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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám na počátku roku 2013 převyprávěla další z pověstí místního kraje, kterou v knize Severomoravské pověsti a zkazky zapsal Bohuslav Indra.

KLAPUŠE

Na návrší u Hrabenova nad řekou Moravou stával za
dávných časů hrad rytíře Klapky. Dole pod hradem sídlili
jeho poddaní v rozsáhlé osadě nazvané Klaprštat. Dodnes
se tak jmenuje část Rudy, táhnoucí se směrem k lesu Žďáru.
Rozsáhlý les rozprostírající se mezi hradem, Bohdíkovem
a Hrabenovem uchoval si jméno „Klapuše“ až po naše časy.
Rytíř Klapka měl jedinou dceru, kterou hlídal jako
oko v hlavě. Ta si proti jeho vůli oblíbila chudobného rytíře. Marně prosila otce, aby se obměkčil a svolil k sňatku. Zůstal neúprosným, ba čím dál, tím více se zatvrzoval
proti nešťastným milencům. Špehoval je, až jednoho večera v lese Klapuších z vysoké skály zastřelil milence své
dcery právě v okamžiku, kdy se měl s ní tajně sejít.
Svou dceru, která přestoupila jeho přísný zákaz, jen
aby se sešla s milencem, dal ve svém rozlícení zaklít do té
skály. Jednou za rok v poledne může nešťastná panna vyjít ze skály ven. Vysvobozena může být jenom tím, jestliže úplně zachovalý mládenec vezme od ní svazek klíčů.
Stalo se již několikrát, že lidé viděli zakletou pannu
u skály, jak chodí se svazkem klíčů v ruce a čeká, kdo
si klíče od ní vezme. Čeká však podnes marně na svého
osvoboditele. Snad dnešní doba nemá statečných rytířů.
Anebo je potíž o úplně zachovalé mládence?
J. Málková

OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU
SBÍRKOU 2013
Na OÚ v Bohdíkově bylo 18. 12. 2012 zapečetěno
10 ks pokladniček. Za pořadatele sbírky se zúčastnil
Mgr. Robert Poisl. Po ukončení sbírky následovalo rozpečetění pokladniček opět na OÚ dne 16. 1. 2013 za účasti
pracovnic CHARITY Šumperk - paní Jiřina Dostálová
a paní Andrea Jenčková.
Celkem bylo vybráno 22.625,- Kč. (V roce 2012 bylo
v Bohdíkově vybráno 25.082,- Kč.) Poděkování patří koledníkům i těm, kteří přispěli finanční částkou na dobrou
věc.
V děkanátu Šumperk celkem 190 tříkrálových skupinek vykoledovalo 599 840,- Kč. Výtěžek sbírky podpoří
především projekty Charity Šumperk, včetně rozšíření
sortimentu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
a obnovu vozového parku Charity Šumperk, Centrum pro
rodinu v Šumperku, Poradnu pro ženy a dívky, dále občany v hmotné nouzi a humanitární projekty.
Děkujeme všem koledníkům a štědrým dárcům. Poděkovaní patří také všem místním asistentům, kteří pomáhají organizovat sbírku v jednotlivých farnostech a obcích.
A také těm, kteří sbírku doprovodili svou modlitbou.

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
Ve druhém kole voleb prezidenta republiky v Bohdíkově zvítězil s 76,65 % hlasů pan Miloš Zeman. Karel
Schwartzenberg získal 23,34 % hlasů. Volební účast byla
v 1. kole 56,38 %, ve 2. kole 57,10 %.

POČET OBYVATEL BOHDÍKOVA
Počet obyvatel Narozeno
k 31. 12. 2011
celkem/žen
Celkem/žen
Celá obec
Bohdíkov
Raškov
Komňátka

1372/689
804/409
445/222
123/58

16/9
13/9
3/0
0/0

Zemřelo

Přihlášeno

Odhlášeno

Celkem/žen

Celkem/žen

Celkem/žen

Počet obyvatel
k 31. 12. 2012
Celkem/žen

19/10
10/5
7/3
2/2

19/10
9/3
8/6
2/1

14/7
10/5
4/2
0/0

1 374/691
806/411
445/223
123/57
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zprávy obecního úřadu

USNESENÍ Č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce
dne 17. 12. 2012 v Bohdíkově

40. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
d) Strategický rozvojový plán obce Bohdíkov na roky 2012–2025
e) Ústřední inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku
a závazků obce k 31. 12. 2012 ve složení: předseda – Petr Vokurka, členové
– Libuše Musilová, Jarmila Štěpánková
f) Cenu za dodávku pitné vody na rok 2013 ve výši 12,- Kč za m3 + DPH
g) Cenu za odvádění odpadních vod na rok 2013 ve výši 32,- Kč za m3 +
DPH s účinností od 1. 7. 2013
h) Pořízení územního plánu obce Bohdíkov dle zákona č. 183/2006 Sb., § 6,
odst. 5) v platném znění
i) Požádat o pořízení územního plánu Městský úřad Šumperk, odbor
strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31,
Šumperk, dle zákona č. 183/2006 Sb., § 6, odst. 1 c) v platném znění
j) Ing. Libora Fleischera určeným zastupitelem pro pořízení územního plánu
Bohdíkov
k) Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2012 podle přílohy
l) Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2013 ve výši 1/12 neinvestičních
výdajů schváleného rozpočtu obce na rok 2012 měsíčně. Limit pro čerpání
investičních výdajů v rámci rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2013
ve výši 8 000 000,- Kč
m) 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 paní J. P., bytem Kopřivná pro účely bydlení za dohodnutou cenu
400 000,- Kč
n) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bohdíkov, se sídlem
Bohdíkov 163, IČ 00302376 jako stranou povinnou z věcného břemene
a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, IČ 24729035, zastoupenou na základě plné moci
společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská
137/45, IČ 28628250 jako stranu oprávněnou z věcného břemene.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 836/11,
ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov pro přípojku NN „Pernička – parcela
č. 836/6, TS, NNK“ za úplatu ve výši 2 000,- Kč včetně DPH
o) Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji č. 1/2012
(zákon o účetnictví – § 27; vyhláška č. 410/2009 Sb.- § 64)
41. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
42. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce
a) Zajistit výběrové řízení na výběr zhotovitele územního plánu obce
Bohdíkov
43. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
a) Svolat jednání v budově bývalé mateřské školy Raškov č.p. 101 za účasti
Ing. Mazáka Jiřího, paní P. J., Ing. Fleischera Libora (stavební komise)
a starosty obce za účelem vyjasnění technického stavu a dělení budovy
v termínu do 10. 1. 2013
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AKTUÁLNĚ

Podle vyhlášky o místních
poplatcích ze dne 13. 12. 2010
jsou držitelé psů povinni zaplatit
do 28. února 2013 poplatek ze psů.
Sazba poplatku činí 100,- Kč za
jednoho psa ročně. Za druhého
a každého dalšího psa činí sazba
poplatku 150,- Kč. Držitel psa,
který je poživatelem starobního,
invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, zaplatí poplatek ze psů ve výši 50,- Kč. Za
druhého a každého dalšího psa
zaplatí poplatek 75,- Kč.

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
25. 2. 2013
25. 3. 2013
PŘEHLED
O HOSPODAŘENÍ
S ODPADY V OBCI

Pro informovanost občanů uveřejňujeme srovnávací tabulku separace
odpadů v letech 2008 až 2012, a porovnání cen jednotlivých komodit,
pro srovnání ekonomické zátěže pro
rozpočet obce.
Z uvedené tabulky vyplývá, že
bylo shromážděno a odvezeno
v letošním roce druhé nejvyšší
množství směsného komunálního
odpadu za sledované období. Samozřejmě, že toto množství jsme museli
zaplatit, a to jak za tunu odvezeného
odpadu, jeho uložení, tak také za
ujeté kilometry při svozu. U tohoto
odpadu tedy platí, že čím méně do
popelnic nasypeme, tím méně obec
za likvidaci zaplatí.
Jiná situace je u separovaného odpadu, kde sice také platíme dle druhu
jednotlivých tříděných komodit výše
uvedené poplatky, ale na druhou stranu tím, že máme uzavřenu smlouvu
s firmou EKOKOM, která zajišťuje
plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů, máme
možnost být zapojeni do systému
EKOKOMU, ze kterého jsou rozdě-

lovány peněžní odměny pro obce,
které tuto třídění odpadů provádí. To
v praxi znamená, že čím více odpadu
občané obce odevzdají v tříděném
sběru, (jedná se hlavně o komodity –
plast, kompozitní obaly, sklo a papír),
tím za tento odpad dostaneme více
finančních prostředků a zároveň snižujeme množství odpadu, který končí
v popelnicích, tedy mezi komunálním
odpadem. Určitou souvztažnost vidíme v tabulce při porovnání množství vytříděného plastu a množství
odvezeného komunálního odpadu
(dále KO). Při vzrůstajícím množství odváženého KO, klesá množství
odevzdaného plastu. Pokud je ale
prováděno třídění odpadu, šetříme
prostředky obce dvakrát, protože komodita patřící do separace není na
likvidaci tak finančně náročná. Cena,kterou platíme za odvoz tuny plastu
je od září loňského roku 0 Kč,- místo
575,- Kč. vč. DPH, za kompozitní obaly
345,- Kč. vč. DPH, za papír a lepenku
naopak ještě dostáváme 1000,- Kč/t
a sklo nás stojí 115,- Kč/t vč. DPH.
Na druhou stranu dostáváme ještě za
tyto komodity, to je za odevzdání tzv.
separovaného odpadu odměnu, a to
prostřednictvím firmy EKOKOM, za
zajištění zpětného odběru a využití
odpadu z obalů. Navíc při splnění
koeficientu efektivity, kterým je dodržení naplněnosti nádob v daném
rozmezí, jsou přiznány obci ještě další bonusy.
Pro názornost uvádíme kompletní finanční zátěž pro obec za likvidaci komunálního odpadu. Ceny
jsou uváděny v tunách za odebranou
komoditu. Cena za odvoz a uložení

POROVNÁNÍ ODEVZDANÝCH ODPADŮ r. 2008 – 2012 v tunách
2012

2011

2010

2009

2008

0,522

0,593

0,8

0,53

0,72

14,414

16,026

20,1

13,88

16,68

objemný odpad

20,5

20,38

20,08

18,46

17,06

papír, lepenka

6,79

7,61

8,15

10,61

6,26

12,75

15,72

16,5

14,37

16,57

2,3

3

2,65

1,22

4,65

barvy

0,52

0,96

0,66

0,63

1,02

biologický odpad

5,54

0

0

0

0

směsný kom. odpad

325,4

316,97

321,65

314,87

326,02

vyřazené el. zařízení

0,2

2,65

2,6

3,55

1,02

kompozitní obaly
plast

sklo
pneumatiky

1 t komunálního odpadu je 479,- Kč,
základní cena za svoz je 500,- Kč,
tento poplatek je daný ze zákona
a 100,- Kč. je poplatek určený na
rekultivaci, opět poplatek daný
vyhláškou. Celkem tedy za svoz
a uložení KO vydáme 1.079,- Kč.
K této ceně je potřeba připočítat
15 % DPH, což činí 1241,- Kč/t.
Další platby se odvíjí od ujetých
km, což činí 33,- Kč/ km + DPH
15 %. A dále poplatek za nádobu,
tedy manipulaci při vysypávání, což
činí 12,60 Kč/nádobu + DPH. Už
z porovnání cen KO a separovaných (tříděných) odpadů je jasné,
že každý kg separovaného odpadu,
který skončí v popelnici je pro ná-

kladovost při likvidaci minimálně 2x
dražší, než když je řádně odevzdán
v režimu separace.
Pro doplnění, za tři čtvrtletí loňského roku, tedy do září, jsme od
EKOKOMU obdrželi 75.903,- Kč.
Při předpokladu rovnoměrného plnění každého čtvrtletí by to mělo dělat za celý rok 2012 cca 100.000,- Kč.
A to je suma, která jistě stojí za to,
abychom v separaci nejen pokračovali, ale pokud možno ještě ji vylepšili.
Z těchto peněz je pak možno nakoupit další kontejnery a vytvořit další
tzv. hnízda, aby se zlepšila dostupnost
k jednotlivým separačním místům.
Jan Darebník,
pracovník obce

Ze života naší obce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za uplynulé období se narodili:

Navždy se s námi rozloučili:

Krátký Radim, Bohdíkov
Janků Kristýna, Bohdíkov

4. 12.
4. 12.
27. 12.
2. 1.
5. 1.
29. 1.

Marešová Petra, Bohdíkov
Matysová Zdenka, Bohdíkov
Kmošek Ladislav, Raškov
Divišová Jarmila, Bohdíkov
Kašparová Věra, Bohdíkov
Poláchová Miroslava, Bohdíkov
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NEZAMĚSTNANOST
V BOHDÍKOVĚ
Ke konci roku 2012 dosáhla míra
nezaměstnanosti v Bohdíkově 10,8 %
(z 684 práce schopných obyvatel
bylo v evidenci ÚP 74).

Z á k l a d n í a m at e ř s k á š ko l a BOHDÍKOV

MŠ Raškov

Milí čtenáři, do letošního roku
jsme si sice všichni přáli hodně zdraví, ale toho se nám nyní v raškovské
školce nedostává. Naposledy jsme se
v téměř plném počtu sešli při PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKÝM SVĚTLEM. Počasí nám nepřálo. Brodili
jsme se v tajícím sněhu a báli jsme se,
aby nám déšť neuhasil naše světýlko,
od kterého si děti zapalovaly svíčky ve
svých vlastnoručně vyrobených lampičkách. Ještě zazpívaly koledy, které
se naučily, a poté už jsme všichni spěchali do tepla školky, kde byla přichystána nadílka. Děti byly nedočkavě napnuté a jejich radost z dárků veliká.
Po bujném veselí jsme se rozešli a děti
se začaly těšit znovu, tentokrát na
dárky, které dostanou doma.
Za náš kolektiv bych chtěla poděkovat všem Ježíškům, kteří se podíleli
na radosti a štěstí dětí u vánočního
stromečku. Po Vánocích jsme se těšili,
že vypustíme lampióny štěstí s novoročními přáními, ale velká nemocnost
nám zatím nedovolila tuto akci uskutečnit. Snažíme se dětem prosmrkané
a prokašlané chvíle ve školce zpříjemnit bobováním, stavěním sněhuláků,
„vařením dobrot“ pro hladové ptáčky
a jinými aktivitami.
První pololetí jsme zakončili ve
„ŠKOLIČCE KOUZEL“. Některé
děti měly obavy, ale kouzelník Jiříček
byl tak skvělý, že na ně záhy zapomněly. Pomáhaly vyčarovat šátky,
sklenici s mlékem, mince a dokonce
i tisícikorunu! Velice se jim líbilo vytváření zvířátek z nafukovacích balónků. Po tomto vystoupení navštívila naše předškolačka společně s dětmi z bohdíkovské školky první třídu.
Prvňáčci jim předvedli, jak budou za
rok také umět číst, počítat a psát do
písanek.
Kamila Vysloužilová

Mateřská škola Bohdíkov

V měsíci lednu jsme pro děti připravili několik zajímavých akcí a programů. Nejdříve to byla polodenní vycházka ke krmelci s nadílkou dobrot
pro lesní zvířata. Potom jsme hledali
po určené trase zamaskované papírové koule s otázkami a úkoly – bylo jich
25 a na všechny jsme našli odpověď.

Navštívili jsme kouzelníka ve Školičce
kouzel, který nás pobavil svými triky
a magií. Hned druhý den proběhlo
poslední plavání, kde jsme se setkali
s vodníkem, dostali jsme mokré vysvědčení, píšťalku, ale hlavně jsme
pozvaným rodičům předvedli, že se
vody vůbec nebojíme a že ty největší
a nejšikovnější děti přeplavou bazén
na šířku bez koleček a bez pásku!
Naše poslední akce, se jmenovala
„Už se těším do školy”. Pozvali jsme
do mateřské školy rodiče předškolních
dětí, paní ředitelku a paní učitelku
Evu Fleischerovou, aby se všichni společně podívali na naše budoucí žáky.
A protože nás chřipka neminula, zůstalo v tento den ze 16 předškolních
dětí jen 12, těch nejvíce odolných.
Chtěli jsme všem ukázat, co už umíme, jak se dokážeme společně domluvit, spolupracovat a že se všichni
do velké školy už těšíme. Nejdříve se
děti samy představily jménem a příjmením, určily místo bydliště, některé
znaly i číslo domu. Po dobu 45 minut děti zpívaly a rytmizovaly, přednášely, počítaly sněhové koule až do
10, přidávaly a ubíraly, při počítání, poznávaly různá zvířata, určovaly počet
slabik, první písmeno ve slově, odpovídaly na otázky se zimní tematikou,
vyjmenovávaly dny v týdnu, roční období a dokázaly k nim správně zařadit
charakteristické znaky. Nakonec děti
dostaly pracovní list, kde předvedly
svou samostatnost, pozornost a pečlivost. Výkony dětí se všem líbily a předškoláci i paní učitelky dostali za svou
snahu velkou pochvalu. Takže je vše v
přichystáno a zápis do 1. třídy v úterý
12. února mohl začít. Tak hodně štěstí,
radosti a úspěchů, naši předškoláci!
Bohumila Matysová

Základní škola
Vánoční koncert
S nebývalým ohlasem se setkal
letošní Vánoční koncert žáků základní školy a hudební školy YAMAHA
v bohdíkovském kulturním domě. Pestrost jednotlivých vystoupení umocněná opravdovým hudebním prožitkem
všech vystupujících se pozitivně podepsala na krásné atmosféře celého koncertu. Nádherným závěrem pro nás
byl v sobotu před Vánocemi koncert
v malebné kapli Franze Schuberta
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na Vysoké u Hanušovic. Návštěvnost
byla velká, lidé se do kaple téměř nevešli. Osvětlení kaple a padající sníh

celou vánoční atmosféru ještě více
umocnily.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
a pomohli s přípravou.
Mgr. Petra Straková
Vánoční besídka
Předvánoční náladu jsme si přiblížili vánoční besídkou. Vyzkoušeli
jsme několik vánočních zvyků, zazpívali koledy a rozdali svým kamarádům vánoční dárečky. Po tomto veselí
jsme se přesunuli do učebny pohybové výchovy. Tady nás navštívil školní
Ježíšek a nadělil spoustu dárků, které
můžeme využívat ve školní družině,
vyučování a tělocviku.
Vendula Johnová
Lyžařský kurz
Také v letošním roce jsme již od
Vánoc netrpělivě sledovali předpověď
počasí a sněhové zpravodajství, abychom pro náš tradiční lyžařský kurz
naplánovali ten nejvhodnější termín.
A podařilo se! Ve dnech 14. 2.–18. 2. se
vypravilo 26 dětí (21 lyžařů a 5 snowboardistů) do Štědrákovy Lhoty.
Přestože někteří stáli na lyžích či
snowboardu poprvé v životě, po několika dnech zvládali jízdu na vleku
i sjezd dolů bez jediného pádu. To
vám potvrdí i mnozí rodiče, kteří přijeli své děti podpořit a byli zvědaví na
lyžařské pokroky svých dítek. O zdárný průběh kurzu se postarali lyžařští
instruktoři Vendula Johnová, Petra

Straková a Eva Fleischerová, poděkování patří i paní učitelce Štěpánce
Matějčkové, Tomáši Strakovi a panu
Václavu Babkovi, kteří se dětem také
obětavě věnovali.
Mgr. Eva Fleischerová

Komunitní škola (www.ksbohdikov.
webnode.cz)
V 1. pololetí školního roku 2012/13
jsme dále rozšířili nabídku a jsme
rádi, že se našla spousta aktivních lidí,
kteří navštěvují různé kurzy. Na přehledu aktivit v současnosti máme asi
20 příležitostí pro účastníky od dětí
předškolního věku až po seniory. Těší
nás otevření kurzu němčiny a dlouho
připravovaného kurzu společenských
tanců, kam je možné se ještě přihlásit
i pokud kurz již začal. Bohužel poněkud opadl zájem o kurz ZUMBY,
což by mohlo vést až k jeho zrušení.
Jestli někoho láká tento druh pohybu, neváhejte a vyzkoušejte! Všechny
pohybové aktivity jsou otevřené a je
možné se přihlašovat i průběžně. Na
březen připravujeme první besedu pro
ty, kteří se chtějí dozvědět více o zřícenině Nového hradu. Spoustu zajímavých informací, obrázků i počítačově
vytvořený model hradu přiveze pan
Václav Jokl z Hanušovic. Dále máme
přislíbenu besedu na téma „Osobnost
Aloise Konečného“, který má pamětní desku na dnešní MŠ Bohdíkov, a to
od PaedDr. Zdeňka Doubravského
z Vlastivědného muzea v Šumperku.
Těšíme se na Vaši návštěvu !
Mgr. Alena Vokurková

Básnička o Vánočním koncertu
Autor: Marek Tříska

V úterý jsem autobusem jel
a na Vánoční koncert dojel.
S kamarády tam radost byla
a moje mamka svařák pila.
Půlnoční jsem zpíval
a nějaký pán tam pískal.
Píseň se mu líbila
a všechny moc bavila.

SDH Raškov
Dne 5. 1. 2013 se konala v prostorách KD Bohdíkov valná hromada
SDH. Valnou hromadu zahájil starosta sboru bratr Adolf Fleischer. Byli
přivítáni zástupci obce Bohdíkov, pan
starosta ing. Luděk Hatoň. Za OSH
Šumperk člen výkonného výboru
Antonín Havlas, pan Ing. Ošťádal,
pan Hlásný za okrsek a zástupci
SDH Komňátka, SDH Bohdíkov
a patron naší zásahové jednotky
pan Antonín Dus z HZS OL stanice Šumperk. Dále se schůze řídila
předem stanoveným programem.
Jednatelem SDH Raškov byla přednesena zpráva o činnosti sboru za
rok 2012, ve které byla zhodnocena činnost zásahové jednotky
a dále práce celého sboru, zpráva
o stavu finančních prostředků a revizní zpráva. Na této valné hromadě
byly také stanoveny úkoly sboru na
rok 2013. Po projednání všech zadaných bodů VVH se konalo malé
občerstvení pro všechny zúčastněné.
Z výroční zprávy: K dnešnímu
dni má naše členská základna zaregistrováno 23 členů činných a cca
17 členů přispívajících. Z těchto čísel je patrné, že rok od roku naše
členská základna míří k nižším číslům. Příčinou je vysoký průměrný
věk našeho sboru. Členové SDH
se scházeli v průběhu roku na členských a výborových schůzích, a to
každý první pátek v měsíci.
V průběhu roku se členové
SDH věnovali především běžné
údržbě letního areálu Podhradí,
Hasičské zbrojnice a hlavně údržbě svěřené techniky a výstroje.
SDH Raškov se tak, jako každým
rokem, účastnil okrskové soutěže
v požárním sportu. V roce 2012
se kolo okrskové soutěže konalo
v Rudě nad Moravou, a účastnilo se
6 družstev. Naše družstvo se umístilo
na 5. místě s časem požárního útoku
29 vteřin. V roce 2012 se SDH věnovalo hlavně plnění zadaných úkolů
z VVH z roku 2011. Musím říci, že
se nám tyto úkoly plnily těžce, ale
přece.
V roce 2012 bylo zakoupeno
5 ks zásahových přileb GALLET
SF ochranné kukly, osobní svítilny
a 4 ks dýchacích přístrojů SATURN
7. Vše bylo zakoupeno za finanční
podpory obce Bohdíkov. Čtyři čle-
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nové jednotky v roce 2012 absolvovali dvoudenní kurz nositele dýchací
techniky na stanici HZS v Šumperku, kde se podrobili jak teoretickému, tak praktickému výcviku a získali certifikát nositele DT. V roce
2012 jsme jako jednotka vyjížděli
k několika mimořádným událostem
v katastru obce Bohdíkov.
• 4. 1. 2012 k požáru nákladního
automobilu na silnici Raškov Hanušovice.
• 5. 1. 2012  technická pomoc při likvidaci spadlého stromu.
• 20. 3. 2012 požár, zahoření stropu
rekreační chaty Komňátka – planý
poplach.
• 31. 3. 2012 technická pomoc při odstranění spadlých stromů u lomu
Bohdíkov.
• 31. 3. 2012  technická pomoc kontrola měření na hladiny stanice Raškov Dvůr
• 10. 5. 2012 požár lesního porostu
Kraví důl – planý poplach.
• 17. 11. 2012 k zahoření komínu
u Brýdů v Bohdíkově.
• 29. 12. 2012 k požáru Restaurace
pod Horou.
K uvedeným událostem jsme
vždy vyjížděli včas a v dostatečném
počtu. Všechny tyto události se obešly bez zranění a s minimální škodou na majetku. Mimo jiné jsme
byli nápomocni při likvidaci vzrostlých stromů u pensionu Měšťan
v Komňátce a několikrát jsme během roku na žádost starosty vyjížděli k čištění místních komunikací při
stavbě kanalizace.
Dovolte mi, abych závěrem této
zprávy poděkoval jménem SDH
Raškov, jménem velitele družstva
a velitele jednotky všem, kdo se
jakýmkoli způsobem podílel na likvidaci nečekaných událostí a na
samotném chodu jednotky a sboru
v roce 2012 a popřál hodně elánu
a sil do roku příštího.
Děkuji také jménem JSDH Raškov za nemalou finanční podporu
obci Bohdíkov, zastoupenou starostou panem ing. Luďkem Hatoněm,
která nám byla v roce 2012 poskytnuta.
Luděk Brostík,
jednatel SDH

F otbalov ý klu b Boh dí kov
Klidné předjaří a při válení si šunek
ohlédnutí se za loňským fotbalovým
rokem.
Podíváme se pod pokličku v bohdíkovské fotbalové kuchyni, co jsme
v uplynulém roce upekli, usmažili,
prostě uklohnili a co jsme si následně také snědli. Opět se nám vařečky
nezastavily, gurmánských pochutin
bylo dostatek, někdy i trochu slanějších pokrmů se vyskytlo, ale přečkali jsme to bez úhony, spálených jazyků, pošramocených žaludků, pálení
žáhy a to je dobře, tak to má být.
Stále máme dosti silnou členskou
základnu dnes 152 členů, skládající
se z aktivních, hrajících kousků, ale
i „pouze“ z přátelsky přispívajících
přátel našeho klubu a vyznavačů
dobrého vesnického fotbalu. Není
moc klubů naší úrovně s takovým
početným spolkem, pro který se
fotbalový klub stal druhým až třetím domovem. Díky za Vás. A taky
právě kvůli celé této grupě je třeba
držet laťku bohdíkovské fotbalové
práce alespoň na stejné úrovni jako
doposud. A že to není snadný úkol
a té práce není málo, to víme, alespoň my zasvěcení. On si může někdo říct, co na tom je, hrát fotbal.
Hodíte na plac mičudu, někdo pískne do píšťalky a hraje se nebo se
spíše horda upocených bláznů může
zbláznit, aby se alespoň jednou za
zápas dotkla balónu. Chyba lávky.
To máte: pokropit trávu, posekat trávu, nalajnovat hřiště, roznýst velký
praporky na hřišti, nachystat malý
praporky pro rozhodčí, natáhnout
sítě, nafouknout balony, uklidit kabiny, nachystat občerstvení hráčům
i zdravotní občerstvení rozhodčím,
nachystat velký dresy chlapům,
malý dresy žákům, vstupenky, čerstvý maso do udírny, dobrou výčepní
lihovinu do prodejny, přivítat soupeře, přivítat rozhodčí, zajistit pořadatelskou službu, odehrát zápas, vyplatit rozhodčí, vykopnout soupeře,
uklidit kabiny, oslavit vítězství.
To a ještě další věci dvakrát za
víkend s úsměvem na rtu. A to vám
potom na svazu oznámí, že zdražují
nutný svazový příspěvky, bez kterých
nemůžeme hrát. S lehkým optimismem vidiny lepších zítřků si klátíme

cestu fotbalovým světem. Vlastně nic
složitýho, volného času neubírajícího. Ale zase co bychom dělali, kdybychom to nedělali. Takže co jsme
vlastně ten loňský čas dělali. Odehráli jsme ve všech kategoriích celkem 103 mistrovských, 9 přátelských
a 2 pohárová utkání. Po jarní soutěži skončilo mužstvo futsalu a nově
jsme založili naše nejmenší, tedy
starší přípravku, kterým jsme nechali udělat nové menší branky, mají
dvě sady nových dresů a i nějakou
tu mičudu dostali. Sportovní akcí
v domácím prostředí bylo pořádání
turnaje starších žáků našeho okresu,
o který jsme byli požádáni okresním
fotbalovým svazem. Pořadatelství
jsme zvládli, turnaj dopadl dobře
a byli jsme spokojeni jak my, tak
i zástupci okresu. Další domácí akcí
byl již devátý ročník turnaje v malé
kopané, který má již svou zaběhlou
tradici a je to příjemná prázdninová
celodenní akce pro širokou veřejnost. Škoda jen, že závěr turnaje byl
urychlen deštěm a krupobitím. Ale
i tak se akce vydařila. No a před podzimní částí nové sezóny bylo uspořádáno sportovní odpoledne, kde svá
přípravná utkání sehráli muži „A“
i „B“ a naše nová, již zmíněná, starší
přípravka.
Byť jsme oddíl sportovní, zaměřený na kopanou, kultura a dělání
kultury nám není cizí a plánované
kulturní akce plníme také na 100 %.
Začátek nového roku vždy zahájíme
pořádáním již tradičního a hojně navštěvovaného sportovního plesu, po
kterém s měsíčním odstupem následuje zábava také v kulturním domě.
V průběhu roku pak okořeníme volný čas sérií pozápasových diskoték,
které také s oblibou patří k našemu
oddílu. Poslední kulturní akcí sezóny nebo spíše posledním setkáním
gurmánů, příznivců a přátel našeho
klubu je oblíbené listopadové „Vepřobraní na hřišti“.
Další ohromný balík je pracovní.
Jak jsem již napsal, není to jenom
honění se za balónem a mlácení na
bránu, je to spousta práce okolo, příprava, údržba, opravy. Je to kolem
tisícovky odpracovaných hodin za
rok úředničinu nepočítaje. Nesmím
také zapomenout na samostatné od-
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větví, ovšem úzce související. Vedení naší oddílové kroniky. Láďa Jakl
starší vlastně shrnuje, shromažďuje
a mapuje veškerou naši činnost. Počet hodin, které kronice věnuje, se
dá jen těžko odhadnout a vzhledem
k jeho věku je to úctyhodné. Také
díky němu a nejen němu byla oddílová kronika loňského roku zapsána
do České knihy rekordů jako nejrozsáhlejší kronika, která kdy byla
o fotbalovém oddílu napsána. Po předloňském ocenění jeho osoby „Plaketou Dr. Václava Jíry“, tedy nejvyšším
fotbalovým oceněním, je to jeho další
veliký úspěch a ocenění i pro oddíl.
Gratulace je myslím na místě.
Jak se říká: „Peníze jsou vždy až
na prvním místě“, u nás nevyjímaje.
Sháněním peněz, sponzorů, prodejním výdělkem, materiální pomocí
se zabýváme dnes a denně. Žádáme
dotace, podáváme žádosti, reagujeme na vyhlášené dotační tituly. Bez
peněz se to prostě hrát nedá a momentálně čtyři soutěžní manšafty
a velký areál něco stojí. Nestěžujeme si, i když by to mohlo být lepší,
vzhledem k našim neutuchajícím
budovatelským plánům na zlepšení
jak optického, tak i faktického vzhledu areálu. Proto se musí makat. Bez
práce nejsou koláče a fotbal už vůbec ne. A fotbal zase nedělají ani tak
hráči, ti se vždycky nějak najdou, ale
fotbal dělají ti „blbci“ okolo, ten ne
vždy chválený výbor, ten vždy perfektní prodejní stánek, ta vždy chválená udírna, těch pár sekáčů a pár
pracovitých rukou, kteří ví o co na
vesnickém fotbale jde, co ocení lidé
a za co jim aspoň slovně, ale upřímně, může poděkovat jejich velitel,
předseda. Děkuji.
Možná trochu duchaplný a fotbalovou osvětou zavánějící příspěvek, ale občas neškodí se zamyslet
a s uznáním poklepat na rameno.
To, co někdo bere jako automatickou věc, pro druhé je to spousta práce a věnovaného volného času. Kdo
jednou blbec je, blbcem zůstane, ale
bylo by dobré, aby nás „blbců“ neubývalo, ale přibývalo. Pak z té čutané budeme mít ještě větší radost,
než máme teď.
Výborový předák
– sumátor dělání fotbalu Petr

SDH BOHDÍKOV
Dne 1. 12. 2012 se konala výroční valná hromada bohdíkovských
hasičů, která zhodnotila činnost a
práci za uplynulý rok. Schůze odsouhlasila, že všechny body z roku
2011 jsme splnili a v mnoha případech se udělalo mnoho prací, které
se vyskytly během roku. Naše činnost se hlavně zaměřuje na kulturní
akce. Hlavně ale na akce pro děti.
Je tu Pohádkový les, nebo Pálení
čarodějnic. Dále jsme uspořádali
již 6. ročník kuželkového turnaje.
Spolupracujeme s OÚ Bohdíkov na
akcích, které dokážeme zajistit. Též
dobrá spolupráce je s OSH v Šumperku, ale i s vedením 6. okrsku
hasičů. Náš sbor má krásný areál,
kde se uskutečňují školní pouti,
nebo akce Amazonek, ale i soukromé oslavy spoluobčanů. Tento areál
ale potřebuje ročně velmi mnoho
hodin práce, jak při sečení trávy,
úklidu spadaného listí, tak údržbě
stávajících staveb. I když se nám

SDH KOMŇÁTKA
Výroční zpráva VH SDH v Komňátce za rok 2012, konaná dne 12. 1.
2013
Bratři a sestry, vážení hosté, dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s činností našeho sboru v uplynulém roce.
K dnešnímu dni máme zaregistrováno 17 členů, z toho 6 žen.
Schůze byly svolávány dle potřeby sboru během celého roku.
První úkol v novém roce byl
zprovoznit kamna na vytápění sálu
a chodby zdejší školy. To jsme museli stihnout do konce března, kdy nás
čekalo uspořádání dětského maškarního karnevalu. O zábavný program
celého karnevalového odpoledne se
úspěšně postarali členové ostravského klaunského divadla MIMO.
Další akcí bylo již tradiční kácení
máje, tentokrát s úchvatnou Červenou Karkulkou. Všechno dění, včetně kapely NOA jsme umístili pod
stany na plochu za školou. Těší mě,
že všichni návštěvníci byli nadšeni
a spokojeni s kulturním programem
a hlavně s vynikajícími komňátskými specialitami.

v letošním roce podařilo získat do
sboru tři mladé členy, tak stejně
věkový průměr členů se pohybuje
kolem 58 let.
Zde tímto děkujeme OÚ Bohdíkov za pomoc při sečení a úklidu
trávy, ale i za finanční pomoc při
údržbě areálu. Schůze též kladně
hodnotila, že nezapomínáme na
starší členy, kteří pro stáří, nebo nemoc se již nemohou prací ve sboru
zúčastňovat. Při jejich výročí narození jim osobně chodíme poblahopřát a předáme i menší dárek. Dále
propagujeme požární bezpečnost
v Bohdíkovském zpravodaji, ale
i v naší vývěsní skříňce SDH Bohdíkov. V roce 2007 jsme upozorňovali
občany na řádné čistění komínů,
které nyní ukládá nařízení vládyč.
91/2010 Sb. Protože i na naší VVH
byla tato otázka řešena, tak zde
znovu uvádím hlavní body této vyhlášky:
• Komíny a kouřovody se musí udržovat v dobrém technickém stavu.
• Nesmíme zapomínat na pravidelné roční čistění komínů osobou

k tomu proškolenou a oprávněnou, ale hlavně mít o této práci
písemný záznam.
• Je zakázáno používání komínů,
u kterých byly zjištěny závady,
nebo nemají písemné potvrzení
o dobrém stavu komína platné na
rok užívání komína.
• V případě vzniku požáru sazí
v komíně okamžitě oznamte HZS
každý požár na linku 150.
• Dle možnosti urychleně odstraňte hořlavý materiál z blízkosti komína.
• Snažte se vždy jednat v klidu
a bez paniky.
• Hlavně nikdy nehaste případný
požár sazí v komíně vodou. Mohlo by dojít k prasknutí komína
a rozšíření požáru do dalších prostor.
• Požár komínových sazí se může
snadno rozšířit a škody tak mohou několikanásobně přesáhnout
částku na vyčištění a kontrolu komína.
Starosta SDH Bohdíkov
Miroslav Ondráček

Jediné, co by
se dalo této akci
vytknout, byly
nedodělané buňky, které nám
v tomto stavu
hyzdí a zabírají
potřebný prostor.
V létě se sice provedlo zastřešení
obou buněk, ale
to bylo vše. Proto nás letos čeká
položení podlahy
a opláštění obvodových stěn.
V srpnu jsme se již po šesté zúčastnili soutěží v netradičních disciplínách pod názvem „Hry bez hranic“,
pořádaných v Rovensku. Čekaly nás
zajímavé soutěže, při kterých jsme si
užili hodně zábavy. Počasí bylo nádherné, jen škoda, že z Komňátky se
zúčastnilo této akce málo členů.
V listopadu jsme se v hojném počtu sešli na kuželkovém turnaji, který
pořádají bohdíkovští hasiči. I když
jsme ještě nikdy tuto soutěž nevyhráli, stále doufáme, že se jednou štěstí
unaví a také se zapíšeme na základnu putovního poháru.
Jako poslední nás čekala Mikulášská nadílka, kterou zpestřil svým

výborným kouzelnickým vystoupením pan Babka. Opět díky štědrým
sponzorům jsme mohli připravit
pěkné balíčky, kterými jsme obdarovali všechny děti, co k nám zavítaly.
Závěrem mi dovolte vyslovit poděkování všem, kteří se aktivně podílejí na práci celé naší organizace.
Děkuji starostovi obecního úřadu
i celému zastupitelstvu obce za
dobrou spolupráci a podporu našeho sboru.
Přeji Vám všem v novém roce
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Miroslav Spáčil
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firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
9. 3. Josefovská zábava – FK
16. 3. Dětský karneval v KD
30. 3. Dětský maškarní karneval – SDH
Komňátka

INZERCE

Chcete nabídnout službu, výrobek či výpěstek?
Nebo naopak něco sháníte?
Využijte Bohdíkovský zpravodaj!
Soukromou inzerci můžete podat zdarma.
Buď e–mailem na bohdik.zpravodaj@centrum.cz,
nebo osobně v podatelně OÚ Bohdíkov.
Inzerát musí být čitelný, srozumitelný, seriózní, s délkou maximálně 250 znaků.
Uzávěrka je vždy do konce prvního týdne v únoru,
dubnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci.
Bohdíkovský zpravodaj hledá nové členy redakční rady
Máte zájem?
Ozvěte se na OÚ Bohdíkov nebo
bohdik.zpravodaj@centrum.cz
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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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