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Bohdíkovský 
zpravodaj

 Vážení spoluobčané,
Bohdíkovský zpravodaj Vás srdečně zdraví v novém 

roce 2014. Vstupuje tak do 12. roku své existence. Ráda 
bych na tomto místě poděkovala všem, kdo nám s náplní 
zpravodaje pomáhají. Vím, že není vždy snadné jít tak-
zvaně s vlastní kůží na trh, a o to víc si pomoci všech, 
kteří do zpravodaje přispívají, vážím. Dotkli jsme se tu 
během minulých let řady témat, o kterých jsme v počát-
cích zpravodaje vůbec neuvažovali. Přesto bych byla velice 
ráda, kdybyste se i Vy občané Bohdíkova na nás obraceli 
s náměty na to, co byste chtěli v Bohdíkovském zpravodaji 
najít. Můžete tak učinit nejen prostřednictvím obecního 
úřadu, e-mailové adresy bohdik.zpravodaj@centrum.cz, 
ale i osobně kontaktovat členy redakce.

V tomto roce nás v obci čeká řada tradičních akcí i jed-
na mimořádná. A to den Regionu Ruda, který se letos 
koná 17. 5. opět v Bohdíkově. Rádi bychom, kdyby se tu 
občané naší obce mohli prezentovat i svými výrobky (ať už 
jsou to košíky, včelí produkty, sýry nebo keramika). Pokud 
byste o takovou prezentaci měli zájem, dejte nám, prosím, 
vědět do konce února na obecním úřadu. 

 J. Málková

měna použita na financování 2 akcí, které zvelebí už tak 
krásnou budovu naší základní školy a její okolí. 

První část odměny bude využita na rekonstrukci střechy 
budovy ZŠ v Bohdíkově při níž bude provedena kompletní 
výměna krytiny a klempířských prvků a nainstalovány 2 
světlovody k lepšímu osvětlení chodby. Rozpočtové ná-
klady akce představují částku 580 tis. Kč včetně DPH 
a z toho 350 tis.Kč bude činit dotace od MMR ČR. 

Další část odměny ve výši 250 tis. Kč bude použita na 
projekt celkové úpravy školní zahrady na přírodní zahra-
du, přírodní učebnu s vitrínou na sbírku minerálů, malou 
meteorologickou stanicí, venkovní hřiště se soustavou špl-
hadel a prolézaček pro starší děti a doplnění okolí školy 
dalším potřebným mobiliářem. Na tyto úpravy se počítá 
s celkovými náklady ve výši 418 tis. Kč. Většinu uprave-
ných prostor budou moci vedle dětí využívat i dospělí 
účastníci aktivit komunitní školy. Hlavním cílem projektu 
je vytvořit v areálu základní školy ukázkovou školní pří-
rodní zahradu, která nabídne dětem i dospělým hravé in-
spirující prostředí, kde mohou děti rozvíjet vlastní fantasii 
a přirozenou cestou se učit o přírodě.

 Ing. L. Hatoň

NEZAMĚSTNANOST
V naší obci je momentálně 939 osob ve věku 15-64 let. 

K 31.12.2013 bylo evidováno celkem 101 nezaměstnaných 
uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob 
(PNO) tak byl ke konci roku 10,8 %. 

PNO - jedná se o nový ukazatel registrované nezaměst-
nanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchaze-
čů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve 
stejném věku. Tento ukazatel od ledna 2013 nahradil do-
posud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která pomě-
řovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze 
k ekonomicky aktivním osobám.

BOHDÍKOV – POČET OBYVATEL
Počet  

obyvatel 
k 31. 12. 2012

Narozeno 
celkem

/z toho žen
Zemřelo Přihlášeno Odhlášeno Počet obyvatel  

k 31. 12. 2013 

Celkem 1374/691 9/4 20/14 31/12 36/21 1358/672

BOHDíKOV 806/411 4/3 11/8 17/5 23/15 793/396
RaŠKOV 445/223 4/1 6/4 8/3 10/4 441/219
KOMňáTKa 123/57 1/0 3/2 6/4 3/2 124/57

ODMĚNA ZA BÍLOU STUHU ODMĚNA ZA BÍLOU STUHU 
V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2013V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2013

Jak jistě víte, naše obec získala loni Bílou stuhu za čin-
nost mládeže v soutěži Vesnice roku 2013 Olomouckého 
kraje. S tímto umístěním je spojena i příjemná finanční 
odměna ve výši 600 tis. Kč. Odměnu lze čerpat formou 
využití dotace na akce v rámci Programu obnovy venkova 
2014 vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Na 
základě rozhodnutí rady obce bude v letošním roce od-
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zprávy obecního úřadu

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
24. února 2014
31. března 2014

OBEC PŘIPRAVUJE PROJEKT REVITALIZACE 
CENTRÁLNÍHO PROSTORU OBCE

V pondělí dne 3. března 2014 bude 
na jednání zastupitelstva obce pro-
jednán a schválen rozpočet obce na 
rok 2014. Největší objem prostředků 
v něm je vyčleněn na realizaci projek-
tu „ Revitalizace centrálního prostoru 
obce Bohdíkov“ financovaného s vyu-
žitím dotací z Evropské unie v rámci 
ROP Střední Morava. Se zahájením 
stavebních prací se počítá 1. května 
2014 a s dokončením do 30. září 2014. 
Obsahem projektu je úprava prostoru 
v okolí kulturního domu až po budo-
vu pošty, který je v územním plánu 
označen jako kulturně společenské 
centrum obce. V rámci projektu bude 
nově zrekonstruováno parkoviště 
u kulturního domu s vyznačeným 
stáním, vybudován chodník po levé 
straně silnice II/369 s přechodem pro 
pěší u kulturního domu, dále parková 

úprava mezi pravým břehem Moravy 
a silnicí.

Přístup do parku bude po nově po-
stavené lávce. V celém prostoru bude 
nové veřejné osvětlení, dále mobiliář 
(stojany na kola, odpadkové koše, la-
vičky), informační tabule a orientač-
ní systém. Nedílnou součástí stavby 
bude také výsadba veřejné zeleně. 
Celkové způsobilé výdaje na uvede-
nou akci představují částku 9 338 tis. 
Kč, z toho 7 937 tis. Kč činí dotace 
z ROP Střední Morava. V nejbližší 
době bude vydáno stavební povolení 
a zahájeno výběrové řízení na do-
davatele stavby. Předpokládáme, že 
rozpočtované náklady se po výběru 
zhotovitele částečně sníží. Věříme, 
že tento projekt významně přispěje 
k dalšímu zlepšení celkového vzhledu 
a atraktivity naší obce.

OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU
Tříkrálová sbír-

ka 2013 v děkanátu 
Šumperk skončila 
14. 1. 2014. Celkem 
197 tříkrálových 

skupinek vykoledovalo 663 764,- Kč. 
V Bohdíkově bylo do 9 pokladniček 
vybráno 25 124,-Kč. Pro zajímavost 
v loňském roce 10 skupinek vybralo 
22 625,-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, Po-
radnu pro ženy a dívky, dále občany 
v hmotné nouzi a humanitární projekty.  
Děkujeme všem koledníkům a štěd-
rým dárcům. Poděkovaní patří také 
všem místním asistentům, kteří pomá-
hají organizovat sbírku v jednotlivých 
farnostech a obcích. a také těm, kteří 
sbírku doprovodili svou modlitbou.

USNESENÍ č. 17 ze zasedání zastupitel-
stva obce dne 16.12.2013 v Bohdíkově
57. Zastupitelstvo obce schvaluje 
a) Kontrolu plnění usnesení z 16. za-

sedání zastupitelstva obce
b) Zadání územního plánu obce Boh-

díkov podle § 47, odst. 1) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánová-
ní a stavebním řádu podle přílohy

c) Ústřední inventarizační komisi 
pro provedení inventarizace ma-
jetku a závazků obce k 31. 12. 
2013 ve složení: předseda Petr Vo-

kurka, členové – Libuše Musilová, 
Jiří Diviš

d) Směrnici o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek  
č. 2/2013

e) Cenu za dodávku pitné vody na 
rok 2014 ve výši 12,- Kč za m3 + 
DPH (15 %) 

f) Cenu za odvádění odpadních vod 
na rok 2014 ve výši 37,63 Kč za m3 

+ DPH (15 %)

g) Návrh úprav rozpočtu obce na rok 
2013 podle přílohy

h) Rozpočtové provizorium na  
I. čtvrtletí 2014 ve výši 1/12 nein-
vestičních výdajů schváleného roz-
počtu obce na rok 2013 měsíčně

i) Přistoupení obce Bohdíkov do 
Sdružení místních samospráv 
ČR na základě § 46 a § 84, odst. 
2, písm. e) zákona o obcích  
č. 128/2000 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů a čl. 3 Stanov Sdru-
žení místních samospráv České 
republiky

58. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od 

posledního zasedání zastupitel-
stva obce

59. Zastupitelstvo obce volí
a) Pana Lubomíra Diviše přísedícím 

Okresního soudu v Šumperku na 
období 2014 - 2018

60. Zastupitelstvo obce ukládá staros-
tovi obce

a) Vyplnit přihlášku do Sdružení 
místních samospráv ČR a zaslat ji 
s tímto usnesením na adresu sídla 
Sdružení místních samospráv ČR, 
a to ve lhůtě jednoho týdne od 
jednání zastupitelstva obce

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ
Do konce měsíce února je nut-

né zaplatit poplatek ze psa 100,- 
Kč, pokud má občan psů více, činí 
poplatek za druhého a další psy 
150,- Kč. Občan pobírající starob-
ní či invalidní důchod platí za psa 
poplatek 50,- Kč a za druhého či 
další psy 75,- Kč.

Do konce měsíce dubna musí 
být zaplacena alespoň polovina 
poplatku za TKO ve výši 250,- Kč 
na osobu. Poplatek na celý rok činí 
500,- Kč na osobu.

V měsíci dubnu se opět budou 
vybírat poplatky za vodu a stočné 
za první čtvrtletí letošního roku.
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ze života naší obce
SPOLEČENSKÁ 

KRONIKA
Za uplynulé období se nikdo  

nenarodil ani nezemřel.

Dne 4.1.2014 se konala v prosto-
rách KD Bohdíkov valná hromada 
SDH. Valnou hromadu zahájil sta-
rosta sboru, bratr adolf Fleischer. 
Byli přivítáni zástupci obce Bohdí-
kov, pan starosta ing.Luděk Hatoň, 
místostarosta pan Petr Vokurka, 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 sta-
noveným programem. Jednatelem 
SDH Raškov byla přednesena zprá-
va o činnosti sboru za rok 2013, 
ve které byla zhodnocena činnost 
zásahové jednotky a dále práce celé-
ho sboru, zpráva o stavu finančních 
prostředků a revizní zpráva. Na této 
valné hromadě byly také stanoveny 
úkoly sboru na rok 2014. Po projed-
nání všech zadaných bodů VVH se 
konalo malé občerstvení pro všech-
ny zúčastněné.

Z výroční zprávy: K dnešnímu 
dni má naše členská základna zare-
gistrováno 24 členů činných a cca 14 
členů přispívajících. V roce 2013 byli 
přijati noví členové do našeho sboru 
a to od 1.1.2013. Jsou to Jiří Láho-
lan, Luděk Brostík ml. a nově Lukáš 
Vinkler. Členové SDH se scházeli 
v průběhu roku na členských a vý-
borových schůzích, a to každý první 
pátek v měsíci. V průběhu roku se 
členové SDH věnovali především 
běžné údržbě letního areálu Pod-
hradí, Hasičské zbrojnice a hlavně 
údržbě svěřené techniky a výstroje. 
V roce 2013 se náš sbor vůbec ne-
účastnil okrskové soutěže i přes to, 
že si nevedeme zrovna nejhůř. Na 
vozidle byly prováděny pouze opra-
vy a údržba spojená se samotným 
provozem. Větší oprava je přesunuta 
na zimní měsíce. Budou provedeny 
karosářské práce a montáž hadico-
vého navijáku do zadní části CaS. 

Všichni členové se podrobili lé-
kařským prohlídkám v rozsahu dle 
svého zařazení v jednotce a jsou plat-
né na další dva roky. K dnešnímu dni 
absolvovali všichni členové jednotky 
základní školení, které je nutné pro 
samotný vstup do jednotky a také 
cyklické školení v rozsahu 40hodin 
ročně. Témata pro rok 2013 byla 
proškolena. Na poslední poradě veli-
telů konané v Šumperku, které jsem 
se účastnil já a velitel jednotky, bylo 
připomenuto, že pravidelné školení 
členů jednotky je nedílnou součástí 
pro samotnou práci jednotky, při mi-
mořádných událostech, a bude u jed-
notek, které jsou zařazeny v plošném 
pokrytí kraje kontrolováno. V pří-
padě, že absolvování tohoto školení 
nebude evidováno a v pořádku, bude 
tato skutečnost projednána se zřizo-
vatelem jednotky a v případě neúspě-
chu bude navrženo zrušení jednotky. 
V roce 2013 byly provedeny úpravy 
požární zbrojnice. Byly provedeny 
nové rozvody elektroinstalace pro 
připojení akumulačního vytápění 
prostor garáže včetně elektroměro-
vého rozvaděče. Dále byla plánovaná 
montáž druhých garážových vrat, ale 
z důvodu nedodání se přesouvá na 
rok příští. 

Dne 27.5.2013 proběhlo taktic-
ké cvičení JSDH Raškov a HZS OL 
kraje stanice Šumperk. Poplach byl 
vyhlášen v 9:10 hod. ředitelkou ZŠ 
Bohdíkov, paní alenou Vokurko-
vou. Cvičení bylo zaměřeno na kon-
trolu činnosti pedagogického sbo-
ru ZŠ Bohdíkov při evakuaci žáků 
školy v případě vypuknutí požáru 
v objektu školy a součastně prověření 

činnosti místní jednotky SDH. Byl 
nasimulován požár plynové kotelny, 
která je umístěna v přízemí budovy 
školy, a za pomocí zakuřovacího 
zařízení byl prostor školy zakouřen 
nezávadným kouřem, aby daná 
situace připomínala skutečný požár. 
Po vypuknutí simulovaného požáru 
byla tato skutečnost nahlášena 
ředitelkou školy na operační 
středisko HZS OL. Na celé taktické 
cvičení dohlížel velitel HZS OL 
kraje stanice Šumperk ing. mjr. 
Karel Ondruch, který po ukončení 
akce kladně zhodnotil jak činnost 
pedagogického sboru, tak samotnou 
činnost dobrovolné i profesionální 
jednotky. 

Členové jednotky se účastnili 
různých kurzů a školení. Dne 
12.1.2013 absolvoval kurz velitele 
družstva a získal osvědčení velitele 
družstva pan Libor Fleischer. Dne 
19.1.2013 absolvoval kurz strojníka 
a získal osvědčení strojníka pan Lu-
káš Brokeš. Dne 19.10.2013 absolvo-
val kurz nositele dýchací techniky 
a získal osvědčení pan Radek Cink. 
Tímto všem jmenovaným děkuji 
a přeji hodně zdaru při plnění úkolů 
na těchto pozicích. Dne 12.10.2013 
jsme se účastnili pravidelného škole-
ní na stanici HZS OL Šumperk, kde 
se procvičovalo sebejištění a použí-
vaných uzlů v požární ochraně.

Co se týká mimořádných událos-
tí byl rok 2013 nad míru klidný. Byl 
pouze jeden výjezd k požáru lesa 
v Kravím dole. a to dne 9.8.2013. 
Dále jsme vyjížděli na žádost staros-
ty obce, a to k čištění čerpacích sta-
nic obecní kanalizace.

SDH RAšKOV
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základní a mateřská škola bohdíkovzákladní a mateřská škola bohdíkov

Tak jako v letech minulých tak 
i v roce 2013 naše jednotka získala 
dotace z Olomouckého kraje na ná-
kup techniky. Začátkem roku jsme 
získali 10.000 Kč na nákup přetlako-
vého ventilátoru.

Koncem roku jsme získali dotaci 
za povodně rovněž od Olomouckého 
kraje v hodnotě 66.000 Kč.

Z toho byly zakoupeny dva zása-
hové oděvy zahas V., tři záchranné 
vesty pro případ povodní, hadicový 
naviják s tvarostálou hadicí D v délce 
60m, který bude namontován do vozi-
dla CaS a

1 ks kapesní radiostanice moto-
rola GP 340. Finanční podporu jsme 

během roku nezískali jen od Olo-
mouckého kraje, ale také od našeho 
zřizovatele Obce Bohdíkov. Z finanč-
ních prostředků obce jsme financova-
li nejen celý chod jednotky, ale také 
jsme zakoupili osmimístný dopravní 
automobil Ford Transit, který je již 
v současnosti zařazen ve výjezdu. 

Dovolte mi, abych závěrem této 
zprávy, tak jako každý předchozí rok, 
poděkoval jménem SDH Raškov, jmé-
nem velitelů družstev a velitele jednot-
ky všem, kdo se jakýmkoli způsobem 
podílel na likvidaci nečekaných udá-
lostí a na samotném chodu jednotky 
a sboru v roce 2013 a popřál hodně 
elánu a sil do roku příštího. Nemohu 

také opomenout poděkovat našemu 
patronovi, antonínu Dusovi, a klu-
kům z HZS OL kraje ze stanice Šum-
perk, kteří jsou naší jednotce ochotni 
kdykoli pomoci, poradit a předat své 
zkušenosti. Děkuji také jménem SDH 
Raškov za nemalou finanční podporu 
obci Bohdíkov, zastoupenou staros-
tou, panem ing.Luďkem Hatoněm, 
která nám byla v roce 2013 poskytnu-
ta a věřím, že v příštím roce najdeme 
rovněž společnou cestu a pochopení, 
a budeme nadále rozvíjet a zdoko-
nalovat společnými silami jednotku 
v naší obci.

 Luděk Brostík (jednatel SDH)

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV
Ještě nedávno jsme Vás informo-

vali o přípravách na Mikuláše a tolik 
očekávané Vánoce a na celé zimní ob-
dobí, ale teď to vypadá, že už žádný 
zimní čas asi nenastane. Neužili jsme 
si sáňkování, bobování a jiné, tolik oče-
kávané hry na sněhu, a už abychom se 
chystali na Velikonoce a jaro. O to víc 
jsme využili nadílku, kterou jsme našli 
pod stromečkem. Je to velké vybavení 
pro cvičení a pohyb dětí ve třídě. Tuto 
u dětí oblíbenou soupravu velmi často 
využíváme a snažíme se tak dětem vy-
nahradit nedostatek pohybu venku.

Zároveň bych chtěla pochválit nej-
menší děti, které navštěvují mateřskou 
školu první rok. Na začátku školního 
roku to pro ně i jejich rodiče bylo čas-
to odmítavé a uplakané období, ale 
nyní už je všechno v pořádku, děti se 
adaptovaly, ve dveřích se už loučí bez 
slziček a nářku. Dokážou si samy hrát, 
našly si své kamarády, povídají si s dět-
mi i učitelkami. Naučily se samostat-
ně a téměř všechno jíst, dokonce už 
zůstávají na celý den i se spaním! To 
zasluhuje velké ocenění nejen pro děti, 
ale také pro jejich rodiče, kterým bych 
chtěla poděkovat za pochopení, spolu-
práci a výdrž.

Pochválit musíme také větší děti 
a hlavně předškoláky, protože odvedli 
v prvním pololetí velký kus práce. Při-
pravovali jsme pro ně různé hry, sou-
těže, rozhovory na zajímavá témata 
a také pracovní listy zaměřené na vě-
domosti a dovednosti budoucího školá-
ka. Tyto děti pak měly možnost ukázat 
svou šikovnost, postřeh, nápaditost, 

slovní zásobu a celkovou připravenost 
na školu při setkání s rodiči a paní 
učitelkou Evou Fleischerovou a ředi-
telkou alenou Vokurkovou. Budeme 
všem při zápisu do Základní školy 
v Bohdíkově držet palec, ať se jim dále 
vše daří.

A co nás ještě v blízké době čeká? 
•	 Poslední	 lekce	plavání	 s	návštěvou	

rodičů v bazéně
•	 Divadlo	pro	děti	–	Pohádky	z	Mléč-

né dráhy
•	 Výprava	do	předjarního	 lesa	s	hle-

dáním stop
•	 Turistická	 procházka	 z	 Raškova	

s pozorováním jelenů /dokud mají 
parohy/

•	 Zábavné	dopoledne	pod	názvem	–	
Bílý den / když už ten sníh chybí /

•	 Vystoupení	oblíbené	Míši	v	Kultur-
ním domě v Šumperku 

•	 Podle	 počasí	 a	 sněhových	 podmí-
nek připravujeme Den tatínků na 
sněhu??? / uvidíme /

Na všechny akce, které pořádáme 
s dětmi a pro děti i rodiče, se velmi 
těšíme a máme z nich dobrý pocit. 
Jen já, a nejsem sama, v sobě nosím 
od Vánočního koncertu jeden divný 
pocit. Smutný pocit z toho, že někte-
rým rodičům stačí, když vidí své dítě 
zpívat, hrát a účastnit se této velké 
a nádherné akce, ale když začnou vy-
stupovat ostatní děti, které také mají 
právo a nárok na klid a pozornost při 
svém projevu, nechají ty své běhat, 
hlučně se projevovat a rušit ostatní. 
Nepomohlo ani upozorňování, vra-
cení zpět do hlediště a napomínání. 
Proč musí učitelky, které s dětmi nej-
méně měsíc před vystoupením vše 
připravují, nacvičují a zlepšují, při 
koncertu opět hlídat ty, které pro-
gram velmi ruší? V čem je příčina? 
V tom, že byl koncert dlouhý? Vždyť 
všichni měli velkou snahu se rodičům 
ukázat, předvést a vystoupit. Bylo tam 
k vidění a slyšení stále něco nového 
a nikdo, pokud chtěl, se nenudil. Vět-
šina dětí vydržela až do konce koncer-
tu v klidu vedle svých rodičů. Proč to 
nešlo u těch ostatních?

  Matysová Bohumila

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pomáháme přírodě
Přestože letošní zima je velmi mír-

ná a ke zvěři ve volné přírodě mimo-
řádně vlídná, přichystali jsme jim tro-
chu dobrot na přilepšenou. 8. ledna 
se žáci 1. ročníku vypravili k blízké-
mu krmelci obtěžkáni batůžky plnými 
mrkví, jablek, zrní a jiných laskomin. 
O týden později zase vyrobili krmítka 
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pro sýkorky, která rozvěsili na strom 
před školní družinu. Už se moc těší-
me na to, jak budeme za okny ptáčky 
pozorovat.  Mgr. Eva Fleischerová

Vánoční koncerty
Hudební škola YaMaHa ve 

spolupráci se základní školou i letos 
uspořádala Vánoční koncerty v boh-
díkovském kulturním domě a v kapli 
Fr. Schuberta na Vysoké u Hanušo-
vic. Sešlo se ohromné množství ná-
vštěvníků, kteří svým zájmem a po-
tleskem podpořili všechny účinkující. 
Některé děti měly svým vystoupením 
premiéru před tak velikým publi-
kem. Tréma a obavy šly však rychle 
stranou. Přítomností milých a vzác-
ných hostů vyústily hodiny zkoušení 
a společného muzicírování v koncert 
plný zážitků. Děkujeme všem, kteří se 
o něj zasloužili. Zvláštní poděkování 
patří paní Bohumile Matýsové, panu 
Jiřímu Tulachovi, Josefovi Podhorné-
mu, Danielu Kašparovi, Petrovi Dole-
želovi st. a Milanovi Divišovi.

 Mgr. Petra Straková

Účast v projektu „Podpora 
technického a přírodovědného 

vzdělávání v Olomouckém kraji“
V lednu absolvovaly děvčata 3. až 

5. ročníku další návštěvu SOU a SOŠ 
Šumperk, konkrétně truhlářské dílny 
v Rapotíně. Holky velmi překvapily 
svou šikovností, protože si každá té-
měř sama vydlabala dřevěnou misku. 
Pracovaly pod dohledem zkušené řez-
bářky a každá domů přivezla krásný 
dáreček. 

  Mgr. alena Vokurková

Kdybych byl vynálezcem…
…chtěl bych vynalézt stroj na ko-

munikaci se zvířaty, abychom mohli 
rozumět žížalám, včelám i ptakopys-
kovi. Mohlo by nám to i zachránit 
život před klíšťaty nebo před dravými 
šelmami a piraněmi. Byla by to docela 
malá krabička, do které by třeba zam-
ňoukala kočka a hned by se ozval nor-
mální lidský hlas. Okamžitě bychom 
věděli, že chce hezčí pelíšek nebo lepší 
granule. Určitě by to velmi usnadnilo 
život zvířatům v klecích, ale i těm ve 
volné přírodě. Možná by nám nejdřív 
řekli, abychom do volné přírody nevy-
pouštěli chemikálie a nevyhazovali od-
padky. Přístroj bych nazval „ZVÍŘECÍ 
KOMUNIKÁTOR“.

 Michal Diviš, 5. ročník

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV
V lednu jsme se sešli na první le-

tošní schůzce. Její hlavní náplní bylo 
hodnocení minulého roku, příprava 
výroční zprávy a zejména 2. spole-
čenského plesu. Souhrnné výsledky 
za rok 2013 nás mile překvapily. Jsme 
rádi, že je o naše aktivity zájem a zve-
me na další plánované akce:
únor – zahájení studia Virtuální 
univerzity 3. věku
březen – beseda o Novém hradu (opa-
kování a představení dalších novinek 
p. Václava Jokla z Hanušovic)

Začátkem března bychom měli 
přivítat v rámci projektu Grund-
twig, realizovaného Národní sítí 
venkovských komunitních škol, sku-
pinu zahraničních návštěvníků ze 7 
evropských zemí. Byli jsme požádá-
ni, abychom jim jako příklad dobré 
praxe dali nahlédnout do našich 
aktivit. Věříme, že se hostům bude 
v Bohdíkově líbit. 

 Mgr. alena Vokurková

Z HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ V BOHDÍKOVĚ
Na obranu aloise Konečného se 

začala zvedat vlna protestů. Konečný 
se tím proti své vůli stával víc a víc 
známým. Jeho diskriminace vyvolala 
velké pobouření jak mezi učitelstvem, 
tak i v celé pokrokové české veřejnos-
ti. O všech případech a disciplinár-
ních řízeních začaly vycházet obsáhlé 
komentáře v tisku. 

Proti diskriminaci aloise Koneč-
ného se začaly uskutečňovat rozsáhlé 
protestní manifestace.. Nejvýznam-
nější z nich proběhly 15. 3. 1908 
v Olomouci ve velké dvoraně Národ-
ního domu a v Brně o dva dny později 
v tělocvičně místního Sokola a sou-
časně na prostranství před Besedním 
domem. Nejvýznamnějším a nejhlav-
nějším řečníkem zde byl T. G. Masa-
ryk. Komentář k průběhu olomoucké 
manifestace ze dne 15. března přinesl 
deník Pozor:

...Prostranná dvorana Národního 
domu byla úplně vyplněna, rovněž tak 
balkon a první galerie...

Posl. dr. Fischer zahajuje schůzi pou-
kazem na aféru nadučitele Konečného. 
Vítá společně přítomné, kteří přišli svou 
účastí ukázati, že jsou ochotni státi za 
pronásledovaným českým učitelem. 
Vítá prof. Masaryka (dlouhotrvající 

potlesk), který přijel, aby svým slovem 
neohroženým o totéž se zasadil, oč my 
usilujeme...

Po projevech dr. Fischera a Vaňka, 
kteří seznámili přítomné s jednotlivý-
mi případy nadučitele Konečného, 
promluvil profesor Masaryk:

„ ...První řečníci vyložili fakta. Není 
třeba k nim výkladu...

...Teď, kdy jedná se o university, 
mám povinnost obhájiti první universi-
tu naši, tj. národní školu. Já nevěřím, 
že těm, kdo Konečného dávají padnout, 
běží o universitu. Přátelé Konečného 
vloni mne bez vědomí Konečného žá-
dali o zakročení. Já neučinil nic. Věděl 
jsem totiž, že se Konečnému nemůže 
stát nic! Talpův pohřeb je něco takové-
ho, že nechápu, jak to mohlo být před-
mětem vyšetřování. Já nevěřil, že kleri-
kálové budou tak hloupí a budou dělat 
mučedníky. A byli! Oni nejsou tak chyt-
ří, ale my jsme tak hloupí, že ty hlupáky 
trpíme...

...Učitelé, musíte získat rodiče pro 
školu. Vím, je to těžké. Ale získejte zá-
jem pro školu. A kde se získá zájem, je 
vyhráno. Je smutné, že v zemi Komen-
ského může se o učiteli pohrdavě mlu-
viti. A vy chcete, aby se nejen pohrdlivě 
mluvilo, nýbrž aby se tak brutálně ubí-
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jelo? Je mi důležitější národní škola, 
než první i druhá universita.

Čím bude universita, když nebudou 
základy pro ni? Ty musíte chránit, na ty 
si dejte pozor! ...“ (kráceno)

Ohlasy na další manifestaci, která 
proběhla v Brně 17. března 1908, při-
nesly Lidové noviny:

„ ...Disciplinární senát zemské škol-
ní rady soudil a odsoudil bohdíkovské-
ho nadučitele Konečného za to, že je 
čestný a pokrokový muž...

...Protest českého Brna převýšil 
všecka očekávání. Svobodomyslné 

české občanstvo sešlo se v ohromných 
davech Besedního domu. Dovnitř 
mohla jen malá část, protože správa 
Besedního domu uzamkla před čes-
kým lidem velký sál a schůze musila 
se konati v Sokolovně, kterou nedis-
ponuje správa Besedního domu, nýbrž 
brněnský „Sokol“. Sokolovna byla na-
plněna k umačkání. Ale nejen Sokolov-
na. Všecka prostora před Sokolovnou 
byla rovněž přeplněna před Besedním 
domem, až do Solniční ulice stály ti-
síce lidí, které se do Besedního domu 
nemohly dostat. Aby tyto davy nebyly 

vyloučeny z účasti na manifestaci, im-
provizován narychlo tábor lidu a řada 
řečníků promluvila z balkonu hote-
lu „Slavia“. Mluvilo se tedy současně 
v Sokolovně a před Besedním domem. 
Řeči všech řečníků přijaty s bouřlivým 
souhlasem... (kráceno)

Takto podává zprávy tehdejší tisk. 
Všechny tyto snahy projevily se na-
konec jako marné a daná rozhodnu-
tí v případu aloise Konečného byla 
utvrzena. 

- pokračování příště-
 Mgr. Petra Straková

Jaký byl osmdesátý rok bohdíkovské kopané ?
Jaký byl uplynulý rok 2013 na poli fotbalovém? Mimo 

to, že jsme si připomněli a zavzpomínali na svůj původ, 
vznik a celkový rozjezd, na jakési uvedení do života fotba-
lového klubu v Bohdíkově, tak se nestalo vlastně nic zásad-
ního, rozdílného oproti jiným rokům. Zase jsme kupodivu 
hráli kopanou, někdy nakopávanou, zase létaly vzduchem 
chvalozpěvy i zklamané žalmy na hlavy hráčů, rozhodčí 
dostali svou dávku „díků“, trenéři nám zestárli o nějaký ten 
rok navíc a jinak jsem zaznamenal už jenom samá pozitiva 
a fanouškovskou jistotu. Udělám tedy suma-sumárum loň-
ska: co, kdo, jak, kde udělal to, s tím a proto, aby to bylo 
uděláno pro nás, protože to či ono se občas udělat musí, 
aby to tam potom fungovalo jak má. 

Stav členské základny ke konci roku.2013 je cca 150 
členů a pořád se to mění, kumulace hráčů i ostatních při-
spívatelů je v neustálém pohybu, ale plus mínus se kolem 
tohoto čísla pohybujeme. Organizačně-ekonomickou ob-
last bděle střežil a měl pod kontrolou 9-ti členný výbor 
ve složení Janků Petr, Diviš Jirka st., Janků Jirka, Reichl 
Karel, Musil Olda st., Hlavatý Jakub, Vinkler Franta, Re-
ichl Pavel a Krátký Radek. Od tohoto roku vystřídal ve vý-
boru Radka Krátkého Michal Kvapilík, který jistě přinese 
svěží vítr do našich bafuňářských řad. My, vedení, disku-
tujeme, plánujeme, zajišťujeme, tedy pracujeme tak, aby 
vše směřovalo k jednomu cíli: odehrát všechna mistrovská 
utkání sezóny, mít dostatečný počet hráčů v přihlášených 
mužstvech do sezóny, zaplatit všechna potřebná vydání, 
uhradit všechny faktury včas, udržovat v života schopném 
stavu celý areál oddílu, občas udělat něco nového a hlavně 
nakládat s financemi tak, aby nebyl oddíl zadlužen a byl 
schopen fungovat zdravě. 

Ne všechno probíhalo během roku hladce a bez pře-
kážek, hlavně co se týče hráčské základny, ale i toto jsme 
s malými obtížemi zvládli. Plán činnosti na daný kalen-
dářní rok, který s velkou pýchou předkládáme a dáváme 
na vědomí svým členům, se snažíme dle možností plnit 
na minimálně 100% . Nějaké to procento nám ubírá 
a menší odchylku od původního nám způsobuje převáž-
ně nedostatkem potřebných financí a volného času nebo 
nutné zařazení jiné akutní akce z oblasti hlavně údržby 
a oprav. Co se týče sportovního zaměření oddílu, tak bylo 
odehráno ve všech kategoriích přes 120 utkání a to je 
pěkný ranec a hodně kopaček na hřišti. ale není se čemu 

divit. Na jaře jsme měli 4 manšafty v soutěžích a na pod-
zim 5. To je možná ta nejdůležitější změna oproti minu-
losti, kdy jsme tolik týmů nemívali. Mimo mistráky jsme 
ještě pořádali okresní turnaj žáků, prázdninový turnaj 
v „malé kopané“ a měli jsme i sportovní odpoledne plné 
přáteláků k 80.výročí založení kopané v Bohdíkově, jak 
avizoval nadpis tohoto článku. Vše se vydařilo a všich-
ni byli spokojeni. Mínus bych napsal jen k přichystané-
mu setkání v kulturním domě právě k výročí 80.let Naší 
kopané, které se nesetkalo s takovou návštěvou, vlastně 
téměř žádnou, jakou jsem alespoň já, zbytečně aktivní 
předseda, čekal. Nezájem sportovců, fanoušků, pamětní-
ků o předloženou historii i současnost je dána asi dneš-
ní uspěchanou dobou, jinými zájmy, nedůležitostí akce, 
špatným termínem, nevím. Jak se říká „Někdy možná 
méně znamená víc“ a „Přílišná aktivita nemusí náležitě 
přinést kýžené ovoce.“ ale co už, historii jsme si připo-
mněli a teď zase hleďme kupředu.

Byť jsme oddíl sportovní, zaměřený na kopanou, kultu-
ra a dělání kultury nám není cizí a plánované kulturní akce 
plníme do puntíku. Začátek nového roku vždy okořeníme 
pořádáním již tradičního a hojně navštěvovaného spor-
tovního plesu, po kterém s měsíčním odstupem následuje 
předjosefovská zábava nebo také Vítání fotbalového jara, 
také v kulturním domě. V průběhu roku pak okořeníme 
volný čas sérií pozápasových diskoték, které také s oblibou 
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patří k našemu oddílu. Poslední kulturní akcí sezóny nebo 
spíše posledním setkáním gurmánů, příznivců a přátel na-
šeho klubu je oblíbená listopadová akce „Zabíjačka aneb 
mastná huba na hřišti“. Kulturní referent může čekat po-
chvalu za odvedenou práci. Škoda jen, že žádného zatím 
nemáme, byl by dozajista na sebe pyšný. Uspořádat tu či 
onu akci, jako i přichystat to nebo támhle to k zápasu nebo 
opravit toto, aby to zase fungovalo, nejde bez obětavých 
a taky trochu pracovitých rukou. Je to už možná ohraná 
písnička, ale té práce je za celý rok mraky. Loni jsme nic 
zásadního nebudovali, nerekonstruovali, ale i tak to byl 
velký ranec oddělaných hodin. Díky Vám všem ženám 
za pultem, sekáčům, uklízečům, pořadatelům, údržbářům 
i podržtaškám, prostě všem, kteří aspoň hodinku či dvě 
mákli pro oddíl. Poslední, ale důležitou oblastí, o kterou se 
bedlivě staráme, jsou finance, důležitý to faktor života od-
dílu. Kromě výdělků z našich akcí a prodejů při zápasech, 
oslovujeme firmy a soukromé podnikatele, uháníme okres 
i kraj a jsme vděčni a Děkujeme Všem, kteří věnují nějakou 
tu korunku do naší pokladničky, aby bylo na živobytí jed-
noho známého oddílu s 80-ti letou tradicí a aby bylo třeba 
i trochu navíc. 

Je tady další rok, zase se bude tančit a zpívat, zase se 
bude fandit a nadávat, potečou potoky piva a potu, z udír-
ny opět zavane libá vůně bůčku a klobás, tráva se zazelená 
a jitrničky a tlačenka se zase povede. Těšíme se na Vás.

 Rekapitulační analytik a výborový předák Petr J. 

V závěru roku jsme ještě svolali dvě velké brigády, na 
úklid palivového dříví, které se nařezalo, rozštípalo a srov-
nalo na rozšířenou plochu před školou. Jsem si vědom, že 
jsme nesplnili plán práce z minulého roku na 100%, ale 
i tak děkuji všem aktivním členům našeho sboru a také je-
jich rodinným příslušníkům, bez jejichž pomoci bychom 
nedokázali dané úkoly splnit. Dále děkuji starostovi obec-
ního úřadu i celému zastupitelstvu obce za dobrou spolu-
práci a podporu našeho sboru.

 Starosta Miroslav Spáčil

SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Bude probíhat 14. – 18. 4. 2014

Sběr a svoz bude probíhat následovně:
Na níže uvedená místa, určená obcí, budou přistaveny 

velkoobjemové kontejnery. Občané uloží odpad do kontej-
nerů a po ukončení sběru bude odpad převezen a odstra-
něn na skládce v Rapotíně.

Umístění kontejnerů:
14.4.-16.4.

Bohdíkov-most (u Vítů)
Bohdíkov-u samoobsluhy
Bohdíkov-u lípy

16.4.-18.4.

Dvůr Raškov-u lípy
Raškov-kostel
Komňátka-obchod

Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
nepoužitelný (vyřazený) nábytek, matrace, vany, kober-

ce 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 probíhat 19. 4. 2014

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 
11.00-11.25 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

SDH Komňátka
Výroční zpráva VH SDH v Komňátce za rok 2013, kona-

ná dne 18. 1. 2014
Náš sbor má k 1. 1. 2014 celkem 13 členů z toho 8 

mužů a 5 žen. 
Starosta sboru Miroslav Spáčil, Velitel družstva Bed-

řich Diviš, Pokladník Petra Hatoňová, Hospodář Jana 
Šimková, Jednatel Jindřich Mareček. Členové: ing. Luděk 
Hatoň, Miroslav Šimek, Radek Gronych, Marek Diviš, 
Bedřich Diviš, Blanka Matušková, Irena Spáčilová, Jana 
Marečková. Schůze byly svolávány dle potřeby sboru bě-
hem celého roku.

V uplynulém roce jsme uspořádali pouze dvě akce. 
První bylo kácení máje, před kterým bylo potřeba dodělat 
rozestavěné buňky. Po 14 dnech usilovné práce jsme mohli 
přestěhovat obsluhu do nových prostor, které jinak budou 
sloužit jako sklad venkovních laviček. V den kácení máje 
nám počasí moc nepřálo, kvůli jemnému dešti jsme museli 
umístit hudbu na sál, takže část hostů byla uvnitř a zbytek 
byl venku pod připravenými stany.

Dále jsme se zúčastnili her bez hranic v Rovensku. Na 
jubilejním 10. ročníku, komňátské družstvo opět prokázalo 
své kvality a bojovnost. Z devíti družstev všech osm zůstalo 
nakonec za našimi borci, kteří již po sedmé bojovali v šesti-
členném družstvu. V náročných pěti disciplínách, nad který-
mi bděli čtyři rozhodčí, se naši tři muži a tři ženy již podruhé 
postavili na nejvyšší stupeň a obsadili vítězné - první místo.

Na 17. srpna jsme připravili tradiční komňátský 
táborák. Za krásného počasí nám k tanci a poslechu hrála 
místní kapela 3GO. Díky výborné připravenosti a velkému 
sortimentu občerstvení, kde nechyběly vedle grilované kr-
kovice, komňátských copánků, uzených makrel ani bram-
boráky, nám tahle akce dopadla na výbornou.

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 nebezpečný-
mi látkami, obaly znečištěné nebez-
pečnými látkami, obaly od sprejů, tele-
vizory, ledničky, vyřazené chemikálie 
a další podobné nebezpečné odpady.
Seznam dalších odpadů: pneumatiky.
Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ 
např.: ledničky bez chladicích zaříze-
ní, televizory bez obrazovek, komunál-
ní a stavebné odpad apod.



POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
22.2. II. ples Komunitní školy Bohdíkov
8.3. Josefovská zábava – FK
15.3. Dětský maškarní karneval – SDH Komňátka
?.3. Dětský maškarní karneval – ZŠ Bohdíkov 
17.5. Den Regionu Ruda v Bohdíkově

VÁŽENÍ PODNIKATELÉ
Od 3. 3. do 7. 3. 2013 proběhne další kolo žádostí o do-

taci Evropské unie z programu
Rozvoje venkova – Podpora zakládání podniků a jejich 

rozvoje. Jedná se o poslední možnost v prvním programo-
vacím období 2007 – 2013. Oproti výzvě z minulého roku 
budou rozděleny větší finanční prostředky.

O co můžete žádat i Vy: 
Od 45% do 60% až z 10 000 000,- uznatelných nákladů
Základní podmínky: 

- investice do provozovny v obci do 2000 obyvatel s vlast-
ním zastupitelstvem

- mikropodnik do 10 zaměstnanců 
- podnikání ve zpracovatelském průmyslu
- žádost o proplacení dotace do 30.6.2015
- přijetí nejméně jednoho zaměstnance 
- žadatel zároveň nepodniká v zemědělské výrobě v sou-

ladu se zákonem č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve zně-
ní pozdějších předpisů

Příklady možností čerpání dotace:
rekonstrukce stávajících objektů, nová výstavba podni-

katelských provozoven, jejich vybavení, nákup strojů a za-
řízení, manipulační technika, hardware, software, zázemí 
firem, úpravy ploch v areálu firmy atd.

Jsme připraveni zpracovat strategii podnikání Vaší firmy 
v návaznosti na další programovací období pro rok 2014 - 
2020

Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.
kontakt: František Winter mobilní tel.: 608 / 885 145 , 

e-mail: dotace@lit.cz

firmy a organizace informují
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Kamenictví – Kováč
VýROBA A OPRAVY POMNÍKŮ

Hrabenov 129,  
mobil: 605 94 64 68

www.kamenictvikovac.cz

Cenová konzultace a doprava zdarma 
Stačí prozvonit - zavoláme
Schůzku si můžete domluvit kdykoli
Termín objednávky se snažíme přizpůsobit zákazníkovi

Provozovna: Potůčník 29 Schůzku v provozovně sjednat předem
Pracovní doba.: Po.-Pá. 7 – 15.30

Nabídka našich služeb
Výroba pomníků ze žuly
Žulové rámy,sokly, krycí desky
Zhotovení betonových základů
Opravy pomníků ,rovnání rámů
Sekání nápisů
Zlacení, stříbření,barvení písma
Broušení pomníkových dílů 
Prodej a montáž doplňků (lampy,vázy,okýnka,kříže,růže)

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

www.reprotisk.cz


