit dostatek fyzičky, bojovnosti, kolektivního táhnutí a herní
pohody, které potřebují všichni, kteří
se dali na toto kopání.
Co bychom na jaře chtěli? Vyhrát
všechny zápasy. Co by nám stačilo?
Vyhrát jich půlku. První malý krok už
jsme v prvním kole udělali.

Je před námi spousta, v rychlém
tempu uběhnuvších, fotbalových klání. Ve hře je spousta klubových skalpů, spousta fotbalové krásy, spousta
stráveného času na brigádách, na zápasech i u stánku s uzeninou a pivem.
Spousta příležitostí setkávat se, bavit
se, fandit a sportovně žít.
Petr Janků – autor fotbalových úvah,
faktů, vizí a snů

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Krajská soutěž I.B třída „sk.C“ –
muži „A“ – jaro 2011
Den
Sobota

Datum
09.04.2011

Hodina
16.00

Mužstvo
FK Bohdíkov

Mužstvo

Odjezd

SK Řetězárna Č. Ves

Sobota

16.04.2011

16.30

Sokol Nový Malín

FK Bohdíkov

Sobota

23.04.2011

16.30

FK Bohdíkov

TJ Vidnava

Neděle

01.05.2011

16.30

Sokol Lesnice

FK Bohdíkov

Sobota

07.05.2011

16.30

FK Bohdíkov

FK Mohelnice „B“

Sobota

14.05.2011

16.30

TJ OLPA Jindřichov FK Bohdíkov

Sobota

21.05.2011

16.30

FK Bohdíkov

Sobota

28.05.2011

16.30

FK STOMIX Žulová FK Bohdíkov

Sobota

04.06.2011

16.30

FK Bohdíkov

Sokol Stará Čer. Voda

Sobota

11.06.2011

16.30

Tatran Ruda n. Mor.

FK Bohdíkov

15.00
15.00
15.15

Baník St.Město p.Sn.
14.30

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – Okresní přebor III.třída „sk.A“ –
muži „B“ – jaro 2011
Den

Datum

Hodina

Mužstvo

Mužstvo

Sobota

09.04.2011

16.00

Sokol Brníčko

FK Bohdíkov „B“

Neděle

17.04.2011

14.00

FK Bohdíkov „B“

Sokol Vikýřovice „B“

Neděle

24.04.2011

14.00

FK Bohdíkov „B“

ŽD Kamenná

Neděle

01.05.2011

10.00

Sokol Nový Malín „B“

FK Bohdíkov „B“

Neděle

08.05.2011

14.00

FK Bohdíkov „B“

Sokol Obědná

Sobota

14.05.2011

16.30

Sokol Malá Morava

FK Bohdíkov „B“

Neděle

22.05.2011

14.00

FK Bohdíkov „B“

FC Rovensko

Sobota

28.05.2011

16.30

Sokol Bratrušov

FK Bohdíkov „B“

Neděle

05.06.2011

14.00

FK Bohdíkov „B“

Sokol Jedlí

Odjezd
14.30

8.30
15.00
15.30

Rozlosování mistrovských utkání v kopané – OP starší žáci - jaro 2011
Den

Datum

Hodina

Mužstvo

Mužstvo

Sobota

16.04.2011

12.30

Sokol Bludov

FK Bohdíkov

Sobota

23.04.2011

14.15

FK Bohdíkov

Baník St.Město p.Sn.

Neděle

01.05.2011

09.00

Sokol Štíty

FK Bohdíkov

Sobota

07.05.2011

14.15

FK Bohdíkov

FK Hanušovice

Neděle

15.05.2011

13.00

Spartak Loučná

FK Bohdíkov

Sobota

21.05.2011

14.15

FK Bohdíkov

Tatran Ruda n. Mor.

Sobota

28.05.2011

14.15

FK Bohdíkov

Sokol Nový Malín
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Odjezd
11.15
7.30
11.30

SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

bude společnost SITA CZ a.s. provádět v naší obci

Od 26. 4. do 29. 4. 2011
Sběr a svoz bude probíhat následovně:
• Na níže uvedená místa, určená obcí, budou přistaveny velkoobjemové kontejnery.
• Občané uloží odpad do kontejnerů a po ukončení sběru bude odpad převezen a odstraněn na skládce v Rapotíně.
Umístění kontejnerů:
• od 26.4 do 27.4. 
Počet ks Místo
1
Bohdíkov - most (u Vitů)
1
Bohdíkov - u samoobsluhy
1
Bohdíkov - u lípy

• od 28.4. do 29.4.
Počet ks
Místo
1
Dvůr Raškov – u lípy
1
Raškov - kostel
1
Komňátka - obchod

Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
• nepoužitelný (vyřazený) nábytek,
• matrace,
• vany,
• koberce a podobný objemný odpad.
Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
• veškeré druhy nebezpečných odpadů (např. ledničky, barvy, akumulátory
apod.),
• pneumatiky,
• stavební odpad (např. stavební suť apod.).
•

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

bude společnost SITA CZ a.s. provádět v naší obci

V sobotu 30. 4. 2011
Harmonogram svozu:
Čas		 Místo
09.00 – 09.30 Dvůr Raškov
09.35 – 10.05 Raškov-u Ottů
10.10 – 10.40 Raškov-u kostela
10.45 – 10.55 Kulturní dům 	
11.05 – 11.25 Bohdíkov - u nádraží
11.30 – 12.00 Bohdíkov - u lípy
12.05 – 12.35 Bohdíkov u samoobsluhy
13.25 – 13.55 Komńátka - u obchodu
14.00 – 14.25 Bohdíkov- u mostu (u Vítů)
14.30 – 14.55 Aloisov - u Dvora
15.00 – 15.30 Bohdíkov-u kravína
Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu :
• barvy, lepidla, pryskyřice,
• provozní náplně z automobilů
(oleje, brzdové kapaliny atd.),
• olejové filtry,
• vyřazené léky,
• olověné akumulátory,
• galvanické články,
• zářivky a výbojky,
• textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami,
• obaly znečištěné nebezpečnými
látkami,

• obaly od sprejů,
• televizory, ledničky,
• vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady.
Seznam dalších odpadů :
• pneumatiky.
Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ
např.:
• ledničky bez chladicích zařízení,
televizory bez obrazovek, komunální a stavebné odpad apod.
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OBČANÉ NAŠÍ OBCE
EDUARD KUDELÁSEK
Dokončení z 1. strany
V té době se úspěšně uplatnily rovněž jeho první skladatelské pokusy.
Dirigování studoval u prof. dr. Václava
Smetáčka na pražské konzervatoři, kterou ukončil v roce 1966. Dirigentem
Ústřední hudby se stal 1. září 1963.
V profesi dirigentské se velkou měrou
přičinil o vysokou úroveň koncertních
vystoupení orchestru jak na domácích,
tak i zahraničních pódiích.
K jeho vlastním skladbám patří
valčík Horská kouzla, Slavnostní pochod, Třicet let, Humoreska pro trumpetu, Sváteční polka, Brilantní valčík,
Barcarolla, skladba pro tři flétny Noc
bravura, Estrádní polka pro trubku
a trombony, valčík pro alt a orchestr,
Z úsměvu křídla mít a další. Byl v jistém smyslu průkopníkem, protože
začal novým způsobem využívat
možností dechových nástrojů v orchestru. Nacházel nové barevné kombinace a svoje instrumentace obohacoval
o moderní prvky. V roce 1974 instrumentoval přehlídkový show program
pro zahraniční zájezdy, který byl poprvé
uveden v roce 1974 ve Švýcarsku.
V roce 1970 začal také spolupracovat
s Podnikovým dechovým orchestrem
ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi
jako odborný poradce v rámci spolupráce mezi podnikovým orchestrem
a Ústřední hudbou Československé lidové armády. V této činnosti se střídal
s Jindřichem Brejškem. Tato spolupráce
byla nepravidelná až do roku 1981, kdy
zde začal působit jako umělecký vedoucí. V této funkci působil až do roku
1995. V tomto období dosáhl orchestr
neobyčejných úspěchů v domácích
i zahraničních soutěžích.
Koncem roku 1980 odešel do důchodu,
ale na uměleckém poli pracovat
nepřestal. Spolupracoval s celou řadou
malých a velkých dechových orchestrů.
Byl uměleckým vedoucím velkého
dechového orchestru AZNP Mladá
Boleslav. Pod jeho vedením orchestr
sklízel velké úspěchy nejenom u nás, ale
i na zahraničních zájezdech a hudebních festivalech. Po roce 1989 pracoval v komisi pro tvorbu v Ochranném
svazu autorském. Také pracoval jako
dramaturg v Hlavní redakci hudebního vysílání čs. televize do konce roku
1992. Zemřel v Praze 16. března 1995
ve věku 71 let.
J. Málková

firmy a organizace informují
Administrativní správa - insolvenční poradenství
• Splácíte více než vyděláte? • Nikdo Vám už nechce půjčit peníze?
• Jste v bezvýchodné situaci?• Chcete začít žít normální život bez dluhů?

Umíme Vám pomoci! Legálně, rychle a s jistotou
dokážeme snížit Vaše dluhy až o 70%!
Specializace na oddlužování a osobní bankrot fyzické osoby
Patříme k předním společnostem v oblasti insolvenčního poradenství, se specializací na oddlužování a osobní bankrot fyzické osoby resp. fyzických osob.
Umožníme Vám vymanit se ze spirály nesplatitelných půjček, úroků na ně navazujících, exekucí a dalších obtížně řešitelných situací spojených s touto problematikou.Řešíme i podnikatelské subjekty.Právní zastupování při soudních
sporem,právní porada.
Kontakt: Alena Krestýnová, 8.května 4,Šumperk, budova autoškoly Jehurnov
u Grandu v I.patře
Kontaktní osoba:
Alena Krestýnová,mobil:739 285 445
Ing. Zdeňka Brožová mobil: 732 601 554
Email: krestynova-exekuce@seznam.cz,www.exekuce-poradenstvi.cz

Dne 16. dubna 2011 se koná

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

POZVÁNKA
DO SPOLEČNOSTI
16. 4. Turnaj ve stolním
tenisu
30. 4. Pálení čarodějnic –
SDH Bohdíkov
21. 5. Den Regionu Ruda
v Olšanech
21. 5. Pohádkový les – SDH
Bohdíkov
28. 5. Festival duchovní
hudby – kostel sv.
Petra a Pavla
28. 5. Kácení máje – SDH
Komňátka
18. 6. 1 25. výročí založení
SDH Bohdíkov

Začátek ve 14 hodin
Místo konání: Hospůdka u pana Diopana u Komňátky
Startovné 200 Kč
Přihlášky u p. Kaňáka 604 566 760 a p. Ondráčka
732 947 635
Uzávěrka přihlášek 14. dubna.

Z důvodu rozšíření naší společnosti,
přijmeme

administrativní pracovnici.
Požadujeme: komunikativnost
a uživatelsky PC.
Tel: 774799716

Srdečně zvou pořadatelé.

SLOVNÍK
„BODIKOVSKÉ MLUVY“
U
ubec - vůbec
udělali bi lepší, gdibi… - udělali
by lépe, kdyby…
uklohňit – připravit o jídle
umévat nádobí – umývat nádobí
uřícené; ti seš celé uřícené uřícený
utentovat – udělat
uťekat – utíkat – „Tak uš uťeké!“
ušák, škvor - škvor
Mgr. L. Divišová

INZERUJTE S NÁMI !

Plošný inzerát - cena 2,50 Kč za 1cm2

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.

