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Vážení spoluobčané,
pomoc lidem v nouzi je hlavním heslem celostátní
Tříkrálové sbírky, která se letos počátkem ledna konala již popatnácté. Letošní výnos je také největší v historii sbírky, dosáhl přibližně 89 295 518 Kč (z toho
88 530 521 korun bylo vykoledováno do pokladniček
a 764 997 Kč tvoří výnos dárcovských SMS).
Z výtěžku sbírky bude podpořeno několik stovek projektů na podporu osob a rodin v sociální nouzi, dětí a dospělých
s hendikepem, nemocných a seniorů.
„Letos koledovalo s pokladničkou kolem dvaceti tisíc
tříkrálových skupinek, tedy o téměř tisíc více než loni,“
říká hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil. „Všem koledníkům a vedoucím skupinek děkujeme,
protože bez nich by se akce nemohla uskutečnit.“
V letošní Tříkrálové sbírce se v Bohdíkově do 7 pokladniček vybralo 22 244,- Kč (v loňském roce to bylo
25 124,- Kč do 9 pokladniček).

POČET OBYVATEL
Koncem roku 2014 žilo v naší obci 1350 obyvatel. Z toho 663 žen. (Koncem roku 2013 to bylo 1359
obyvatel a z toho 672 žen). V Bohdíkově samém žilo
799 obyvatel (398 žen), v Raškově 426 obyvatel
(209 žen), v Komňátce 125 obyvatel (56 žen). Celkově
se narodilo 11 dětí, zemřelo 14 lidí, 30 obyvatel se do
obce přihlásilo a 36 odhlásilo.

NEZAMĚSTNANOST
V prosinci 2014 tvořil podíl nezaměstnaných osob
8,27 %. Podíl nezaměstnaných osob se počítá jako podíl uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a počtu
obyvatel krát 100. V minulém roce byl výpočet jiný. Nejvíc nezaměstnaných bylo ve věku 35–39 let a 55–59 let.
Průměrná doba evidence byla 838 dnů.

OBEC PŘIPRAVUJE ZMĚNY
V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Od letošního roku platí nová právní úprava, která se
týká nakládání s domovními odpady.
V návaznosti na novou právní úpravu připravuje obec
novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bohdíkov. Obecně závaznou
vyhlášku schválí zastupitelstvo obce na svém zasedání
2. března 2015.
V nejbližší době rovněž dojde k zahájení provozu
sběrného dvora v Rudě nad Moravou. Máme zájem, aby
občané naší obce mohli využívat toto zařízení ke sběru
a likvidaci domovních odpadů. Společně s obcí Ruda připravujeme smlouvu, na jejímž základě by mohli odevzdávat občané naší obce jednotlivé druhy domovních odpadů
ve sběrném dvoře v Rudě nad Moravou. Jakmile budou
vyjasněny podmínky, provozní doba a schválen provozní
řád sběrného dvora v Rudě nad Moravou, budeme Vás
o tom informovat. Kompletní informaci o způsobu shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zveřejníme v příštím čísle Bohdíkovského zpravodaje a na webových stránkách obce.
Ing. L. Hatoň

zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 2 ze zasedání zastupitelstva
obce dne 15. 12. 2014 v Bohdíkově

b) Členy kontrolního výboru
Pavla Kouřila, bytem Bohdíkov
Pavla Vrubela, bytem Bohdíkov, Raškov

5. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Kontrolu plnění usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
b) Jednací řád zastupitelstva obce dle přílohy
c) Spisový řád obce Bohdíkov podle přílohy
d) Ústřední inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2014 ve složení:
předseda – Ing. Otakar Tobola, členové – Libuše Musilová, Petr Vokurka
e) Cenu za dodávku pitné vody na rok 2015 ve výši 12,- Kč
za m3 + DPH (15%)
f) Cenu za odvádění odpadních vod na rok 2015 ve výši
39,12 Kč za m3 + DPH (15%)
g) Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2015 ve výši
1/12 neinvestičních výdajů schváleného rozpočtu obce
na rok 2014 měsíčně. Limit pro čerpání investičních
výdajů v rámci rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí
2015 ve výši 4 000 000,- Kč.
h) Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2014 dle přílohy
i) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní se Správou
železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 na
prodej části pozemků:
- p.č. 105/3, orná půda v k.ú. Dolní Bohdíkov
- p.č. 105/4, ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov
- p.č. 1104/12, ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov
- p.č. 1104/13, ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov
- p.č. 1213, ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov
- p.č. 747/4, ostatní plocha v k.ú. Komňátka
- p.č. 747/5, ostatní plocha v k.ú. Komňátka
pro účely stavby „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku,
minimálně ve výši 75,- Kč za m2

9. Zastupitelstvo obce stanoví
a) S účinností od 15. 12. 2014 měsíční odměnu pro místostarostu obce, členy rady, předsedy výborů a komisí
rady, členy zastupitelstva obce, členy výborů a komisí
rady ve výši podle přiloženého materiálu

USNESENÍ č. 3 ze zasedání zastupitelstva
obce dne 19 . 1. 2015 v Bohdíkově
10. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva
obce
b) Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti s Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje, p.o. se sídlem Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc
– Hodolany na léta 2015–2017. Výše příspěvku činí 70,- Kč
za každého obyvatele obce za kalendářní rok
c) Výkup budovy Raškov č.p. 95 včetně pozemku p.č.
st. 3/2 v k.ú. Raškov Ves od vlastníků nemovitostí paní
M. H. bytem Šumperk a pana J. D., bytem Ruda nad Moravou do vlastnictví Obce Bohdíkov za cenu 2 410 000,- Kč
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce

6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání
zastupitelstva obce
7. Zastupitelstvo obce zřizuje na volební období 2014–2018
a) Finanční výbor v počtu 5 členů
b) Kontrolní výbor v počtu 3 členové
8. Zastupitelstvo obce volí
a) Členy finančního výboru
Libuši Musilovou, bytem Bohdíkov
Ivanu Reichlovou, bytem Bohdíkov, Raškov
Jarmilu Štěpánkovou, bytem Bohdíkov, Raškov
Margitu Urbánkovou, bytem Bohdíkov

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
23. 2. 2015 • 30. 3. 2015

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za uplynulé období se nenarodili:
Suchá Klára, Bohdíkov
Krupička Martin, Raškov
Daňková Michaela, Bohdíkov
Navždy se s námi rozloučili:
Navrátil Ladislav, Raškov
Urbanová Drahomíra, Bohdíkov
David Vladimír, Komňátka
Šimková Marie, Komňátka
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Ze života naší obce
NEJSTARŠÍ OBČANKA OBCE OSLAVILA 103. NAROZENINY

Paní Filomenu Krobotovou si naši
čtenáři určitě
vybaví ze staršího čísla Zpravodaje, ve kterém
jsme zmínili její
neuvěřitelné životní jubileum
100 let. A protože je paní Krobotová stále čilá a plná
elánu, požádali jsme ji o rozhovor i po
třech letech a poprosili o pár vzpomínek.
Paní Krobotová, jaké bylo vaše dětství?
Narodila jsem se 22. ledna 1912
v Raškově. Můj otec byl pekař a maminka pracovala v zemědělství. Do
školy jsem začala chodit v Raškově.
V raškovské škole jsme tehdy neměli
žádné knížky. Na svačinu mi maminka
vždycky přichystala chleba s máslem,
to jsem měla každý den. Později jsem
přešla na měšťanskou školu do Šumperka, kde jsem poté také navštěvovala obchodní školu. Měla jsem dobrou
kamarádku Františku Reinischovou,
s tou jsem chodila do školy v Šumperku, a obě jsme se tam také učily hrát
na housle. Moc ráda vzpomínám na
svou sestřenici, s tou jsme se měly velmi rády. Lezly jsme po stromech a trhaly třešně, jablíčka, hrušky… To byla
krásná doba mého mládí.
Měla jste nějaké další záliby?
Ráda jsem cvičila, v Raškově jsme
měli takový spolek, ve kterém jsme
provozovali cvičení.
Vybavíte si ještě vůni chleba ve Vašem pekařství?

No samozřejmě! My jsme pekli
výborný chléb! Maminka nosila čerstvé mléko, které jsme dávali do těsta
místo vody, proto měl tak výjimečnou chuť.
Vím o Vás, že jste byla také výborná
pekařka, na Váš tažený závin pamětníci stále vzpomínají…
No jo, to dalo práci! Bochánek
těsta jsem musela dát na velký ubrus
a pomalu prsty těsto tahala do stran.
Pár lidí se to ode mě chtělo naučit,
ale nešlo jim to tak dobře. Já už jsem
v tom měla jistou zručnost.
Pojďme zavzpomínat na Vaše řeznictví a pohostinství, to ve své době velmi prosperovalo…
Můj manžel byl velmi šikovný uzenář, učil se 2 roky v Praze. Lidi měli
rádi naše výrobky…
…co nejvíce kupovali?
Nejvíc šel na odbyt šunkový salám, párky a taky kabanos. Mimoto
jsme vyráběli paštiky, konzervy, polévky – gulášovou, dršťkovou…
To Vás muselo citelně zasáhnout
období roku 1948…
No, všechno nám vzali. I mým rodičům! Museli opustit pekárnu, prodejnu…, co tam bylo zboží!! A nové
vedení to za 2 roky prohospodařilo!

Manžel měl jít pracovat do lesa,
ale nakonec našel sobě i mně práci ve
Starém Městě, kde jsem prodávala.
Později mi nabídli, abych šla pracovat do „našeho“ podniku – prodávat
do řeznictví. Dala jsem si podmínku, aby tu mohl pracovat i můj muž.
Tenkrát nám vyhověli. No, a později
manžel zažádal o povolení provozovat lahůdkárnu, což se podařilo.
Ale místa v podniku bylo málo, tak
nás po čase vypověděli z bytu. Dali
nám na zahradě starou stodolu, kterou jsme zbourali a postavili si nový
dům. To, že nám všechno vzali, bylo
velmi kruté. Ale mnohem víc mě zasáhla povodeň v roce 1997. Tehdy
jsem vešla do ložnice a ze dveří se na
mě vyvalil prach, malta… Roh místnosti zmizel, i postel, noční stolky…
Jen sošky svatých po mamince zůstaly na skříni...
Zažila jste spousty útrap, přesto
nám prozraďte, jak si udržujete svou
obdivuhodnou svěžest?
Každý den ráno půl hodiny cvičím. Vždy v pátek si dávám půst – to
jím jen chléb a piju bylinkový čaj…
Bylinkám já hodně věřím, pomohly
mně vyléčit už spousty neduhů!
A také nesmím zapomenout na
víru v Pána Boha a každodenní modlitby. Vždy, když si vzpomenu na někoho z Bohdíkova nebo z Raškova,
dám za něj sloužit mši…
Co byste vzkázala našim občanům?
Aby věřili v Pána Boha a modlili se…
Děkuji za krásné povídání… Přeji
Vám za celou obec hodně zdraví, spokojenosti a Božího požehnání.
Mgr. Petra Straková

PROVÁDĚNÉ OPRAVY KOSTELA sv. PETRA A PAVLA

Rok 2006–2014:
Obrazy Křížové cesty: Dotace z Ministerstva kultury 1 265 000,- Kč, obec Bohdíkov 298 000,- Kč, Farnost
72 000,- Kč. Celkem 1 635 000,- Kč.
Rok 2012:
Oprava podlahy kostela - vyrovnání terénu (rozdíl 18 cm), nově vydlážděno starou dlažbou i dokoupením nové dlažby
za 27 500,- Kč. Vše bylo financováno z darů občanů Bohdíkova a okolí. Celkové náklady 66 969,- Kč.
Rok 2013:
Nové lavice: Dotace MAS Horní Pomoraví 475 020,- Kč, Farnost 113 980,- Kč. Celkem 589 000,- Kč
Rok 2014:
Hlavní oltářní obraz sv. Petra a Pavla: Dotace z Ministerstva kultury 151 000,- Kč, obec Bohdíkov 33 000,- Kč, Arcibiskupství Olomouc 50 000,- Kč, Farnost 1 000,- Kč. Celkem 235 000,- Kč. 		
L. Krystková
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Základní a mateřská škola BOHDÍKOV
Vánoční prázdniny utekly jako voda a my jsme se sešli
v novém roce v plné síle. Těšili jsme se na zimní hrátky na
sněhu, ovšem počasí nám příliš nepřálo. Místo plánovaného zimního dovádění jsme pro děti připravili hru „O sněhu
i bez sněhu“. Děti si vyzkoušely orientovat se podle šipek, překonávaly přírodní překážky a hledaly bílé koule s otázkami
a úkoly. Na konci našeho putování čekala na všechny děti
malá odměna. Další plánovanou akci „Předškoláci se představují“ nám zase překazila chřipková epidemie. Ve čtvrtek 5. února 2015 proběhla poslední hodina plaveckého
výcviku. Děti měly možnost předvést svým rodičům, co se
všechno naučily. Za své výborné výkony si domů přivezly
vysvědčení a barevné píšťalky. Zimních radovánek si konečně užíváme a doufáme, že se po jarních prázdninách
sejdeme zase v plném počtu.

Zároveň se těšíme na jaro a začínáme připravovat
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční v sobotu 14. 3. 2015 v KD Bohdíkov. Chystejte
si masky!
Jana Průchová, učitelka MŠ Raškov
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Děti v Africe si asi sněhuláka nikdy nepostaví, ale mnozí z nich se ani nedostanou do školy. Na první informaci

nic nezměníme, s tou druhou je v našich silách něco udělat. A proto se i naše škola zapojila do originální charitativní akce „Sněhuláci pro Afriku“. Tím, že jsme postavili
sněhuláky ze sněhu nebo z jiného výtvarného materiálu,
přispěli jsme dobré věci, ale také si užili spoustu legrace
a zábavy. Výtěžek akce poputuje na pořízení jízdních kol
pro africké děti.
M. Kuncová a P. Drongová, vychovatelky ŠD
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dne 3. února proběhl v naší škole zápis do 1. ročníku
pro školní rok 2015/16. Dostavilo se 13 dětí a všichni byli
přijati. V pátek 23. ledna se naši čtvrťáci a páťáci vydali na
návštěvu do „Ptačí dílny“ ve Vile Doris v Šumperku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o ptáčcích
žijících ve volné přírodě. Jestlipak víte, že rorýs, kromě
hnízdění, celý svůj život tráví v letu? Proto má také zakrslé
nožičky… Povídání bylo velmi zajímavé a nakonec jsme si
vyrobili budku pro ptáčky a krmítko. Určitě je uvidíte na
naší školní přírodní zahradě!
Mgr. Petra Straková
I v letošním školním roce spolupracujeme se Střední
školou železniční, technickou a služeb v Šumperku na projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
v Olomouckém kraji“. Naši žáci 4. a 5. ročníku jsou zváni
do dílen učiliště, aby se seznámili s prostředím, možnostmi učebních a studijních oborů a hlavně, aby si sami vyzkoušeli praktické činnosti v dílnách pod vedením mistrů
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odborného výcviku a za pomoci starších kamarádů učňů.
Naposledy jsme byli v truhlářské dílně v Rapotíně, kde
jsme vyráběli obrázek – dřevěný reliéf.
Od září 2014 jsme zapojeni do projektu „Moderní učitel“ společně s dalšími 34 školami Olomouckého kraje. Projekt zaštiťuje PdF UP Olomouc a obnáší
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT
a vybavení učitelů kvalitními tablety pro využití ve výuce. Tablety už k nám do školy dorazily a nyní probíhají
plánovaná školení.
Mgr. Alena Vokurková
ZIMNÍ ZÁVODY
V rámci odpoledního vyučování a školní družiny jsme využili první sněhové vločky a vyrazili na kopec. Všichni, kteří
chtěli, zde plnili zábavné úkoly při „Jízdě zručnosti“ a „Sjezdu z kopce na čas“. Zažili jsme krásné prosluněné a legrací
zaplněné odpoledne s těmito výsledky:
SJEZD (1.–2. r.) 			
SJEZD (3.–5. r.) 		
JÍZDA ZRUČNOSTI
1. Horníček Theodor, 2.r.		
1. Skopal Jan, 5. r.		
1. Kvapilíková Sabina, 4. r.
2. Nováková Michaela, 2. r.		
2. Strýček Samuel, 3. r.		
2. Drongová Kateřina, 3. r.
3. Jenčková Vendula, 1. r.		
3. Foglová Barbora, 5. r.		
3. Janků Jaroslav, 3. r.				
					
					
Mgr. Vendula Johnová
KOMUNITNÍ ŠKOLA
V lednu jsme hodnotili rok 2014 a zároveň připravovali rok další. Předkládáme stručný přehled aktivit i návštěvnosti
a současně zveme na III. společenský ples, který se koná 21. 2. 2015 v KD Bohdíkov.

Zájmové a pohybové aktivity za období 09 - 12/2014
Název aktivity

Lektor

Počet lekcí

Počet účastníků

1

Klub maminek a dětí Klubíčko I. – při MŠ Bohdíkov

Matysová

11

13

2

Orientální tance pro děti

Záluská

13

15

3

Orientální tance pro dospělé

Záluská

10

13

4

Cvičení na trampolínách I. - děti

Johnová

24

23

5

Cvičení na trampolínách II. - dospělí

Fleischerová

11

12

6

Literární kroužek

Žáková Hana

13

8

7

Florbal

Vokurka Petr

6

13

8

Zdravotní tělocvik pro dospělé

Navrátilová

18

10

9

Oddíl estetické skupinové gymnastiky

Fleischerová

28

8

10

VU3V

Vokurková, Žáková

6

11

11

Angličtina pro žáky 1. a 2. ročníku

Šimková

11

7

12

Kurz AJ pro starší děti

Šimková

21

14

14

Cvičení na velkých míčích

Balšánková

13

14

15

Zdravotní cvičení s prvky jógy

Balšánková

12

17

16

Individuální logopedická péče

Hlásná

7

8

17

Beseda Péče o pleť a zdravý životní styl

Tónová Zdena

1

20

18

Beseda Rybníkářství na severní Moravě

PaeDr. Doubravský

1

7

19

Výtvarné dílny pletení z pedigu

Nováková Kateřina

1

7

20

Klub maminek a dětí Klubíčko II. – při MŠ Raškov

Dolečková

9

13

216

233

Celkem
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FK bohdíkov
Tak copak jsme to vyváděli v loňským roce !? Sumář.
Ono vymýšlet něco k pobavení široké veřejnosti není zrovna jednoduchá záležitost, zvláště pak, má-li to mít hlavu a patu. Existuje nepřeberné množství zábavy (soutěž Bingo; návštěva tržnice Tondy Vietnamce; předváděcí akce
v uzamčeném kulturním domě), při které se lidé baví a utrácí svůj volný čas i volné peníze, navazují kamarádství, přátelství i pevné vztahy a zpestřují si tím jinak nudný, unisono plynoucí, život. Co jim dát, čím je jinak zabavit? Přemýšlel
jsem, tedy přemýšleli jsme a napadla nás jediná věc. Nebudeme přemýšlet a vymýšlet a budeme lidem servírovat kopanou, jak tomu koneckonců bývalo i v minulosti. To je nápad! To umíme a tak se i stalo.
S oddílem sympatizuje a příspěvky platí bratru 140 členů. Vcelku slušné číslo, je to vlastně každý desátý v dědině, i
když máme tam i několik přespolních. Celé to hemžení, kopání, organizování řídí 9ti členný výbor. A daří se jim? Daří,
jsou to staří matadoři, kterým občas něco uteče, ale jinak plní na 99%. Plánovitě plánují, rozhodně rozhodují, pracovitě
pracují a systematicky organizují chod oddílu. Těch schůzí a volného času, co na hřišti nechají, jim ostatní závidí, ale
dělat to nechtějí. Jejich chyba.
Tak co se vlastně dělo loňský rok? Hlavně se hrál, k očekávání všech, fotbal. Máme dvě mužstva mužů a dvě mládežníků. Odehráli jsme spoustu mistrovských i přátelských zápasů tam i tady, pořádali jsme okresní turnaj žáčků-memoriál Vratislava Symerského, každoroční turnaj (jedenáctý) v malé kopané-memoriál Pavla Gronycha, turnaj Horního
Pomoraví mužů, prodělali jsme tvrdou zimní přípravu včetně zimního soustředění mužů. Tak to bylo něco málo sportu
a teď trochu z kultury. Ano i kulturu umíme dělat. Začátek nového roku vždy zahájíme pořádáním již tradičního a hojně
navštěvovaného sportovního plesu, po kterém s měsíčním odstupem následuje Předjosefovská zábava nebo také Vítání
jara, jak kdo chce, také v kulturním domě. Průběh roku jsme pak chtěli okořenit pozápasovými diskotékami, které v létě,
vzhledem k ne příliš letnímu počasí, ovšem moc nevyšly. Poslední kulturní akcí sezóny nebo spíše posledním setkáním
gurmánů, příznivců a přátel našeho klubu je oblíbená listopadová „Mastná huba na hřišti aneb žádný hněv a žádná
rvačka“ nebo to byla Fidlovačka. Každopádně zabíjačka dopadla, jak měla a my jsme mohli s teplým ovárkem v žaludku
a s klidným svědomím ulehnout k zimnímu spánku, alespoň na chvíli, však jaro je tady cobydup.
No a ještě taky práce. Pracovalo se urputně a bez oddechu. Sekačky sekaly bez přestání, uklízelo se a opravovalo,
natíralo a umývalo, katrovalo a rozhrabovalo, vykopávalo a zase zahrabovalo. Hlavně poslední uvedené činnosti byly stěžejní k hlavnímu úkolu a dílu, které se nám podařilo uskutečnit a to zkulturnit, zlepšit, jak se dnes moderně říká zrevitalizovat, tréninkové hřiště tak, aby bylo s kvalitním povrchem a dalo se na něm trénovat stejně tak dobře, jako na hlavním
hřišti. Takže mimo to, že jsme ho terénně srovnali, hlavně jsme na něm, nebo spíše v něm vybudovali zavlažování jako
na hlavním hřišti, protože závlaha je základ pro kvalitní trávník. A povedlo se! Zase jsme o kus dál. Jsme hold, aspoň
na něco, dost šikovní. Už jsem to několikrát říkal, musíme jít kupředu, zpátky ni krok. Snažíme se, sháníme peníze, kde
se dá, házíme udičky na všechny možný dotace, uháníme obec i soukromé firmy, aby pustily nějakou tu korunu, kterou
obratem utratíme a oddíl pozvedneme a sportovního ducha obohatíme. Není to lehká věc ty finance, ta ekonomika černých a červených čísel, ale co jde dnes lehce. Můžeme lehce narazit, ale žvaní nás do toho dost, abychom si zachovali
ta čísla černá, pozitivní, tedy pro oddíl životaschopná.
Tak to už mohlo stačit. Zase to byl rok nabitý fotbalem, zase jsme ho neprolenošili, zase se v dědině něco dělo.
A tak je to správné, tak to má byt. Je na místě poděkování a smeknutí kloboukem všem, kdo na hřišti ztrácí čas a pro
oddíl pracují, prodejkyně a prodejci, sekáči a uklízeči, trenéři a trenéři, údržbáři a i ti „kam je postavíš, tam je najdeš“.
Jo a bafuňáři, tedy výbor, ty za to můžou v první řadě.
Ten v první řadě – Jankův předseda

SDH Bohdíkov
Valná hromada se konala 17. 1. 2015
Po vystoupení dvou členů z našich řad měl náš sbor
k 31. 12. 2014 pouze 11 členů, z toho 8 mužů a 3 ženy.
Schůze byly svolávány dle potřeby sboru během celého
roku.
Uplynulý rok jsme zahájili dětským maškarním karnevalem. Za pomoci osvědčeného ostravského klaunského
divadla MIMO se vytvořila báječná atmosféra, při které se
výborně bavili děti i rodiče.
Druhou akcí bylo kácení máje. K poslechu a tanci hrála
šumperská skupina SODA, pod vedením Pepy Černého.
Tradiční komňátské speciality a pěkné počasí přilákalo
mnoho návštěvníků.
Díky májovému výtěžku jsme zakoupili myčku nádobí
do kuchyně, která nám usnadní a zkvalitní práci spojenou
s přípravou školy nejen na námi pořádané akce, ale i svatby a oslavy.

Dále následovala velká oprava opěrné zdi. O demolici
se postarali členové sboru pod vedením pana Diviše, který
společně s pracovníky obecního úřadu zeď vystavěli.
Jelikož je letos nové volební období, dovolte mi připomenout činnost sboru v uplynulých pěti letech. Začátkem
roku 2010 jsme započali s rekonstrukcí školy. Tehdy náš
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sbor čítal 18 členů. Koncem března byly veškeré práce dokončeny a konal se první dětský maškarní karneval. Následovaly terénní úpravy pozemku za školou a tím vznikl
vhodný prostor k postavení stanů na uspořádání táboráku.
Tentýž rok jsme se také zviditelnili v Rovensku, když jsme
pohár za první místo převzali od čtyřnásobné mistryně
světa v gymnastice Věry Čáslavské.
Další rok jsme zakoupili dvě Unimo buňky, které jsme
usadili za školou. Poté následovala velká rekonstrukce
dřevěných obkladů kolem stěn na sále a výměna vnitřních
okenních parapetů.
V roce 2012 jsme zprovoznili teplovzdušný kotel, který
slouží k vytápění sálu a chodby.V létě nás čekala příprava

řeziva na rekonstrukci buněk a na podzim jsme provedli
jejich zastřešení.
O rok později jsme již v počtu 13-ti členů dokončili
opláštění a vybavení buněk.
Přesto, že naše členská základna a aktivita pomalu klesá, rád bych poděkoval všem členům našeho sboru a také
jejich rodinným příslušníkům za obětavou práci, bez které
bychom nedokázali dané úkoly splnit. Dále děkuji starostovi obecního úřadu i celému zastupitelstvu obce za dobrou spolupráci a podporu našeho sboru.
Miroslav Spáčil

SDH Raškov

Dne 9. 1. 2015 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, místostarosta pan Petr
Vokurka, pan Hlásný za 6-tý 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 2014, 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 2015 a byl zvolen nový výbor SDH Raškov, který bude
v novém složení pracovat po dobu čtyř let.
Složení nového výboru SDH Raškov:
Adolf Fleischer (starosta SDH), Pavel Vrubel (velitel), Luděk Brostík (jednatel), Jiří Láhola (pokladník), Josef kubíček (hospodář), Petr Kunc (revizor účtu).
Po projednání všech zadaných bodů VVH se konalo malé občerstvení pro všechny zúčastněné.
SDĚLENÍ OBČANŮM OBCE BOHDÍKOV
Naše Jednotka v roce 2014 zakoupila motorový vysavač na likvidaci bodavého hmyzu. Pokud se někdo z Vás, občanů naší obce ocitne v situaci, kdy bude tímto bodavým hmyzem ohrožován, jsme připraveni Vám pomoci.
Můžete kontaktovat:
OBECNÍ ÚŘAD tel. 583 246 123
JSDH RAŠKOV: PAVEL VRUBEL tel. 732 544 939, LUDĚK BROSTÍK tel. 604 453 221
Luděk Brostí , jednatel SDH

10. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISE O POHÁR STAROSTY BOHDÍKOVA

V sobotu 20. prosince loňského roku se uskutečnil 10 ročník turnaje
O pohár starosty Bohdíkova ve stolním tenise. Tento turnaj byl po několika letech velice vydařený a byla hojná účast hráčů, za což děkuji panu starostovi, který nám letos umožnil hrát tento turnaj opět po několika letech
v kulturním domě v Bohdíkově, což také přitáhlo i mnoho fanoušků a diváků.
Turnaj probíhal opět v dobré náladě a sportovním duchu, boje o finále byly hodně vyrovnané. Letos se dokonce zúčastnil i historicky nejmladší
hráč ve věku 11 let a jedna mladá žena, oba dva se nemuseli stydět za své
umístění, protože skončili ve středu závodního pole, okolo 13. místa.
A kdo tentokrát bojoval ve finále o pohár? Do finále se probojovali dva
kamarádi Lukáš Reichl a Michal Valíček, a po velkém boji si nakonec pohár
odnesl Michal Valíček, gratulujeme!!!
V neposlední řadě děkuji našim sponzorům: Řeznictví Miroslav Skála
Šumperk, Potraviny Raškov Tulach Jiří, Stavebniny Raškov Jana Brostíková, Jirka Láhola, Hanka Gronychová, Petr
Kunc, Radek Gronych, Petr Pavelek, RestauraTakže se na Vás a na Vaši účast budu těšit opět letos ke konci roku na
11. ročníku tohoto tradičního turnaje.
Jarda Kaňák alias Frenky

POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
21. 2. III. ples Komunitní školy Bohdíkov

21. 3. Josefovská zábava – FK

14. 3. Dětský maškarní karneval – v KD

Dětský maškarní karneval – SDH Komňátka
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firmy a organizace informují

Kamenictví – Kováč
VÝROBA A OPRAVY POMNÍKŮ
Hrabenov 129, mobil: 605 94 64 68
www.kamenictvikovac.cz
Cenová konzultace a doprava
Nabídka našich služeb
zdarma
Výroba pomníků ze žuly
Stačí prozvonit - zavoláme
Žulové rámy, sokly, krycí desky
Schůzku si můžete domluvit kdykoli
Zhotovení betonových základů
Termín objednávky se snažíme
Opravy pomníků, rovnání rámů
přizpůsobit zákazníkovi
Sekání nápisů
Provozovna: Potůčník 29
Schůzku v provozovně sjednat předem

Zlacení, stříbření, barvení písma
Broušení pomníkových dílů
Prodej a montáž doplňků (lampy,
vázy, okýnka, kříže, růže)

Pracovní doba: Po-Pá 7 – 15.30

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát - cena 2,50 Kč za 1 cm2

www.reprotisk.cz
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