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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
i letos se naše obec zúčastní soutěže Vesnice roku 2014 

Olomouckého kraje. Loni se nám při první účasti v soutěži 
podařilo získat Bílou stuhu za činnost mládeže. Navázat na 
tento úspěch nebude vůbec lehké, neboť konkurence v soutěži 
je veliká a rozdíly v hodnocení mezi jednotlivými obcemi jsou 
podle hodnotící komise opravdu malé. O celkovém výsledku 
mohou rozhodovat i maličkosti. Proto se obracím na všechny 
občany, aby nás ve snaze uspět co nejlépe, podpořili. Mnozí 
z Vás si položí otázku, čím já můžu obci vlastně pomoci. Od-
pověď je poměrně jednoduchá, možností je skutečně mnoho. 
Hodnotí se celkový vzhled obce, péče o zeleň, pořádek, čis-
tota, ale také společenský život, činnost spolků a zájmových 
organizací, práce knihoven, dodržování místních tradic a cel-
ková aktivita všech občanů.

Každý z nás tedy může přispět například tím, že si poseká 
trávník před svým domem, rodinný dům a okolí osází okras-
nou zelení a květinami, nebude znečišťovat životní prostředí, 
pomůže při organizování některé kulturní nebo sportovní 
akce. Zapojí se do některé aktivity, kterou organizuje Komu-
nitní škola Bohdíkov, sbory místních hasičů nebo fotbalový 
klub. To vše se hodnotí a dává celkový dojem o obci a jejích 
občanech.

Chtěl bych Vás proto požádat, abychom každý podle 
svých možností přispěli k dobrému výsledku naší obce v sou-
těži Vesnice roku 2014. Nejde nám jen o to sbírat nějaká 
ocenění, chceme přece všichni, aby naše obec byla čistá, 
upravená, abychom zde měli zdravé životní prostředí a aby 
v Bohdíkově a jeho místních částech probíhal bohatý a pestrý 
kulturní a společenský život.

Ing. Luděk Hatoň

SETKÁNÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE 
VESNICE ROKU 2013 V SENÁTU

V úterý 11. března 2013 se v Senátu Parlamentu České 
republiky uskutečnilo setkání zástupců obcí, které získaly 
ocenění v soutěži Vesnice roku 2013. Organizátory tohoto 
setkání

byly stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, MMR 
ČR, Mze ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. Záštitu 
nad setkáním převzal předseda Senátu pan Milan Štěch 
a ministryně pro místní rozvoj Mgr. Věra Jourová, kteří se 
setkání osobně zúčastnili. Naši obec na setkání zastupoval 
starosta obce ing.Luděk Hatoň. Přínos oceněných obcí 
pro rozvoj a zvelebování venkova zdůraznili postupně ve 

svých vystoupeních předsedkyně stálé komise Senátu pro 
rozvoj venkova Ing. Dagmar Zvěřinová, předseda Senátu 
Milan Štěch, ministryně Mgr. Věra Jourová a předseda 
Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala. Zástupci 
úspěšných obcí

v krajských kolech soutěže Vesnice roku 2013 potom 
obdrželi pamětní listy a blahopřání od předsedy Senátu 
a ministryně pro místní rozvoj. Setkání bylo uzavřeno 
velmi zdařilým kulturním vystoupením pěveckého sboru, 
který zazpíval historické i soudobé písně.

Po kulturním vystoupení si měli možnost starostky 
a starostové oceněných obcí prohlédnout zrekonstruova-
né prostory Valdštejnského paláce, kde sídlí Senát a po-
tom společně podebatovat při obědě v malostranské re-
stauraci Profesní Dům. 

OBČANE MAJÍ POSLEDNÍ MOŽNOST VYUŽÍT  
PODPORU OBCE při vybudování kanalizační přípojky

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání 
3.března 2014 prodloužilo pro vlastníky nemovitostí mož-
nost získat zdarma potrubí na vybudování domovní kana-
lizační přípojky do 31.května 2014. Vyzýváme proto všech-
ny vlastníky nemovitostí, kteří nejsou dosud na veřejnou 
kanalizaci napojeni, aby tuto poslední možnost využili. 
Po tomto termínu si každý majitel nemovitosti musí uhra-
dit veškeré náklady na vybudování kanalizační přípojky 
z vlastních prostředků. 

Před zahájením prací na kanalizační přípojce musí ka-
ždý vlastník nemovitosti sepsat na obecním úřadu Smlou-
vu o vybudování kanalizační přípojky. Následně potom 
obdrží v obecním skladu kanalizační potrubí na celou pří-
pojku. Revizní šachtu, tvarovky a výkopové práce si každý 
majitel nemovitostí hradí z vlastních prostředků.

Ing. L. Hatoň
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zprávy obecního úřadu

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
28. dubna 2014
26. května 2014

61. Zastupitelstvo obce schvaluje 

a) Kontrolu plnění usnesení z 17. 
zasedání zastupitelstva obce

b) Zprávu ústřední inventarizační 
komise o výsledku inventarizace 
majetku obce za rok 2013

c) Výsledek hospodaření a závěreč-
ný účet obce za rok 2013 a Zprá-
vu o přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2013 provedenou 
Krajským úřadem Olomouckého 
kraje bez výhrady

d) Roční účetní závěrku obce sesta-
venou k 31. 12. 2013

e) Rozpočet obce na rok 2014 jako 
vyrovnaný s celkovými příjmy ve 
výši 22 376 000,- Kč a s celkový-
mi výdaji ve výši 22 376 000,- Kč 
podle přílohy

f) Rozpočtový výhled obce na léta 
2015 – 2016 podle přílohy

g) Plán preventivně výchovných akcí 
na úseku požární ochrany na rok 
2014

h) Prodloužení platnosti Pravidel pro 
financování a vybudování kanali-
začních přípojek akce „ČOV a ka-
nalizace obce Bohdíkov“ do 31. 5. 
2014

62. Zastupitelstvo obce bere na vědomí

a) Zprávu o činnosti rady obce od 
posledního zasedání zastupitel-
stva obce

b) Zprávu o vyhodnocení plánu fi-
nancování vodovodu za rok 2013

c) Vyhodnocení preventivně vý-
chovných akcí na úseku požární 
ochrany za rok 2013

63. Zastupitelstvo obce zmocňuje 
radu obce

a) Provádět v průběhu roku 2014 
rozpočtová opatření v příjmech 
i ve výdajích rozpočtu obce na 
rok 2014 ve výši do 250 tisíc Kč

PLACENÍ STOČNÉHO 
V ROCE 2014

S připojením na veřejnou kanali-
zační síť vznikla vlastníkům nemovi-
tostí povinnost platit vedle ceny za 
dodávku pitné vody (vodné) i cenu 
za odvádění odpadních vod (stočné). 
Vzhledem k výši stočného bylo za-
stupitelstvem obce schváleno placení 
čtvrtletně, vždy v měsíci následujícím 
po ukončení příslušného čtvrtletí (le-
den, duben, červenec a říjen). Platit 
je možné buď převodem na bankovní 
účet obce, nebo v hotovosti v poklad-
ně obecního úřadu.

Mnoho nejasností panuje kolem 
stanovení ceny stočného. Zastupitel-
stvo obce na svém zasedání 16.12. 
2013 schválilo pro rok 2014 cenu 
stočného ve výši 37,63 + DPH. V této 
souvislosti je třeba uvést, že při sta-
novení ceny stočného je obec vázána 
podmínkami stanovenými v Rozhod-
nutí o poskytnutí dotace a Smlouvě 
o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci 
OPŽP. Z těchto podmínek mimo jiné 
vyplývá, že příjemce dotace (obec) je 
povinen zajistit soulad cen za stoč-
né s cenami uvedenými ve finanční 
analýze projektu. Podle zpracované 
finanční analýzy projektu musí ceny 
za stočné zahrnovat vedle nákladů 
na provoz kanalizace i zdroje pro 
správu, obnovu a případné rozšíření 
kanalizací minimálně ve výši „plných 
odpisů“. Vzhledem k celkové účetní 
hodnotě kanalizace a ČOV ve výši 90 
333 tis.Kč právě odpisy představují 
podstatnou část ceny za stočné.

Za výchozí úroveň pro výpočet 
stočného byla při podání žádos-
ti o dotaci stanovena cena 27,- Kč 
+ DPH v roce 2009. Podle platné 
metodiky OPŽP je nutno tuto cenu 
každoročně zvýšit o index spotřebi-
telských cen stanovený pro přísluš-
ný rok ČNB. Tímto způsobem byla 
vypočítána i cena stočného pro rok 
2014. V případě, že by obec cenu sta-
novenou ve finanční analýze projektu 
nerespektovala, musela by vracet část 
dotace nebo i celou dotaci poskytnu-
tou na výstavbu obecní kanalizace 
a ČOV z OPŽP.

Ing. L. Hatoň

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Za uplynulé období se nikdo nena-
rodil.

Navždy se s námi rozloučil:
6. 3. Bořil Antonín, Raškov

VOLBY  
DO EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU
Volby do Evropského par-

lamentu se na území České 
republiky uskuteční ve dnech 
23. a 24. května 2014. V pátek 
23. května začíná hlasování ve 
14:00 hod. a končí ve 22:00 
hod. V sobotu 24. května se 
bude hlasovat od 8:00 hod. do 
14:00 hod.

b) Provádět v průběhu roku 2014 
úpravy mezi položkami příjmů 
a výdajů v rozpisu rozpočtu obce 
na rok 2014

c) Provádět v průběhu roku 2014 
rozpočtová opatření v příjmech 
i výdajích rozpočtu obce z důvodu 
přidělení účelových prostředků ze 
státního rozpočtu, z rozpočtu stát-
ních fondů, z rozpočtu Olomouc-
kého kraje případně z prostředků 
Evropské unie

USNESENÍ č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce  
dne 3. 3. 2013 v Bohdíkově
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ROZPOČET OBCE BOHDÍKOV NA ROK 2014
PŘÍJMY VÝDAJE

INVESTIČNÍ VÝDAJE

Název třída 6 celkem Kč
Projekty
Přechod pro pěší „U Seppla“ 50 000 50 000
Revitalizace cent. prostoru obce 97 000 97 000
Kanalizační přípojky  506 000  506 000
Územní plán obce  280 000  280 000
Veřejné WC v areálu let. divadla 30 000 30 000 
Investiční akce
Revitalizace centr. prostoru obce  9 338 000 9 338 000
Celkem  10 301 000  10 301 000  

v v v v v   v v v v v     ZLATÉ SVATBY         v v v v vv v v v v
Dne 7. 3. 2014 oslavili manželé Vlček Slavomír a Mi-

lada z Komňátky významné životní jubileum - 50. výročí 
uzavření manželství. K výročí zlaté svatby paní Vlčkové 
v kruhu rodinném poblahopřáli a předali dárkový balí-
ček a květinu starosta obce Ing. Hatoň Luděk a předseda 
SPOZ pan Hatoň Leoš. Pan Vlček se oslavy nemohl zú-
častnil, byl týž den hospitalizován v nemocnici.

Dne 21. 3. oslavili významné životní jubileum, zlatou 
svatbu, manželé Gronych František a Olga z Raškova. 
Také jim v kruhu rodinném poblahopřáli a předali kytičku 
a dárkový balíček starosta obce Ing. Hatoň Luděk, předse-
da SPOZ pan Hatoň Leoš a členka SPOZ paní Reichlová 
Františka. Všichni přítomní také společně poblahopřáli 
matce pana Gronycha, paní Gronychové Zdence, která  
26. 3. oslavila své 90. narozeniny.
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základní a mateřská škola bohdíkovzákladní a mateřská škola bohdíkov
Milí čtenáři, naposledy jsme se loučili přáním všeho nejlepšího do nového 

roku – a už je jaro! Zima se sice moc nevydařila a my nemohli dělat věci pro 
toto období tak typické, ale stejně jsme si to užili. Společně s našimi sportovci 
jsme prožívali všechny závody olympijských her a snažili jsme se je napodobo-
vat: běhali jsme terénními vlnami, házeli na cíl, soutěžili ve slalomu a podobně. 
Ale nežili jsme jen sportem. Užívali jsme si i kulturní akce. Navštívili jsme ve-
lice vydařené divadelní představení „POHÁDKY Z MLÉČNÉ DRÁHY“ a vy-
tančili jsme se v KD Šumperk na „NÁMOŘNICKÉ SHOW“ Míši Růžičkové. 
V Raškově proběhl 1. ročník PEXESIÁDY a v Bohdíkově vědomostní kvíz 
a pěvecká soutěž „ZAZPÍVEJ, SKŘIVÁNKU“. V rámci VÍTÁNÍ JARA děti 
pomohly uklidit zahradu, kreslily, tvořily, učily se říkadla, tanečky a vyrobily 
a vynesly Morenu. Připomněly si také Mezinárodní den divadla a vyráběly si 
masky, loutky, malovaly si obličeje a hrály jednoduché hříčky.

Největší a nejočekávanější akcí byl ovšem tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL. 
S oblíbeným šaškem VIKIM se děti dosyta vyřádily a vydováděly a z bohaté 
tomboly si odnášely nepřeberné množství výher. Za tyto ceny bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří je nezištně poskytli – rodičům, přátelům a některým fir-
mám. Doufáme, že nám zůstanou nakloněni a budou se s námi i nadále podílet 
na akci, která těší všechna malá srdéčka. Děkujeme. 

      Kamila Vysloužilová

SEznAM SPonzorů nA KArnEVAl 2013-2014

Malí Jan a Marie
Divišovi Petr a Simona
Doležalovi Josef a Ivana
Drongová Marie
Chytilová Josefa
Beranovi Jan a Michaela
Hrochová Monika
Kvapilíkovi Michal a Lucie
Langerovi Zdeněk a Ivana
Marečkovi Jindřich a Jana
Krzystková Kateřina
Valouchovi Lukáš a Kateřina
Janků Petr a Iveta
Záluská Veronika
Šubjakovi Petr a Alena
Daňkovi David a Ivana
Petrikovi Jana a Miroslava

Matysovi Antonín a Bohumila
Nováková Kateřina
Kogejovi
Valentovi
Bednaříkovi
Hodkovi
Janků
Jenčkovi
p. Kouřil
p. Vicenecová
p. Kobzová
PRO – BIO Staré Město, p. Václavková
Papírnictví U Kylarů, Zábřeh
kolektiv AT Computers, Ostrava
Smíšené zboží Raškov, p. Tulach
Česká spořitelna, Šumperk
Přátelé MŠ Raškov

SOUTĚŽ „MATEMATICKÝ KLOKAN“SOUTĚŽ „MATEMATICKÝ KLOKAN“
V pátek 28. března se žáci 2. – 5. ročníku zúčastnili ve dvou kategoriích sou-

těže Matematický klokan 2014. Tato soutěž není zaměřena pouze na matema-
tické výpočty, ale především na logické uvažování, prostorovou představivost 
a „selský“ rozum. Letos se našim páťákům podařilo pokořit dosavadní rekord 
bohdíkovské školy - 93 bodů. Tři naši borci se „přehoupli“ přes magickou stov-
ku a chybělo málo k bodovému maximu 120. A jak vše dopadlo?
1. místo - Michal Diviš (116! bodů)
2. místo - David Vaníček (105 bodů)
3. místo - Petr Doležel (103 bodů)

Talentovaný matematik Míša Diviš se v celkové statistice šumperského 
okresu umístil na druhém místě, a to je při celkovém množství 1218 řešitelů 
výkon přímo obdivuhodný.

Všem klukům blahopřejeme!

KOMUNITNÍ ŠKOLA
Máme 2 nové aktivity

Virtuální univerzita třetího věku 
(VU3V) v konzultačním středisku 
Bohdíkov má za sebou 1. semestr! 
Sedm odvážných seniorek absolvovalo 
první cyklus přednášek na téma 
ASTRONOMIE včetně testů a nyní se 
již těší na pátek 3. 10., kdy začíná další 
semestr a studium na téma ČÍNSKÁ 
MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE. 
(Ještě je možné se přidat!)

Florbal pro kluky do 11 let, o kte-
rém se docela dlouho jen mluvilo, začal 
fungovat pod vedením Petra Vokurky 
ml. Trénují 1x týdně a držíme jim palce.

OPRAVDU  
TO NEJDE JINAK?
V informacích ze školy nebo ko-

munitní školy zpravidla píšeme o tom, 
co se podařilo, uskutečnilo nebo co 
plánujeme. Snažíme se, aby vše dopa-
dalo dobře, máme radost, když to kla-
pe a všichni jsou spokojení. Jsou ale 
i problémy, které nám práci ztěžují. 
V poslední době se opět objevují zvlášt-
ní návštěvy na zahradě ZŠ nebo vedle 
na hřišti. Tito „přátelé“ lezou přes plot, 
provokují nedodržováním stanovených 
pravidel, chovají se drze k zaměstnan-
cům školy a zanechávají po sobě nepří-
jemné stopy (naposledy např. rozlome-
ný kompostér). Okolí dávají na vědo-
mí, že si mohou hodně dovolit a že se 
nebojí provokovat a chovat se „jinak“. 
O sport nebo nějakou smysluplnou čin-
nost jim vůbec nejde. Vypadá to, že je 
dráždí upravená a uklizená místa, která 
slouží ještě někomu jinému, protože 
tak mohou škodit víc. Na to, aby sami 
něco užitečného vymysleli nebo vytvo-
řili, nemají, takže jen otravují druhé. 
Jak se potom chovají doma? Co na to 
rodiče? Opravdu nejde pochopit, že 
okolí školy nemůže být veřejně přístup-
né z mnoha organizačních, provozních, 
hygienických a bezpečnostních důvo-
dů? Sami pak podporují další důvody, 
a to, že v opačném případě by vše za 
krátkou dobu bylo prostě poničené 
a zanedbané? Opravdu je v Bohdíkově 
tak nesmírně málo míst ke scházení 
se znuděných starších dětí? Opravdu 
nejde půjčit si klíče, když někdo chce 
trávit čas na hřišti? Opravdu nejde po-
chopit, že pokud chci prosazovat práva 
svá, musím respektovat práva druhých? 

A. Vokurková
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z HISTorIE VzDĚlÁVÁnÍ 
V BoHDÍKoVĚ

Činnost a snaha bohdíkovské-
ho učitele byly definitivně zmařeny 
jeho degradací a přeložením na školu 
v Rybí u Nového Jičína. Veškeré 
protesty se nakonec ukázaly jako 
marné a rozsudek disciplinárního 
senátu vešel v definitivní platnost.

Alois Konečný působil na ško-
le v Českém Bohdíkově plných 22 
let. Za tu dobu si vysloužil uznání 
jak z řad široké veřejnosti, učitelstva 
i úřednictva, tak především těch, kte-
rým bylo jeho povolání určeno – dětí 
samotných. Svým lidským přístupem 
a pokrokovými myšlenkami si doká-
zal získat do té doby nevídaný zájem 
dětí i rodičů o vyučování. V roce 1887 
navštěvovalo školu celkem 157 žáků 
a např. v roce 1905 již 205. Oporu 
v nelehkém povolání mu poskytovala 
manželka Ludmila, která na bohdí-
kovské škole vyučovala děvčata ruč-
ním pracím. Škola byla tehdy trojtříd-
ní a vyučovali zde ještě učitelé Jan 
Minář a Josef Přikryl. 

Ve školním roce 1891/92 se v kro-
nice objevuje první zmínka o pokusu 
založit schulvereinskou školu, které-
mu Alois Konečný zabránil žádostí 
místní školní radě o povolení vyučo-
vat němčinu. Žádosti bylo vyhověno 
a záznam v kronice uvádí: ...“Kéž by 
vyučování němčině zatarasilo navždy 
cestu Schulvereinu do obce naší. Jedi-
ně z té příčiny sáhnuto ke zlu, jakým 
nepovinné vyučování němčině jest – 
aby zabráněno bylo mnohem většímu 
zlu – Schulvereinu“...

Nepovinné vyučování němčině 
tak bylo zahájeno ve školním roce 
1892/93, a to od 3. ročníku, kde tento 
jazyk vyučoval učitel Jan Minář a do 
kterého se přihlásilo celkem 46 žáků. 
Snahy o založení „schulvereinky“ 
však pokračovaly i nadále. (Němec-
ká škola v Bohdíkově nikdy založena 
nebyla. – pozn. red.) Dalším význam-
ným počinem, o který se Konečný 
zasadil, bylo zahájení provozu školní 
kuchyně 14. 12. 1903, která denně vy-
dávala polévku pro 60 – 64 dětí.

Po odchodu Aloise Konečného 
zůstala v Českém Bohdíkově perspek-
tivní a dobře fungující škola, pro kte-
rou byl odchod dosavadního naduči-
tele citelnou ztrátou. Alois Konečný 
se nikdy nevzdal svých přesvědčení 
a i nadále se osvětově i politicky anga-
žoval. Ve všech svých funkcích sledo-

MEZINÁRODNÍ NÁVŠTĚVA
Od 28. února do 9. března uspořádala Národní síť venkovských komunit-

ních škol v rámci programu Grundtvig, který je věnován gramotnosti dospělých 
ve venkovské Evropě a činnosti vesnických koordinátorů na poli vzdělávání do-
spělých, desetidenní dílnu nazvanou „Gramotnost v evropských venkovských 
regionech“. Tato mezinárodní akce probíhala v angličtině a zúčastnilo se jí cel-
kem 17 zájemců ze 7 evropských zemí. Účastníky projektu přivítali ve středu 
5. března zástupci Obce Bohdíkov a MAS Horní Pomoraví na obecním úřadě, 
kde proběhla prezentace aktivit MAS, které podporují rozvoj spolupráce na 
venkově, komunitního života v regionu vůbec a především projektu zaměřené-
ho na dlouhodobé vzdělávání starostů a zástupců obcí s názvem „Žijící obce“.

Dalším navštíveným místem byla naše komunitní škola. Jako příklad dobré 
praxe jsme byli požádáni o představení aktivit pro děti, mládež a dospělé, ale 
také našich plánů do budoucna, např. na vybudování přírodní zahrady. Hosté 
u nás strávili 3 hodiny, během kterých na vlastní oči viděli, některé sportovní, 
taneční a vzdělávací lekce, které je velmi zaujaly. Všichni lektoři ale i účastní-
ci zaslouží velké poděkování za pěkné výkony a milé zážitky! Potom zhlédli 
prezentace o dalších aktivitách v podání Markéty Kuncové, Petry Drongové 
a Mgr. Evy Fleischerové. Tvorbu strategie v naší obci představil starosta Ing. 
Hatoň. Nechybělo malé občerstvení připravené paními kuchařkami a Petrem 
Pavelkem, výborné frgále upečené p. Jiřinou Šimkovou. Vše velmi pohotově 
tlumočila p. Lenka Šimková a fotodokumentaci pořídil p. Petr Úlehla. Předved-
li jsme malý koncert spolupráce dětí i dospělých a návštěvníci z Kypru, Lotyš-
ska, Itálie, Turecka, Slovinska, Polska a Česka odjížděli velmi překvapeni a plni 
krásných dojmů. 

Mgr. A. Vokurková, předsedkyně KŠ Bohdíkov

JESENÍKY originální produkt® 
– značka našeho regionu

Máte ve svém okolí zajímavé a šikovné řemeslníky, výrob-
ce, poskytovatele služeb, anebo jím již jste? Jste pyšný na své 
jedinečné výrobky, díla nebo poskytované služby? Zasloužili byste si být drži-
telem regionální značky JESENÍKY originální produkt®, a tím se odlišit od 
konkurence? Díky značce můžete deklarovat kvalitu svých výrobku a služeb. 
Pomůžeme Vám s propagací a zviditelněním.

Veškeré informace k regionálnímu značení naleznete na stránkách: http://
www.regionalni-znacky.cz/jeseniky/. Také neváhejte kontaktovat regionální ko-
ordinátory: 

Ing. Lenka Krobotová Regionální koordinátor pro výrobky telefon: 736 
695 544, <mailto:krobotova@hornipomoravi.eu> krobotova@hornipomoravi.eu.

Ing. Hana Olejníková Regionální koordinátor pro služby a zážitky telefon: 
725 940 340

<mailto:olejnikova@hornipomoravi.eu> olejnikova@hornipomoravi.eu

CMYK
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FOTBALOVý KLUB BOHDÍKOV

val především otázky školství, posta-
vení učitelů, zvyšování jejich vzdělání 
a zlepšení jejich sociálních podmínek. 
V roce 1911 byl v brněnském voleb-
ním obvodu zvolen za Stranu národně 
sociální poslancem říšské rady. V roce 
1913 se stal členem Moravského zem-
ského sněmu. Po změnách, které při-
nesl rok 1918, byl za Čs. stranu soci-
alistickou dosazen do Revolučního 
národního shromáždění, kde zastával 
funkci místopředsedy. Ve volbách 
roku 1920 byl zvolen do Senátu. Ze-

mřel však ještě před vypršením svého 
mandátu 19. října 1923 v Brně. 

Po smrti byl na vlastní přání zpo-
pelněn, což tehdy byl neobvyklý způ-
sob pohřbu. Protože Brno ještě ten-
krát nemělo krematorium, byly jeho 
tělesné ostatky převezeny do Prahy. 
Za jeho zásluhy mu byla v roce 1923 
odhalena pamětním deska na rodném 
domě v Dolních Otaslavicích a v roce 
1924 na budově školy v Českém Boh-
díkově.

Mgr. P. Straková

S fotbalovou písní na rtu do jarních bojů. 
„Zelená je tráva, fotbal to je hra
a ten míč kulatý, věc je záludná, 
jen se s ním hochu nepárej, 
ostrou ránou góly rozdávej.“

Začal jsem výtahem ze známé fotbalové písně Franty Ringo Čecha, kde jed-
noduchým textem nás seznamuje se sportem jakým je kopaná, jeho jednodu-
chostí a jasným návodem jak neprohrát a spokojeně plynout na vlně vítězství. 
Platí to jak na manšafty ligové, tak i téměř ligové, tedy i na nás. „Zelená je tráva, 
fotbal to je hra“: Pravidlo zelených trávníků, tedy toho, že tráva je zelená, platí 
od nepaměti a je zbytečné na tom něco měnit. Náš pažit, o který se vehementně 
staráme, nezaznamenal po zimním odpočinku vážné trhliny a my ho můžeme 
směle dále dávat na obdiv ostatním manšaftům, kteří závistivě na prahu bezmo-
ci budou shánět kontakt na naše zahradníky, odborníky, leč marně. A abychom 
toho starání o trávník neměli málo, z iniciativy nám vlastní, pustili jsme se do 
rekonstrukce a zmrtvýchvstání hřiště tréninkového, kde též závlahový systém 
bude a další údržba navíc přibude. Ale nevadí, je to zase jakýsi posun, jakési 
vyplnění prázdného prostoru oddílového života. 

A že fotbal je hra, společenská, kolektivní hra, že to není obchodování na 
burze, nebo surfování na internetu, je také známá věc. „..a ten míč kulatý, věc 
je záludná“: Zase má pravdu, někdy je až moc kulatý a záludný to teprve, to 
jsme se přesvědčili v úvodních zápasech jara, kde dostat ho pod naši kontrolu, 
ukočírovat ho a umístit tam, kam patří, nám činilo nemalý problém. Jarní fotba-
lování jsme, pravda, nechytli za správný konec, vlastně jsme ho nechytli vůbec, 
ale jak je naším optimistickým zvykem, neházíme kopačky do žita a stejně jako 
Timur a jeho parta, vystaveni nepřízni osudu, budeme bodík po bodíku ukra-
jovat ze soupeřova bochníku, až budeme mít bodů dost. Co nám jiného zbývá, 
abychom udrželi, co máme, naši B-třídu, ve které jsme se před mnoha lety našli, 
sluší nám, máme v ní i určitý respekt a pozici. „..jen se s ním hochu nepárej“: 
ono přílišné mazlení s míčem, patičky, kolínka, přešlapávačky, když to neumí-
te, nevedou k ničemu. Mnohdy přímočará akce, podívám se a dám, přes beky 
a pryč s tím, rychlý centr a sklepnutí do strany, vede jednodušeji a účinněji 
k brankovému úspěchu, než zmiňované párání se.

A na závěr „..ostrou ránou góly rozdávej“: ostrá rána, přímý nárt zpoza 
šestnáctky i dál, účinný to lék na gólovou nemohoucnost, které jsme si 
záhadným způsobem nabrali plný kapsy. My taky sebereme všechno, i když 
se nám to právě moc nehodí! Prostě, když pořádně nevystřelíme na bránu, 
nemůžeme dát gól! Hlavně vy mladí, perte to hlava nehlava, nějaká střela se 
musí ujmout, my senioři vás už s těma našema propagačníma střelama nevy-
trhneme! Jo, když nám bylo tolik co vám, to … ! Jo, to je zase jiná fotbalová 
píseň….?! Franta Ringo Čech ví, o čem píše, a to jsem rozebral jen jednu sloku. 
Prostě musíme makat! Nikdo ty góly za nás hráče nedá, na soupeře spoléhat 
nemůžeme už vůbec, že se nás mu zželí a dobrovolně bodík pustí. Odběhat 
a odmakat to musíme zase sami a na vás fandech je, abyste nás v tom nenechali, 
chodili na nás a hlavně FANDILI ! 

Píseň rozebral a rady rozdal levý béček Petr J.

ZE ŽIVOTA MYSLIVCŮ
V sobotu 22. 3. tohoto roku se 

uskutečnila schůze Mysliveckého 
sdružení Vaškova hora, na které 
byly zhodnoceny výsledky práce za 
rok 2013. Sdružení má stále 22 čle-
nů a obhospodařuje honitbu o vý-
měře 1450 hektarů.

Při jarním sčítání bylo v roce 
2013: srnčí 76 kusů, muflon  
35 kusů, vysoká 23 kusů, černá  
11 kusů.

Podle schváleného plánu lovu 
mělo být uloveno:
Srnčí – 25, skutečnost – 15
Muflon – 20, skutečnost – 16
Vysoká – 5, skutečnost 11  
(vyšší odlov povolen dodatečně)
Černá – mladá zvěř bez omezení, 
skutečnost – 31.

Mimo to bylo uloveno 11 lišek 
a 1 psík mývalovitý. Z uhynulé 
zvěře bylo nalezeno 12 kusů srnčí, 
1 muflon, 4 kusy černé. Z velké 
části se jedná o zvěř sraženou 
vlakem nebo autem.

Celkové náklady na provoz ho-
nitby činily 76.000,-Kč, z toho ná-
jemné honitby 17.000,-Kč a úhrada 
škod na lesních porostech 29.500,-
Kč. Bylo zakoupeno 45 metráků 
ovsa, 4 metráky soli a usušeno 60 
metráků sena.

Vladimír Gronych
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SDH KOMŇÁTKA
Obrázek je z dětského maškarního karnevalu, který pořádal SDH Komňátka

ČINNOST KŠ V ROCE 2013

 
název aktivity lektor

Počet 
účast-
níků

Počet 
lekcí

1 Klub maminek a dětí Klubíčko I. – při MŠ Bohdíkov Matysová, Dolečková 21 28
2 Orientální tance pro předškolní děti Matějčková 9 17
3 Orientální tance pro školní děti Matějčková 14 33
4 Orientální tance pro dospělé Záluská 24 36
5 Cvičení na trampolínách I. Johnová 21 38
6 Cvičení na trampolínách II. Johnová 36 47
7 Cvičení na trampolínách III. Fleischerová 23 30
8 Kurz ZUMBY Šípová 20 18
9 Zdravotní tělocvik pro dospělé Navrátilová 13 36

10 Oddíl estetické skupinové gymnastiky Fleischerová 6 101
11 Oddíl estetické skupinové gymnastiky - přípravka Fleischerová 15 35
12 Kurz němčiny Odstrčilová 7 20
13 Angličtina pro žáky 1. a 2. ročníku Matějčková 17 31
14 Kurz AJ pro starší děti Šimková L. 11 19
15 Kurz AJ pro dospělé (začátečníci) Šimková L. 9 16
16 Kurz AJ pro dospělé (pokročilí) Šimková L. 13 17
17 Cvičení na velkých míčích Balšánková 25 28
18 Zdravotní cvičení s prvky jógy Balšánková 26 9
19 Individuální logopedická péče Hlásná 16 19
20 Výtvarná dílna - pletení z pedigu Nováková 42 5
21 Výtvarná dílna - velikonoční kraslice Muroňová 21 1
22 Výtvarná dílna - tvoření z hmoty FIMO Záluská 27 1
23 Výtvarná dílna - vtlačovaný patchwork Šíblová 17 1
24 Kurz společenských tanců Burda + Burdová 36 8
25 Beseda o Novém hradu Jokl 34 1
26 Beseda o historii bohdíkovských vápenek Gába 19 1
27 Beseda o učiteli Konečném Doubravský 15 1
28 Volejbal Úlehla 15 10
29 Kurz práce na PC pro dospělé Kučera 12 6
30 I. společenský ples
 Celkem  564 613

 

Přehled sestavily koordinátorky KŠ Markéta Kuncová a Petra Drongová

INFORMACE INFORMACE   
ŠKOLNÍ JÍDELNYŠKOLNÍ JÍDELNY
První komodita spotřebního koše: 

MASO II.

Pštrosi, klokani, králíci:
Maso pštrosa patří u nás k těm 

exotickým, ale také propagovaným. 
Má vysoký obsah bílkovin a jen velmi 
málo tuku. Na druhou stranu obsahu-
je více cholesterolu. 

Podobné je to i s masem kloka-
na. Dostupnější je maso králíka. I to 
obsahuje relativně málo tuku, který 
se navíc soustřeďuje kolem ledvinek 
a v zimě i v podkoží, hlavně na prsou. 
Pokud ho z těchto míst odstraníme, 
získáme maso libovější, než je propa-
gované kuřecí. 

Mezi libová a dietní masa můžeme 
počítat také zvěřinu. 

Vnitřnosti a jiné
Vnitřní orgány zvířat mají vysoký 

obsah minerálních látek, především 
železa, fosforu a vápníku. Dále obsa-
hují některé vitamíny A, B, D, C a pl-
nohodnotné bílkoviny jako svalovina.

Mozeček, brzlík a telecí játra jsou 
lehce stravitelná, plíce, dršťky a veme-
no jsou hůře stravitelné. 

Vnitřnosti se vyznačují i vysokým 
obsahem purinových látek a proto 
jsou nevhodné při dně a onemocnění 
ledvin. Na trhu jsou vnitřnosti hovězí, 
vepřové, telecí, drůbeží.

Játra - jsou biologicky nejhodnot-
nější potravinou, mají nejvyšší kon-
centraci stopových prvků a vitamínu 
A a D (zejména rybí a drůbeží játra). 
Játra solíme až po tepelné úpravě, 
jinak by ztvrdla. Hovězí se používají 
na polévky a dušené úpravy. Vepřová 
a telecí na dušení, minutkové úpravy.

Ledviny - obsahují velké množství 
purinových a extraktivních látek, vi-
tamíny skupiny B a C. Z nerostných 
látek obsahují hlavně železo. Před te-
pelnou úpravou se odstraňují ledvino-
vé pánvičky a blanšírují se (odstraní 
se zápach po moči). Používají se na 
dušené úpravy, vepřové na minutky.

Mozek - obsahuje velké množství 
cholesterolu a lecitinu, z vitamínů B1, 
H, dále vápník a fosfor. Před tepelnou 
úpravou se blanšíruje a odstraňují se 
žilky a vazivový obal. 

Slezina - obsahuje hlavně železo 
a vitamín A, má velké množství puri-
nových látek. Používá se do vývarů.

Pokračování v příštím čísle



POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
30. dubna
  Pálení čarodějnic – SDH Bohdíkov
17. května
  Den Regionu Ruda v Bohdíkově
2. června
  Kácení máje – SDH Komňátka
14. června
  Pohádkový les – SDH Bohdíkov

firmy a organizace informují

Bohdíkovský zpravodaj vydává obec Bohdíkov, IČ 00302376, adresa: Bohdíkov 163, 789 64. Vychází 6x ročně. Zapsán do evidence periodického 
tisku pod číslem MK ČR E 14091. Redakční rada: Mgr. Jana Málková, Ivana Pazdírková, Mgr. Petra Straková a Petr Janků. Adresa redakce: Obecní 
úřad Bohdíkov, e–mail: bohdik.zpravodaj@centrum.cz, graf. úprava a tisk Reprotisk s.r.o, Šumperk. 

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 1cm2www.reprotisk.cz

VýZVA
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-

vých vyzývá, podle §65 odst. 3 zákona č. 256/2013 
Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další 
oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru 
nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katas-
trální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví 
uvedené nemovitosti u místně příslušného pracovi-
ště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je 
zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz 
v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně 
určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se 
vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanove-
né v §1050, odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský 
zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opus-
til. Potom ve smyslu §1045, odst.2 tohoto zákona 
připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V naší obci se tato výzva týká desítek nemovi-
tostí (převážně pozemků). Jejich přehled najdete na 
vývěsní desce obecního úřadu (i na internetových 
stránkách obce).


