Bohdíkovský
zpravodaj
10 . r o č n í k • 3 . č í s l o • Vy d ává O b e c B o h d í kov • 19 . č e r v n a 2 012 • z d a r m a
Vážení spoluobčané,
všichni prožíváme obtížné období. Po řadě let marných pokusů se vedení naší obce podařilo získat dotaci na výstavbu kanalizace. Konečně i my opustíme středověk, kdy se všechny odpady vyhazovaly před dům či do nedalekých řek, a našim dětem
umožníme život v čistějším a zdravějším prostředí. Budoucnost v tomto směru vypadá dobře, ale přítomnost musíme nějak
vydržet. Dopravní omezení, prach a soustavný rachot nejsou příjemné pro nikoho. Naše obec je rozsáhlá a stavba komplikovaná, přesto věřím, že vše půjde podle plánu a v listopadu bude největší část prací hotova. Přeji všem zúčastněným pevné nervy,
dostatek dobré vůle a tolerance.										 J. Málková

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Ve dnech 24.–29. dubna se v kulturním domě konala
výstava fotografií pana Antonína Říhy. Příroda okolo nás
zachycená objektivem jeho fotoaparátu nadchla jistě každého z návštěvníků.
Zde uvádíme několik fotografií ze slavnostní vernisáže:
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zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce dne 27. 2. 2012 v Bohdíkově
28. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 7. zasedání zastupitelstva obce
c) Výsledek hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2011 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
provedenou Krajským úřadem Olomouckého kraje bez výhrady
d) Zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků obce za rok 2011 včetně návrhů ústřední inventarizační komise
e) Rozpočet obce na rok 2012 jako schodkový, s celkovými příjmy ve výši 80 125 000,- Kč, s celkovými výdaji ve výši
94 315 000,- Kč, financování ve výši 14 190 000,- Kč a rozpočtový výhled obce na léta 2013–2014 podle přílohy
f) Obecně závaznou vyhlášku obce Bohdíkov č. 01/2012, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce
g) Pravidla pro financování a vybudování kanalizačních přípojek akce „ČOV a kanalizace obce Bohdíkov“
h) Plán preventivně výchovných akcí na úseku požární ochrany na rok 2012
i) Prodej pozemku p.č. 836/13, ostatní plocha, v k.ú. Dolní Bohdíkov, který vznikl na základě geometrického plánu č. 481 – 284/2011 zpracovaného zeměměřičským inženýrem Ing. Tomášem Křikalem, manželům I. a V. Z.,
bytem Bohdíkov za cenu 50,- Kč za m2, tj. za cenu 7 850,- Kč
j) Prodej pozemku p.č. 1142/4, ostatní plocha, v k.ú. Dolní Bohdíkov, panu J. K., bytem Bratrušov za cenu 7,- Kč/
m2, tj. za cenu 14 392,- Kč
k) Bezplatný převod pozemků p.č. 117/1, ostatní plocha, p.č. 117/2, ostatní plocha a p.č. 1049/2, ostatní plocha,
v k.ú. Dolní Bohdíkov, z Papírny Aloisov a.s., se sídlem Čermenská 910, 749 01 Vítkov, IČ 29383480 do vlastnictví Obce Bohdíkov, se sídlem Bohdíkov 163, 789 64 Bohdíkov
l) Předběžný záměr obce vykoupit část pozemku p.č. 335/1, orná půda, v k.ú. Raškov Ves pro účely vybudování
přístupové komunikace pro lokalitu pro výstavbu rodinných domků RP 8 za cenu 130,- Kč za m2
29. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
b) Vyhodnocení preventivně výchovných akcí obce Bohdíkov na úseku požární ochrany za rok 2011
30. Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce
a) Provádět v průběhu roku 2012 rozpočtová opatření v příjmech i ve výdajích rozpočtu obce na rok 2012 ve výši
do 250 tisíc Kč

USNESENÍ č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2012 v Bohdíkově
31. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce
c) Přijetí dotace z Fondu na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury Olomouckého kraje na akci „ČOV
a kanalizace obce Bohdíkov“ ve výši 3 000 000,- Kč
d) Vzorovou smlouvu o vybudování stavby kanalizační přípojky
e) Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2012 podle přílohy
f) Prodej budovy bývalé mateřské školy Raškov č.p. 101, společně s pozemky p.č. st. 47, p.č. 238, trvalý travní
porost v k.ú. Raškov Ves z vlastnictví obce panu L. V., bytem Raškov pro účely bydlení za dohodnutou cenu
400 000,- Kč
32. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
30. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
a) K podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji na akci „ČOV a kanalizace obce Bohdíkov“
b) K podpisu smluv o vybudování kanalizační přípojky s majiteli nemovitostí podle schváleného vzoru

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
25. 6. 2012
30. 7. 2012

AKTUÁLNĚ

Připomínáme, že v měsíci červenci se vybírá vodné u vodoměrů i paušálů. Cena vodného za 1 m3 vody
= 12 Kč + 14 % DPH. Stavy na vodoměrech si občané
donesou s sebou. Děkujeme za dodržení splatnosti.
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Ze života naší obce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za uplynulé období se narodily:

Gabriela Daňková, Bohdíkov
Anita Hádková, Bohdíkov
Petr Úlehla, Bohdíkov
Navždy se s námi rozloučili:

1. 5. Josef Tříska, Bohdíkov
5. 5. Alena Mazáková, Komňátka
9. 5. Jarmila Klimešová, Raškov

ZLATÉ SVATBY

Dne 21. 4. 2012 oslavili manželé Josef a Aloisie Cinkovi
z Komňátky významné životní jubileum - 50. výročí uzavření manželství. Manželům k výročí zlaté svatby poblahopřáli
v rodinném kruhu starosta obce
Ing. Luděk Hatoň, předseda SPOZ pan
Leoš Hatoň a členka SPOZ paní Jiřina
Divišová, kteří jubilantům předali květinu a dárkový balíček.
Dne 2. 6. 2012 oslavili 50. výročí
uzavření manželství - zlatou svatbu,
také manželé František a Markéta Divišovi z Bohdíkova. K významnému životnímu jubileu manželům poblahopřáli v kruhu rodinném starosta obce Ing. Luděk Hatoň, předseda SPOZ pan Leoš Hatoň a členka SPOZ
paní Zdenka Johnová. Oslavencům k výročí předali dárkový
balíček a květinu.			
Anna Poprachová

DEN REGIONU RUDA ZÍSKÁVÁ NA OBLIBĚ

V pořadí už pátý Den Regionu
Ruda se uskutečnil v sobotu 19. května 2012 v Rudě nad Moravou v areálu
koupaliště a na přilehlých sportovištích. Protože počasí letos organizátorům opravdu přálo, zajímavý a pestrý
program sledovaly v průběhu celého
dne stovky spokojených návštěvníků. Dopoledne probíhaly sportovní
turnaje v tenisu a nohejbalu, několik
zájemců se zúčastnilo projížďky na
kolech po zajímavých místech regionu se starostou Rudy nad Moravou
panem Oldřichem Tanertem.
Hlavní program probíhal v areálu koupaliště po celé odpoledne.
V rychlém sledu se střídala kulturní,
pěvecká a taneční vystoupení žáků
škol, spolků a zájmových organizací
z jednotlivých členských obcí Svaz-

ku obcí Ruda. Naši obec zastupovali
žáci pobočky Hudební školy YAMAHA a soubory dětských i dospělých
orientálních tanečnic. Velký ohlas
sklidilo zejména taneční vystoupení
uživatelů Domova Paprsek Olšany na
hudbu z repertoáru hudební skupiny
„Šlapeto“. Různé atrakce a zábava
byly po celé odpoledne připraveny
zejména pro děti a mládež. Děti si
mohly vyzkoušet projížďku na koních, zaskotačit ve skákacím hradu
nebo prohlédnout zajímavou ukázku
výcviku psů. Celý program vyvrcholil sportovním kláním dvoučlenných
týmů složených z 1 dítěte a 1 dospělého z obcí regionu v „Hrách bez
hranic“. Jednotlivé týmy si postupně
vyzkoušely zručnost, rychlost a obratnost v divácky atraktivních soutě-

žích. Nás může těšit, že v konkurenci
13 týmů se neztratila dvojice Milan
Diviš ml. + Milan Diviš st., která obsadila výborné 3. místo a obdržela
jako všichni ostatní soutěžící pěknou
věcnou cenu.
Na závěr můžeme říci, že kdo nezůstal doma a přišel se podívat, určitě nelitoval – pěkné slunečné počasí,
pestrý a zajímavý kulturní a sportovní program, atrakce a zábava pro děti
a bohaté občerstvení přilákaly všechny věkové kategorie. Tak za rok zase
na shledanou při dalším ročníku Dne
Regionu Ruda.
Ing. L. Hatoň

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY
STANICE BOHDÍKOV
ZA ROK 1965

Personální věci: Vrbka Bohumil
přeložen k žst. Šumperk.
Nehody: Dne 3. 2. 1965 vykolejil
za jízdy mezi Bohdíkovem a Rudou
n. Mor. vlakový stroj vl. 1003. Příčina: ulomené kolo lok. Zraněn nebyl
nikdo. Doprava byla přerušena od
13:45 hod. do 18:10 hod.
Dne 4. 3. 1965 došlo k vykolejení prázdného vozu při posunu vl.
8312 na kol. 8. Příčina: zledovatělá
kolej a sníh.
Hruška Tomáš, náčelník stanice
(zpracoval M. Veselý ml.)
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M Š BOHDÍ KOV a r a š kov
Vážení čtenáři, chtěla bych vás formou krátkých příspěvků informovat
o činnostech a aktivitách obou našich
mateřských škol.
Duben
Mateřská škola Bohdíkov:
3. 4. Velikonoční kvíz - hádanková
hra pro děti o Velikonocích, co k nim
patří, co se při nich dělá apod.
18. 4. Den otevřených dveří - kdy
rodiče sledovali děti při hrách, stolování, hovořili s učitelkou na různá témata a v průběhu dopoledne plnili další
činnosti.
23. 4. Plyšový týden - děti si hrály
s donesenými plyšovými hračkami
a na závěr uspořádaly jejich výstavu.
25. 4. Hrajeme si na apríl - veselé
a zábavné vymýšlení a provádění aprílových překvapení pro děti i učitelky.
MŠ Raškov:
27. 4. Jarní putování - děti vytyčily
s učitelkami trasu, na kterou se umístila jednotlivá stanoviště s úkoly, které
děti v doprovodu rodičů samostatně
plnily. Celé veselé a sluncem prohřáté
odpoledne jsme završili vyhodnocením
znalostí dětí a opékáním buřtů.
Největší a nejdůležitější akcí
v tomto měsíci byl ovšem „DĚTSKÝ
KARNEVAL“, který se konal 15. 4.
v Kulturním domě v Bohdíkově, tentokrát poprvé v režii mateřských škol.
I když účast byla letos nižší, na veselé
atmosféře to neubralo. Děti převlečené
do roztodivných masek tančily, rejdily
a soutěžily s přizvaným šaškem Vikim
celé odpoledne. Bohatá tombola byla
odměnou za neustálé hopsání, dovádění a plnění soutěžních úkolů.

Celá akce se vydařila také díky přispění rodičů a sponzorů, kteří se podíleli na zajištění tomboly a kterým velmi
děkujeme!
Manželé Janků, Hodkovi, Kuncovi,
Spáčilovi, Jenčkovi, Pavelkovi, Kubíčkovi, Kiffelovi, Podhorní, Drongovi,
paní Vicenecová, rodina Bouchalova,
Cehova, Fischerova, Davidova, Kör-

nerova, Kuběnkova, Malá, Novákova,
Petrikova, Průchova, Třískova, Janků,
Kašparova, paní Ludmila Matysová,
pan Antonín Matys, PRO – BIO Staré Město, p. Václavková, WINTER
market, kolektiv AT Computers, JOPS
Jiří Jordán, Smíšené zboží Hostice,
p. Štanclová, Smíšené zboží Raškov,
p. Tulach, ČTW ing. Hodek, VOBUS
v.o.s. Hanušovice, Květinářství Ruda
nad Mor., Papírnictví Šumperk, Poštovní spořitelna, přátelé MŠ Raškov.
Květen
11. 5. Besídka ke svátku matek
v MŠ Raškov - děti přednášely, tančily a zpívaly. Jako překvapení měly pro
maminku dárek – náhrdelník s ručně
malovaným sklíčkem. K odpolednímu
posezení dokonce ještě upekly (za asistence p. učitelky) dvě bábovky.
15. 5. Návštěva dětí z MŠ Bohdíkov
v raškovské školce. Děti si společně
hrály a navazovaly nové kamarádské
vztahy.
17. 5. Maminko, mám tě rád – program pro maminky v MŠ Bohdíkov.
21. 5. MUZIKOTERAPIE - děti
z obou MŠ navštívily relaxační program na Komíně v Šumperku.
25. 5. Výlet na farmu u Körnerů absolvovaly děti bohdíkovské školky.
28. 5.–1. 6. POHÁDKOVÝ TÝDEN v MŠ Raškov:
• pondělí – „Stavba hradů pro
prince a princezny“ – stavby
z kostek, stavebnic, písku…
• úterý – „Sportovní klání“ – vysvobozování princů a princezen
plněním úkolů zdatnosti. Toto
sportovní dopoledne bylo společné a uskutečnilo se v Bohdíkově na hřišti u školy. Děti byly za
své výkony oceněny medailemi
a sladkostmi.
• středa – „Příprava na ples“- děti si
vyráběly masky a korunky.
• čtvrtek – „Příprava na ples“ – děti
si pekly muffinky jako občerstvení
• pátek – „Ples“ – tančily ve dvojicích při hudbě z magnetofonu,
u stolečků mlsaly upečené dobroty a zapíjely je šampaňským.
Červen
1. 6. Dětský den dětí z bohdíkovské
školky. Užily si ho při soutěžích, zábavných hrách, tanci i činnostech podle
svých přání. Nakonec dostaly nanukový pohár s ovocem a se šlehačkou.
Kamila Vysloužilová
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Š KO L NÍ
DRUŽINA
30. 4. se v rámci odpoledního
programu školní družiny uskutečnilo
tradiční ,,Pálení čarodějnic“. Děti si
celé odpoledne náležitě vychutnaly
ve svých strašidelných čarodějnických
kostýmech a maskách. V průběhu
programu se konaly zábavné soutěže
a tanečky, které byly odměňovány
drobnými sladkostmi. Následně si každý upálil na ohni svou vlastnoručně
vyrobenou čarodějnici a tečkou našeho
celého odpoledne bylo opékání buřtů.
V dubnu vyvrcholil ve škole tradiční sběr pomerančové a citronové
kůry, kterého se zúčastnilo 29 dětí. Ty
společně se svými obětavými rodiči,
prarodiči a známými dovedly nashromáždit přes 72 kilogramů! Celkem
jsme v obou MŠ a ZŠ nasbírali 99,1 kg
a získali na zboží do pouťového stánku 1 365,- Kč!
Koncem května jsme s dětmi
uskutečnili výlet do ,,Lesního baru“
v Horní Lipové. Jízdu vlakem si mnozí
vychutnávali prvně v životě. ,,Náročný“ výstup krásnou horskou přírodou
a následné opékání párků jsme všichni hravě zvládli na jedničku. Domů
jsme se vraceli sice trošku unaveni, ale
za tu legraci a pěkné zážitky ze společně strávené soboty to přece stálo. Za
rok si tento výšlap určitě všichni rádi
zopakujeme.

ZÁ K L ADNÍ
Š KO L A
Žáci 3. ročníku se zúčastnili soutěže s časopisem ABC na téma Ufo
základna. Soutěž probíhala od března
do konce května. V kategorii školních
kolektivů se sešlo přes 80 soutěžících
škol, které bojovaly o místa v první
desítce. Naše škola se díky podpoře
místních obyvatel umístila na výborném 11. místě. Děkujeme za podporu
a Vaše hlasy!
Mgr. Štěpánka Matějčková
Každoročně se účastníme soutěže
Matematický klokan. Ani letošní rok
nebyl výjimkou. Náročný test, který
byl zaměřen nejen na početní dovednosti, ale především na logické uvažování, nejlépe zvládly Adéla Skopalová
a Tereza Kvapilíková, žákyně pátého
ročníku. Odměnou jim byla účast na
matematické soutěži v Šumperku. Od-

tud sice vítězné vavříny nepřivezly, ale
zato se v konkurenci nejlepších počtářů z okolí rozhodně neztratily. Malý
dárek z rukou ředitele I. ZŠ a dobrá
zmrzlina rozhodně stála za útěchu!
Mgr. Petra Straková
Všichni žáci naší školy si ve čtvrtek
31. 5. vyzkoušeli na školním hřišti atletický čtyřboj. Házeli kriketovým míčkem, sprintovali na vzdálenost 60 m,
skákali do dálky a prověřili svoji vytrvalost při běhu na 400 m. Nejlepší naši
sportovci pak 5. června reprezentovali
školu na okresním finále v Šumperku,
kde si prožili atmosféru opravdových
závodů na atletickém stadionu. Doufejme, že se v konkurenci asi 400 žáků
neztratili (výsledky jsme do uzávěrky
Zpravodaje neobdrželi).
Mgr. Eva Fleischerová
20. 4. Besedu „Aby pes nekousl“
absolvovali žáci 1. až 3. ročníku proto, aby věděli, jak se chovat hlavně
k cizím psům, aby nedocházelo k nebezpečným situacím.

24. 4. Návštěvu výstavy fotografií p. Antonína Říhy jsme si nemohli
nechat ujít. Zaujatě jsme poslouchali
zajímavé příběhy, které nám pan Říha
k jednotlivým obrázkům vyprávěl,
a jsme moc rádi, že si na nás udělal čas.
Za to ještě jednou děkujeme. Všichni
žáci také navštívili místní knihovnu, kde
jim paní Gronychová předvedla, jak funguje výpůjční systém na počítači, a paní
učitelky připravily pro děti další úkoly.
30. 4. Projekt „Domácí mazlíčci“ - Konečně se dětem splnilo velké
přání, abychom ve škole měli nějaká

zvířátka. Alespoň na jeden den se jich
tu objevilo hned několik: králíci, morčata, křeček, želvy, potkan a dokonce
i štír. Pozvali jsme si také odbornici
– zvířecí doktorku MVDr. Kateřinu
Divišovou, od které jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých věcí.
3. 5. Koncert manželů Kocůrkových nás zavedl do dalekých zemí,
kde lidé hrají na nám neznámé hudební nástroje. Bez tohoto koncertu
bychom o nich vůbec nevěděli a asi je
ani nikdy neslyšeli.
21. 5. Batikování trička si vyzkoušeli čtvrťáci a páťáci ve výtvarné dílně
na Komíně v Šumperku.
22. 5. Divadlo v Šumperku nás
pozvalo na pohádku O Rumcajsovi,
která byla moc hezká.
25. 5. Při projektu „Léčivé byliny“
jsme objevili mnoho nových informací o úplně obyčejných rostlinách
kolem nás, takže teď už pro nás tak
obyčejné nejsou a umíme je i správně
sbírat a sušit. Mgr. Alena Vokurková

SDH BOHDÍKOV
Pálení čarodějnic

Opět po roce tu máme čarodějnice. 30. duben Filipojakubská noc,
noc jara, divotvorná noc, rej čarodějnic. Co všechno se pod tímto názvem
skrývá. Upalování, či pálení čarodějnic patřilo a snad do dnešní doby
patří k zažitým zvykům. Magická noc
z 30. dubna na 1. května je opředena
bájemi o zlých silách, které tuto noc
měly větší moc škodit lidem než kdy
jindy. Ale také noc, kdy se daly nalézt
skryté poklady. Ale létající čarodějnice byly hrozbou pro každého odvážlivce. Nečisté síly čarodějné měnily

čarodějnice v různá zvířata, aby tak
mohly škodit hledačům pokladů, ale
i prostým lidem. Tato víra v nečisté
síly se stala časem pověrou, že ďábel
uplatňuje svou moc prostřednictvím
lidí – čarodějnic či čarodějů. Proto se
poslední dubnové večery téměř v každé obci rozzáří vatry, či alespoň menší
ohníčky, které připomínají tradici filipojakubské noci.
Tuto tradici již druhým rokem připomněli spoluobčanům bohdíkovští
hasiči, a to 28. Dubna v 17.00 hodin
pálením čarodějnic na hasičské zahradě. Je to skoro neuvěřitelné, kdy po

dlouhé době kdy pořádáme zábavná
odpoledne, nám přálo i počasí. Tato
skutečnost se odrazila na větším počtu
mladých čarodějnic a čarodějů. Celý
podvečer byl naplněn hrami a soutěžemi. Ale stejně se všichni účastníci těšili
na zapálení čarodějnické vatry.
Děkujeme tímto rodičům, kteří se
akce zúčastnili i s dětmi v čarodějnických kostýmech, ale i všem občanům,
kteří s námi strávili příjemný večer.
Proto věříme, že se za rok opět při
pálení čarodějnic sejdeme, a že přijde
i víc dospělých čarodějnic a čarodějů.
Starosta SDH Bohdíkov

Pohádkový les

Dne 19. května 2012 uspořádali
bohdíkovští hasiči již 12. ročník výšlapu pod názvem Pohádkový les. Na
vycházku se v letošním roce vydal
rekordní počet 90-ti dětí. Společně
s rodiči se zde setkávali s pohádkovými bytostmi (například vodník,
Marfuša, motýl Emanuel s makovou
panenkou), ale i dalšími. Nejvíce se
děti těšily na čerty, ale v letošním roce
je Lucifer neuvolnil. Proto doufáme,
že je v příštím roce opět mezi námi
uvidíte.
pokračování na 6. str.
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Trasa pohádkového lesa vedla od
školky po polních cestách, odkud
měli účastníci výšlapu za slunného
počasí, krásný pohled na fotbalové
hřiště, ale i na závod Aloisovských
papíren. To, že tento pochod má již
stálé místo mezi účastníky, svědčí
počet dětí, ale i místa odkud k nám
návštěvníci přijíždějí. Podle seznamu účastníků jsou zde vesnice jako
Zborov, Bludov, ale i Rapotín. Pravidelně jezdí i šumperské a hanušovické děti. Nejvíce jsme ale byli překvapeni příjezdem dvou dětí až z Olo-

mouce. Po příchodu na hasičskou
zahradu dostanou děti párek v rohlíku, limonádu a malý dárek. Poté
následuje celé odpoledne plné her
a zábavy pro děti za příjemné hudby
DJ Krátkého. Velmi nás těší, že tuto
akci nám pomáhají uskutečnit i spoluobčané, kteří nejsou členy našeho
sboru. Za tuto záslužnou práci jim
a hlavně pohádkovým bytostem velmi děkujeme a doufáme, že se i příští rok na výšlapu Pohádkovým lesem
opět sejdeme.
Starosta SDH Bohdíkov

Fo tbalový klub Bohdíkov
Poklidná sezóna ..., pro tentokrát. Ale díky za ni.
Za ty roky v krajské soutěži jsme
si už vyzkoušeli sezóny klidné, divoké, ambicemi nabité i záchranářsky
dramatické. To vše dle skladby manšaftu, počtu i formy hráčů, kvality
soupeřů i celé soutěže, životosprávou a zdravotní mohoucností i nemohoucností všech kopáčů v týmu.
Manšaft rostl, vyvíjel se, měnil se.
Hráči odcházeli i přicházeli noví.
Prolínaly se tu dvě generace hráčů.
Hráči s talentem i dříči. Pro někoho
nepostřehnutelný detail, pro zasvěcené, sledující oddílový život, zajímavý fakt, příjemné zavzpomínání
a dobré téma na večerní rozpravu
s přáteli, s manželkou, při lahvince
dobré výčepní lihoviny či chutného
orošeného. Uplynulou sezónu můžeme zařadit do kategorie poklidné
s příměsí ambicí „když jsme tak slušně chytli podzim, jaro může dopadnout ještě líp“. Někdy je třeba chytnout štěstí za pačesy a potrápit ho.
Ovšem následná realita, pár zápasů
na hranici „omlouváme se všem,
jsme kopyta“ uvedou vše na pravou
míru, my přistaneme na zemi a vše
se ustálí tam, kde to mělo být.
Ale sezóna 2011/2012 může být
celkovým suma sumárum označena
jako úspěšná. Celé jaro se motáme
úspěšně mezi druhý až šestým místem, vyhráli jsme okresní pohár
a jen na penalty nám uteklo finále
krajského poháru. Zázemí máme
stabilně kvalitní, trávu stabilně zelenou a momentálně pijeme taky
zelenou. Takže vše klape. Máme
„radost“, že se nás jako každou sezónu drží zranění různého druhu
a jen doufáme, že se nám v nové

sezóně Kaňáko-Hatovský syndrom
a kurzy šití zdaleka vyhnou. S potěchou konstatujeme, že můžeme
z povzdálí sledovat nelítostnou sestupovou bitvu, karetní rošádu, kdo
si vytáhne černýho Petra z balíčku karet držených krajskou rukou
a koho uvítá Pepík Hnátek v Okresním přeboru. Až budete číst tento
zpravodaj, bude už vše jasné. Děkuji kamarádi, že jsme uhájili místo
u kormidla, a že nás nevyhazují jako
přebytečný náklad přes palubu.
Stejně téměř klidnou sezónu
mělo i „béčko“ a dorost. Dorost si
šmrdlá pěkný střed tabulky, dá se
na ně koukat, je tam pár nadějných
kopáčů, už si zvykli na fotbalový
přechod z žáčků k dorostu, který
bývá pro mnoho velkým skokem
a jejich hra a složení získává jasnější
obraz. Vydržte, nezpychněte a hlavně makejte! Béčko lehce zaostávající
za středem a i když by chtěli sbírat
větší vavříny, prostě to momentálně
nejde. Slunečně jasné chvíle vystřídá oblačno až zataženo a mnohdy
jasný zápas pro skončí ve výsledku
proti. Je to fotbal, je to o kádru,
dostupnosti hráčů, připravenosti.
Připravme se, všichni, na sezónu
2012/2013. Na sezónu, která nás
dovede do roku připomenutí si naší
80-ti leté historie, historie bohdíkovské kopané. Ale o tom zase příště.
Na to je ještě spoustu času.
Užívejte
prázdnin,
volného
času a dovolené na váš odpočinek
a nabrání sil, ale neodpočívejte
zase moc, ať nezlenivíte.
Ředitel bohdíkovského ústavu
pro fotbalovou osvětu
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TURNAJ VE STOLNÍM
TENISE
Dne 26. 5. 2012 se ukutečnil již
8. ročník turnaje ve stolním tenise
O pohár starosty Bohdíkova.
Tento ročník byl mimořádně věnovaný památce Milana Odráčka, alias
Johny, který byl již od 1. ročníku pořadatelem těchto již tradičních turnajů.
Atmosféra byla skvělá, přišli noví
hráči i bývalí vítězové předcházejících
ročníků. Chci touto cestou poděkovat
panu Starostovi a hasičům v Komňátce, protože nám propůjčili bývalou školu, kde se tento turnaj v letošním roce
pořádal.
A jak to letos dopadlo?
První místo: Radek Krzystek alias
Doctor –Bohdíkov
Druhé místo: Vašek Dobeš – Horní
Dvůr
Třetí místo: Tomáš Vinkler – Horní
Dvůr
Tímto také děkuji všem našim
sponzorům: Petr Pavelek (pivovar Holba), Vlastik Diopan (Pohostinství pod
Horou), paní Boženka (Pohostinství u
Zeppla), paní Laďka Kogejová (Prodejna textilu), Marie Kaňáková (ČMSS),
Hanka Ondráčková (Potraviny u Hanky), Jana Brostíková (stavebniny Raškov) Hanka Gronychová, Miloš Šmíd.
Takže se těšíme se na příští, již devátý, ročník – pořadatel Jarda Kaňák
alias Frenky

ZE ZPRÁVY O STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
ve služebním obvodě OOP PČR Hanušovice v obci Bohdíkov a její územní části za dobu od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
1. Celkové vyhodnocení plnění stanovených úkolů, podíl OOP na těchto výsledcích a zhodnocení pracovních podmínek.
V roce 2011 bylo na teritoriu Územního odboru Policie České republiky v Šumperku spácháno celkem 2270 trestných činů, což je o 64 trestných činů více než v roce 2010, z nichž se podařilo objasnit 1272 skutků. To znamená, že
z celkového počtu spáchaných trestných činů se podařilo policii v rámci Územního odboru PČR Šumperk objasnit
celkem 56,04 % tr. činů, což je oproti roku 2010 navýšení objasněnosti o 2,1 %
Na tomto výsledku se Obvodní oddělení policie Hanušovice podílelo celkovým nápadem 218 trestných činů, což je
o 7 trestných činů více než v r. 2010, ze kterých se nám podařilo objasnit celkem 133 tr. činů. Vyjádřeno v procentech
dosáhlo OOP Hanušovice k 31. 12. 2011 opětovně nejlepší výsledek v objasněnosti v rámci Policie České republiky,
Územního odboru Šumperk a to 61,01 %.
V loňském roce bylo zdejším oddělením ve zkráceném přípravném trestním řízení realizováno celkem 64 případů,
což svědčí o bezodkladné práci policistů útvaru a o rychlém objasnění případů.
V roce 2011 bylo na území OOP Hanušovice zjištěno 1059 přestupků. Z toho se podařilo objasnit 877 přestupků,
což znamená 82,8 %. Nejvíce přestupků bylo zjištěno při nedodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích
č. 361/2000 Sb. to 546 přestupků. Z celkového počtu šetřených přestupků jich v rámci OOP ČR Hanušovice
233 připadá na přestupky proti majetku se 40,5 % objasněnosti, dále bylo řešeno 197 přestupků proti občanskému soužití. Přestupky v dopravě a drobné krádeže byly řešeny převážně v blokovém řízení.
V rámci šetření přestupků proti občanskému soužití byl ve třech případech realizován institut vykázání osoby ze
společného obydlí, kdy v jednom případě se to týkalo přestupku spáchaného v obci Bohdíkov.
2. Trestné činy a přestupky spáchané v katastru obce Bohdíkov, včetně místních částí:
Z celkového počtu 218 trestných činů, které byly za uplynulé období roku 2011 spáchány na území OOP Hanušovice, připadá na služební úsek Bohdíkov a jeho územní části celkem 23 trestných činů, kdy z nich bylo 15 objasněno,
8 doposud neobjasněno.
V roce 2011 bylo na území obce Bohdíkov a v obecních částech spácháno 16 přestupků na úseku občanského soužití a na úseku majetku. Na úseku provozu na pozemních komunikacích bylo zjištěno 59 přestupků (z toho 3x alkohol
u řidičů), tyto přestupky byly řešeny převážně v blokovém řízení a dále oznámením správnímu orgánu.
Pro přehlednost uvádím následující tabulku:
		
Trestné činy
Objasněno
Neobjasněno
Celkem
		
krádež
6
7
13
		
zanedbání povinné výživy
3
0
3
		
maření výkonu úředního rozhodnutí
		
a vykázání
2
0
2
		
ublížení na zdraví
2
0
2
		
nedovolená výroba a jiné nakládání
		
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
1
0
1
		
přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
0
1
1
		
padělání a pozměnění veřejné listiny
1
0
1
		
Celkem
15
8
23
		
Přestupky
- proti majetku
3
5
8
- proti občanskému soužití
7
1
8
		
Celkem
10
6
16
( +59 přestupků na úseku bezpečnosti plynulosti silničního provozu).
V objasněnosti trestných činů za r. 2011 se OOP ČR Hanušovice v okresním měřítku umístilo opět nejlépe, stejně
tak, jako v roce 2010. Svědčí to o kvalitní práci celého kolektivu policistů v čele s kvalifikovaným vedením. Tato skutečnost je dána především osobní a místní znalostí, přístupem k práci a obětavým prošetřováním u jednotlivých případů.
4. Zhodnocení současné situace s návrhy na řešení, vytyčení úkolů pracoviště Policie ČR na další období.
Celková situace na území obce Bohdíkov a v jejich jejích územních částech je po řadu let uspokojivá, trestná činnost
je eliminována včasnou a řádnou prevencí ze strany hlídek OOP Hanušovice, výkonem služby a neustále se zvyšující
místní a osobní znalostí policistů s přiblížením se k občanovi.
Děkujeme touto cestou všem zaměstnancům Obecního úřadu Bohdíkov v čele se starostou obce za aktivní přístup
a pomoc při řešení jakýchkoliv požadavků či problémů souvisejících s obcí a přilehlých částí ze strany OOP Hanušovice.
Věříme, že vzájemná pomoc bude i nadále úspěšně pokračovat nejen v roce 2012, ale i v příštích letech. Děkujeme za
spolupráci také členům obecní rady a zastupitelstvu obce a místním občanům.
Za OOP Hanušovice územně odpovědní policisté
prap. Petr Bednář
prap. Petr Gronych
npor. Mgr. Bc. František Roháček
inspektor
inspektor 		
vedoucí oddělení
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KOUPALIŠTĚ V RUDĚ

Provoz na koupališti v Rudě nad
Moravou by měl být zahájen v sobotu
30. června.
S ohledem na počasí může dojít
ke změně uvedeného termínu.
Vstupné na koupaliště:
• dospělí 30,- Kč
• děti a studenti 20,- Kč
• dítě do 3 let zdarma
• půjčovné sportovních potřeb 10,- Kč
za každou započatou hodinu
• permanentka 500,- Kč
Pro letošní sezónu se zavádí od
16:00 hodin snížené vstupné ve výši
20,- Kč pro dospělé a 10,- Kč pro děti.
Kompletní sazebník cen za vstupné
i ubytování na koupališti je zveřejněn na internetových stránkách obce
www.ruda.cz.

POZVÁNKA DO
SPOLEČNOSTI

17. 6. Koncert žáků HŠ Yamaha
23. 6. Okresní turnaj žáků za podpory Okresního fotbalového
svazu
29. 6. Školní pouť
07. 7. Tradiční celodenní turnaj
v malé kopané

SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ“
MLUVY

V
vaďit – hubovat, nadávat
vařéka – vařečka
vdúle – dole
večer (kvíčeru) se béme ďívat na

televizu
vémňena – výměnek
vérat – „čumňet“; dívat se
verbeš – sebranka
véce, pl. vajca – vejce („Mařena
šla s vajcama na trch“)
vehemenťňe – hodně?
Velkonoce – Velikonoce
„Vem//vezňi (st.) si tadi s téch
dvóch jeden talíř!“ vepřovice – cihla
vichladnót – vychládnout
vikládat vo ňekom ňeco; fšak sem
ťi vo ňom dosť navikládala
viplácet, …fšem viplácijó tolika
peňes…
vislepičit, vislepičovat; (fšecí
musijó vislepičovat (vikecat), co só
zač…)
vizunknót – vypít
vlchkosť – vlhkost

pokračování příště
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Rychlý a kvalitní tisk
• katalogů
• vizitek
• brožur
• letáků
• kalendářů
• vstupenek
• knih
• stravenek

• potisk obálek
• složky
• nástěnné kalendáře
• časopisy

www. reprotisk. cz
Grafické návrhy
• logotypy
• ﬁremní design
• letáky, knihy
• ﬁremní časopisy
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