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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
Myslivecké sdružení Žďár Hostice, o. s. Vás chce tímto 

dopisem seznámit s naléhavým problémem. 
Již delší dobu pozorujeme výrazný úbytek srnčí zvěře 

v naší honitbě. Členové našeho spolku nachází padliny jak 
hluboko v honitbě, tak i poblíž obce. Při jejich bližších ohle-
dáních je patrné, že jejich příčinou smrti je napadení psovi-
tou šelmou. Několika členům se i podařilo přistihnout psa 
při dávení srnčího. 

Apelujeme na Vás tímto, abyste zamezili volnému pobí-
hání Vašich čtyřnohých miláčků a zároveň upozornili a se-
známili případné Vaše klienty (pro majitele penzionů), jak 
se mají chovat při návštěvách okolní přírody. Pes je predátor, 
který má geneticky předurčeno lovit. Nedá se mu tato vlast-
nost zazlívat, ale jeho majitel má ze zákona povinnost jej 
zabezpečit tak, aby ostatnímu okolí nevznikala škoda a zá-
roveň nebylo ohroženo zdraví ostatních. Pokud přesto škoda 
vznikne, je jeho vlastník povinen ji hradit uživateli honitby 
– sdružení (dle § 56 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve 
spojení s § 2933 zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník).

Stržené kusy srnčí zvěře jsou oceněny takto:  
srnec  – 16 000 Kč
srna    – 14 000 Kč
srnče  – 13 000 Kč
Myslivecká sdružení mají právo při prokázání viny tuto 

částku po vlastníkovi požadovat.
Hlavně si ale prosím uvědomte, a to především, kolik ta-

ková srnka zažije utrpení, než ji Váš mazlíček utýrá k smrti. 
(Chovejme se humánně a netýrejme zbytečně ostatní jedince). 

Myslivecké organizace mají státem povoleno řešit tyto pří-
pady i poněkud drastičtějším způsobem. Náš spolek zatím 

nechce po těchto metodách sahat. Chceme, aby se problém 
volně pobíhajících psů po obci a okolních honitbách stal na-
šim společným problémem a společně jsme jej také bez svárů 
a v přátelství vyřešili.

Byli bychom upřímně rádi, kdybyste si uvědomili, že zvěř 
je součástí naší krásné přírody, kterou je zapotřebí stále více 
chránit, protože se s rozvojem civilizace stává velmi zrani-
telná. Toto vše by mělo být v našem společném občanském 
zájmu. Zvěř je součástí celého ekosystému. Potřebuje klid ve 
svém prostředí, především však v období kladení a vodění 
mláďat a v zimním období. Někdy jen obyčejné prohnání Va-
šim opečovávaným pejskem, při větší sněhové pokrývce a niž-
ších teplotách, má pro srnčí zvěř fatální následek v podobě 
zápalu plic s následným úhynem.

Prosíme zamyslete se nad tímto dopisem a vyjděte přírodě 
a zvěři vstříc. Zaslouží si to. 

 Myslivecké sdružení Žďár Hostice

Foto: A. Říha

NUDA V BOHDÍKOVĚ?
Restaurace u Seppla v Bohdíkově je již delší dobu 

mimo provoz. Své pravidelné návštěvníky však „hostí“ 
i nadále, a to ve venkovním areálu pod pergolou. Jejich 
nadšení a projevy „umění“ může vidět každý, kdo jde ko-
lem a má odvahu nahlédnout.

Je zvláštní, že domovy těch, kteří se k Sepplovi tak rádi 
chodí „nudit“, jsou obklopeny upravenými zahrádkami, 
květinami, čistotou…

Restaurace i s přilehlým venkovním areálem je v sou-
časné době majetkem naší obce. Předpokládám, že ni-
kdo nestojí o to, aby obec hradila nákladné odstraňování 
škod po „znuděných hostech“. Chceme toho opravdu tak 
moc???                                    Mgr. Petra Straková
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SBĚR a SVOZ PLASTŮ

27. 4. 2015 • 25. 5. 2015

zprávy obecního úřadu
Na základě obecně závazné vy-

hlášky č. 01/2015 o stanovení systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a nakládání se sta-
vebním odpadem na území obce Boh-
díkov, mohou občané naší obce vedle 
sběrných nádob a plastových pytlů 
na tříděný odpad využívat k ukládá-
ní a likvidaci některých druhů odpa-
dů Sběrné středisko odpadů (sběrný 
dvůr) v Rudě nad Moravou, které od 
1. dubna 2015 provozuje obec Ruda 
nad Moravou. Sběrné středisko odpa-
dů v Rudě se nachází na pozemku p.č. 
31/1 v k.ú. Ruda nad Moravou (za čer-
pací stanicí Euro Oil směr Hostice). 
Na základě smlouvy uzavřené mezi 
Obcí Bohdíkov a Obcí Ruda nad Mo-
ravou mohou občané Bohdíkova ode-
vzdávat ve sběrném středisku odpadů 

v Rudě nad Moravou ukládat následu-
jící druhy odpadů:
–  biologický rozložitelný odpad 

(rostlinného původu)
– nebezpečné odpady (např. bar-

vy, rozpouštědla, kyseliny, baterie 
a akumulárory, zářivky aj.)

– objemný odpad (např. koberce, 
matrace, nábytek apod.)

– stavební odpad (např. beton, cihly, 
tašky a keramické výrobky apod.) 
za úplatu

 Provozní doba sběrného střediska 
odpadů Ruda nad Moravou:

– pondělí, úterý, čtvrtek 
 12:00 – 17:00 hod.
 – středa, pátek, sobota 
 8:00 – 11:00 hod.

Při odevzdávání uvedených odpa-
dů se občané prokáží platným občan-
ským průkazem s trvalým bydlištěm 

USNESENÍ č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce dne 2. 3. 2015 v Bohdíkově 

OBČANÉ MOHOU VYUŽÍVAT SBĚRNÉ STŘEDISKO ODPADŮ V RUDĚ NAD MORAVOU
v Bohdíkově nebo jeho místních čás-
tech. Náklady spojené s ukládáním 
a likvidací výše uvedených druhů od-
padů ve sběrném středisku odpadů 
hradí ze svého rozpočtu obec Bohdí-
kov.  Výjimka je pouze u stavebního 
odpadu, který občané ukládají ve sběr-
ném středisku odpadů za úplatu podle 
platného ceníku schváleného obcí 
Ruda nad Moravou. K odvozu staveb-
ního odpadu nebo stavební suti včetně 
uložení ve sběrném středisku mají ob-
čané také možnost za úhradu nechat si 
přistavit obecní kontejner, a po jeho na-
ložení nechat ho odvézt obecním trak-
torem do sběrného střediska odpadů 
v Rudě nad Moravou. Objednávky na 
využití obecního kontejneru pro odvoz 
stavebního odpadu se přijímají na obec-
ním úřadu v Bohdíkově.

 Ing. L. Hatoň
  

12. Zastupitelstvo obce schvaluje 
a) Kontrolu plnění usnesení z 3. za-

sedání zastupitelstva obce
b) Zprávu ústřední inventarizační 

komise o výsledku inventarizace 
majetku obce za rok 2014

c) Výsledek hospodaření a závěrečný 
účet obce za rok 2014 a Zprávu 
o přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2014 provedenou Krajským 
úřadem Olomouckého kraje bez 
výhrady 

d) Roční účetní závěrku obce sestave-
nou k 31. 12. 2014

e) Rozpočet obce na rok 2015 jako 
vyrovnaný s celkovými příjmy ve 
výši 23 510 000,– Kč a s celkový-
mi výdaji ve výši 23 510 000,– Kč 
podle přílohy

f) Rozpočtový výhled obce na léta 
2016–2017 podle přílohy

g) OZV č. 01/2015 o stanovení sys-
tému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a na-
kládání se stavebním odpadem na 
území obce Bohdíkov

h) Dopracování projektové doku-
mentace přístavby tělocvičny ZŠ 
Bohdíkov dle původního návrhu

i) Plán preventivně výchovných akcí na 
úseku požární ochrany na rok 2015

j) Předběžný záměr prodeje pozem-
ku parcela č. 729/3 v k.ú. Raškov 
Ves 

k) Předběžný záměr prodeje pozem-
ku parcela č. 509/2 v k.ú. Bohdí-
kov 

l) Předběžný záměr prodeje pozem-
ku parcela č. 107/2 v k.ú. Raškov 
Dvůr 

m) Výkup pozemku parcela č. 1244/2, 
orná půda v k.ú. Dolní Bohdíkov, 
který vznikl na základě geome-
trického plánu č. 525-220/2014 
zpracovaného zeměměřičským in-
ženýrem Ing. Tomášem Křikalem, 
od pana J. B., bytem Bohdíkov za 
cenu 100,– Kč za m2 

n) S účinností od 2. 3. 2015 při vý-
platách odměn členům zastupitel-
stva, kteří jsou členy komise rady 
nebo výboru zastupitelstva, sčí-
tání odměny za členství v komisi 
rady nebo výboru zastupitelstva  
s odměnou za výkon funkce člena 
zastupitelstva

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

posledního zasedání zastupitel-
stva obce

b) Vyhodnocení preventivně výchov-
ných akcí na úseku požární ochra-
ny za rok 2014

14. Zastupitelstvo obce zmocňuje 
radu obce

a) Provádět v průběhu roku 2015 
rozpočtová opatření v příjmech 
i ve výdajích rozpočtu obce na 
rok 2015 ve výši do 250 tisíc Kč

b) Provádět v průběhu roku 2015 
rozpočtová opatření v příjmech 
i výdajích rozpočtu obce z důvodu 
přidělení účelových prostředků 
ze státního rozpočtu, z rozpočtu 
státních fondů, z rozpočtu Olo-
mouckého kraje případně z pro-
středků Evropské unie

15. Zastupitelstvo obce pověřuje sta-
rostu obce

a) K vyvolání jednání s vedením 
SSOK a Povodí Moravy ve věci 
zajištění svodidly část silnice ko-
lem  řeky Moravy proti firmě Je-
san a J. B. Metal

b) K vyvolání jednání s firmou IN-
STA Olomouc jako zhotovitele 
stavby ČOV a kanalizace Bohdí-
kov ve vztahu k propadeným ka-
nalizačním vpustím v některých 
částech obce – kontrola a násled-
ná oprava
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ze života naší obce
SPOLEČENSKÁ 

KRONIKA
Za uplynulá dvě období se narodili:

Suchá Klára, Bohdíkov
Krupička Martin, Raškov

Daňková Michaela, Bohdíkov
Laščák David, Bohdíkov

Navždy se s námi rozloučili:
Blaháková Eva, Bohdíkov

Katzer Vladislav, Bohdíkov
Langer Jaroslav, Raškov

Vinkler Jiří, Raškov

AKTUÁLNĚ
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 vybírají poplatky za vodu a stočné za první čtvrtletí letošního roku.

Vážení spoluobčané, 
naše obec v současné době zahajuje aktualizaci strategického rozvojového 

plánu obce, který byl zpracován a schválen v roce 2012. V rámci aktualizace 
dokumentu chceme vyhodnotit naplňování původně stanovených cílů, aktuali-
zovat priority rozvoje obce a následně rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti 
na nejbližší roky v rámci doplnění dokumentu o akční plán. Strategický do-
kument nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým 
podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojo-
vých záměrů.

Považujeme za velmi důležité dát vám možnost zapojit se do aktualizace 
dokumentu, která bude probíhat od května do podzimu tohoto roku. Zvoli-
li jsme komunitní formu aktualizace strategie se širokým zapojením obyvatel 
obce, abychom navázali na původní formu tvorby strategie. Budete mít mož-
nost účastnit se veřejných projednání, na nichž budete moci aktivně pracovat 
a vyjadřovat své názory a potřeby, můžete sledovat průběžně vznik a směřování 
dokumentu prostřednictvím zpráv v obecním zpravodaji a můžete se zúčastnit 
také formou vyplnění dotazníku – k dispozici je tištěná podoba či elektronic-
ká podoba na webových stránkách obce. Dotazníkové šetření bude probíhat 
v období od 1.5. do 15.5. a první veřejné setkání, na které vás tímto také zveme 
bude 27. dubna 2015 od 17:00 hod. v Kulturním domě v Bohdíkově

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem  
Ing. L. Hatoň

OMLUVA
Omlouvám se všem čtenářům, že 

jsem v minulém čísle omylem uvedla 
chybný výpočet podílu nezaměstna-
ných osob, a to jako podíl uchazečů 
o zaměstnání ve věku 15–64 let a po-
čtu obyvatel krát 100. Správně mělo 
být: počet dosažitelných uchazečů 
o zaměstnání ve věku 15–64 let – lo-
meno – celkový počet osob v obci ve 
věku 15–64 let krát 100. Před rokem 
2013 míra nezaměstnanosti poměřo-
vala všechny dosažitelné uchazeče 
o zaměstnání pouze k ekonomicky 
aktivním osobám. 

Např. v roce 2011 se počet  
82 uchazečů o zaměstnání dělil po-
čtem 684 ekonomicky aktivních 
obyvatel, krát 100. Pak vyšla míra 
nezaměstnanosti 11,99 %. Koncem 
roku 2014 se však už tzv. podíl neza-
městnaných osob počítal následovně:  
77 uchazečů o zaměstnání děleno 
931 ekonomicky aktivních obyvatel 
krát 100. Výsledkem pak bylo 8,27 %.

 J. Málková

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO  
ROZVOJOVÉHO PLÁNU OBCE

70. VÝROČÍ KONCE 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Ze vzpomínek pana Josefa Rulíš-
ka, bývalého obyvatele Bohdíkova.

V úterý 8. 5. se skupina partyzánů 
přestěhovala do lesa u Zákopanice, 
kde hlavní silnice tvoří ostrou 90°za-

táčku, která je zapuštěna pod úroveň 
terénu a navíc je kryta keři. Schováni 
v lese sledovali partyzáni průjezdy, 
kde se různě chvílemi míchala vo-
jenská auta a němečtí vystěhovalci 
s koňmi, kteří prchali před frontou. 
Občas partyzáni naházeli na silnici 
do zatáčky metrová polena, a když 
tam vjelo nějaké vozidlo, tak to zna-
menalo havárii. Podařilo se jim zasta-
vit nějakého německého důstojníka 
s vysokou vojenskou hodností na mo-
tocyklu. Toho zastřelili a naložili jej 
na vůz projíždějícím vystěhovalcům, 
kteří jej zavezli až do Hanušovic, kde 
v tu dobu bylo německé velitelství. 
Toto velitelství se rozhodlo, že vyšle 
několik tanků do popsaného místa, 
aby zlikvidovalo ohnisko odporu par-
tyzánů. 

Na průzkumný tank byla sovět-
skými vojáky, kteří sem přijeli z Hra-
benova na žádost obyvatel Bohdí-
kova, ručně odpálena protitanková 

střela. Tank začal hořet a kousek 
pod Pechovým hostincem přejel na 
levou polovinu silnice a zastavil se 
na náspu (rozebrán byl až v roce 
1951 – z obecní kroniky). Všichni 
němečtí vojáci zemřeli a byli posléze 
pochováni na hřbitově v Bohdíkově. 
Ostatní tanky se prý z křižovatky 
u Raškova obrátily směrem na Raš-
kov a lesy ujížděly někam ke Králí-
kům. Ještě v ten samý den k večeru 
pochodovaly od Šumperka přes Boh-
díkov sovětské gardové pěší jednotky 
vítány českým obyvatelstvem. Vojáci 
šli ve vícestupech, mnozí byli obvá-
záni a mezi nimi jely povozy tažené 
lehkými koníčky s municí a dalším 
materiálem. Některé části jednotek 
si prozpěvovaly ruské písně. Horší 
to bylo příští den, kdy se začaly po 
skupinkách a dosti neorganizovaně 
trousit týlové jednotky. Rusové na to 
mají nádherný výraz „svoloč“. To byli 
ti, kteří dělali sovětské armádě velkou 
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ostudu. Cestou přes bohdíkov některé místní obyvatele 
pohotově okradli. Tato událost se šířila vesnicí rychlostí 
blesku a obyvatelé Bohdíkova začali být obezřetnější a po-
schovávali cenné věci a mnohdy i ženy.

Situace se pomalu zklidňovala. Jen u silnice ležely 
odhozené pušky, samopaly a pásy s nábojnicemi. Také 
se povalovaly motocykly a byla odstavena auta různých 
značek. Po lesích se válelo mnoho německých unifo-
rem, ale všichni se jich štítili, neboť mnohé z nich byly 
plné vší a blech. V tu dobu nikdo do lesa nechodil, ne-

Dětský maškarní karneval 2015
S přípravou této u dětí (a doufáme i rodičů) oblíbené 

akce jsme začali už v měsíci říjnu a všechno ukazovalo, že 
nám žádná překážka nestojí v cestě. I když jsme v obou 
mateřských školách po dlouhou dobu působily jako mladý 
a odolný kolektiv, chybička se přece jen vloudila a letos 
neduhy dorazily i k nám. Ale i tak se nám těsně před je-
jich řešením všechno podařilo zorganizovat a šlo to jak po 
másle. Jen se nemůžeme stále dopátrat, kolikátý karneval 
to vlastně byl, ale přívlastek ,,tradiční´´ určitě zasluhuje. 

Jako jediná z kolektivu jsem byla v minulých letech ne-
jistá, nervózní a plná obav, jak všechno dopadne, letos ale 
vše probíhalo jinak. Organizace, objednávky, spolupráce 
mezi oběma mateřskými školami, aktivita rodičů, přátel 
a sponzorů byla velmi klidná, vstřícná a v pohodě. Také 
průběh Karnevalu byl podle našeho úsudku takový, jaký 
jsme si vždycky přály. Jedna maska krásnější než druhá, 
plný sál rodičů, občerstvení všeho druhu, zábava, soutěže, 
plné dvě hodiny pohybu a viditelná spokojenost hostů.

Co na tom, že při závodění lezly pečlivě vymydlené, 
vyžehlené, navoněné a bíle načančané princezny po bříšku 
a po zemi a princové měli odřená kolena od parket. Ale ta 
chuť se zúčastnit, vyhrát a něco získat za odměnu! To byl 
náboj ze všech nejsilnější. Dvě hodiny zábavy utekly jako 
voda a po vystoupení paní Leny Freyové nastala očekáva-
ná, bohatá a pro všechny přitažlivá tombola. Prodej losů 
letos trval pouhou půlhodinku a bylo to!

Z podia jsem viděla nadšeně běhající děti s rozzářenýma 
očima, ale věřte mi, že rodiče nezůstávali za dětmi pozadu. 
Ta radost z výhry, to očekávání při vybírání si z bohaté a pes-
tré nabídky! Rodiče, nepřipadali jste si jak v době svých ma-
lin nezralých, kdy jste úplně samozřejmě a určitě často tyto 
pocity zažívali? 
Protože já jsem 
už opravdu vel-
ký pamětník 
a mnoho sou-
časných rodičů 
pamatuji ještě 
v punčocháč-
kách, opět jsem 
vás viděla jako 
teVše dobře 
dopadlo, po-
slední unavení 
n á v š t ě v n í c i 
odešli, my jsme 

boť zde bylo nebezpečí, že narazí na nějakého ukryté-
ho německého vojáka. Někteří místní obyvatelé dostali 
pušky, rudé pásky na rukávy a po setmění celou noc ve 
skupinkách procházeli s ostře nabitými puškami vyhra-
zený úsek vesnice. 

Lidé se velmi radovali z osvobození, pořádaly se různé 
zahradní slavnosti u sokolovny, nebo u hostince „Na Krč-
mě“. Myslivecká společnost pořádala slavnost spojenou se 
střelbou na asfaltové holuby v prostorách „Dolního sadu“. 

 Zpracovala J. Málková

základní a mateřská škola bohdíkov
uklidili tu trošku nepořádku a dostavil se pocit dobře odve-
dené práce. A co Vy? Byli jste spokojeni a budete se těšit 
společně s námi na karneval v příštím roce? 

Děkujeme všem za POdporu, POmoc, POchopení 
a PO roce zase na shledanou! Bylo to pro mě POhlazení 
PO duši.

Bohumila Matysová, vedoucí učitelka MŠ

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Superfarmář
Díky firmě Pygmalino jsme mohli v naší školní družině 

uskutečnit velký turnaj jednotlivců ve hře „Superfarmář.“ 
První čtyři výherci se mohli radovat z pěkných věcných 
cen, které nám sponzor akce věnoval. Nová společenská 
hra přinesla dětem nejen nové zážitky, zkušenosti, ale 
i příjemně strávené chvilky. Můžeme potvrdit, že naše mo-
tto „Kdo si hraje, nezlobí!“ je pravdivé.

Velikonoční tvoření
Přípravu na Velikonoce jsme v rámci školní družiny 

završili zdobením kraslic. Díky trpělivosti Hanky Vokur-
kové si každé z dětí mohlo vyzkoušet netradiční techniku 
zdobení voskem a odnést si pěkný výrobek domů. Touto 
cestou chceme paní lektorce poděkovat a budeme se těšit 
na další tvoření.

Markéta Kuncová a Petra Drongová, vychovatelky ŠD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEMATICKÉ SOUTĚŽENÍ
Každoročně se stovky českých škol zapojují do mezi-

národní soutěže „Matematický klokan“, která je zaměřena 
především na logické uvažování, představivost a obrazo-
tvornost. Letos jsme se opět zapojili a největší radost nám 
udělali tito řešitelé:



– 5 –

Kategorie „Cvrček“ (žáci 2. a 3. roč.) 
1. Michaela Nováková  60 b.
3. Adam Fischer  50 b.
Kategorie „Klokánek“ (žáci 4. a 5. roč.) 
2. Barbora Foglová  71 b.
    Lucie Průchová
3. Jan Hangurbadžo  65 b.
Nejlepší počtářky z pátého ročníku jely 30. března 

reprezentovat naši školu v okresním kole matematické 
soutěže na I. ZŠ v Šumperku. V těžké konkurenci téměř  
60 soupeřů se naše dívky neztratily a skvěle zabodovaly. 
Julie Nováková se umístila na celkovém 4. místě, i když 
„bodově“ byla třetí. 2. místo totiž obsadili dva řešitelé se 
stejným počtem bodů a naši Julinku tak připravili o za-
sloužený bronz. Jedenáctá Lucie Průchová a třináctá Bar-
bora Foglová nás také velmi potěšily. Všem dívkám ještě 
jednou gratulujeme!

 Mgr. Petra Straková

Dne 30. 3. jsme navštívili Městskou knihovnu v Šum-
perku. Paní knihovnice pro nás připravila knížku od Zdeň-
ka Svěráka „Tatínku ta se ti povedla“. S touto knihou jsme 

prožili spoustu legrace a už víme, že i tatínci umí vyprávět 
skvělé pohádky. Po programu v knihovně nás čekala ná-
vštěva Vlastivědného muzea, ve kterém jsme si prohlédli 
interaktivní výstavu o Radku Pilařovi. Zahráli jsme si stí-
nové divadlo, vytvořili les Řáholec a při řešení skládaček 
a rébusů jsme uplatnili i své vědomosti. Starší děti ještě 
zvládly i velmi zajímavou výstavu o včelách, kde si skvěle 
zopakovaly znalosti z hodin přírodovědy.

    Mgr. Vendula Johnová

Setkání pedagogů spádové oblasti Ruda
Ve středu 28. ledna jsme ve škole přivítali skupinu hos-

tů z okolních malých škol i velké školy z Rudy. V rámci 
potřebné spolupráce škol a pedagogů jsme se zabývali pro-
spěchem bývalých žáků, aktuálními problémy pedagogic-
ké práce a diskutovali o nových metodách výuky, např.: 
genetické metodě čtení, čtením a psaním ke kritickému 
myšlení (RWCT), o moderněji pojaté výuce hudební a vý-
tvarné výchovy. Ke všem tématům měly naše paní učitelky 
připravené krátké vstupy, doplněné o prezentaci vlastních 
zkušeností a praktické ukázky.

  Mgr. Alena Vokurková
      

KOMUNITNÍ ŠKOLA
III. PLES KOMUNITNÍ ŠKOLY

Dne 21. 2. 2015 uspořádala Komunitní škola Bohdíkov 

ve spolupráci s HŠ YAMAHA již v pořadí 3. ples. Získaný 

výtěžek bude opět využit při realizaci aktivit pro děti i do-

spělé. Velké poděkování patří nejen sponzorům, ale všem, 

kteří nám při zajištění akce pomáhali a také vystupujícím 

v doprovodném programu. Speciální pochvalu zaslouží 

kluci a holky z naší školy za krásnou úvodní polonézu 

i úvodní písničky. Za rok se těšíme na shledanou!!

Za přízeň a podporu děkujeme následujícím sponzorům:
1. Pivovar Hanušovice
2. RPS Olšany
3. VOBUS Hanušovice
4. DOLS Šumperk
5. Krmiva Petrikovi, Bohdíkov
6. Obecní úřad Bohdíkov
7. Zámečnictví Jan Beran, Hrabenov
8. Tesařství V. Plaňava, Bohdíkov
9. Pokrývačství P. Kunc, Raškov
10. PROMAT Praha
11. MK Fruit Šumperk
12. MAS Horní Pomoraví
13. MARWIN Hynčice
14. Staroměstské trubičky p. Gřundělová
15. MOSEV plast Nová Hradečná
16. Pohostinství „POD HOROU“, Bohdíkov
17. LEO-MIX Hanušovice
18. Prodejna „U KRTKA“ Šumperk
19. HBS MONT Raškov
20. Uzenářství p. Klimeš, Bušín

21. Čerpací stanice R. Schwarz Hanušovice
22. Vodoinstalace p. Luděk Cikrýt, Hanušovice
23. Květinářství p. Eva Diopanová, Bohdíkov
24. Rodina Faltínova, Aloisov
25. Rodina Úlehlova, Bohdíkov
26. Pan Antonín Gronych, Bohdíkov
27. Pan Jan Kozák, Bohdíkov
28. Manželé Pavelkovi, Bohdíkov
29. Manželé Drongovi, Raškov
30. Rodina Marka Diviše, Komňátka
31. Manželé Jana a Zdeněk Janků, Aloisov
32. Manželé Šíblovi, Bohdíkov
33. Manželé Záluští, Bohdíkov
34. Manželé Lenka a Jan Skopalovi, Bohdíkov
35. Paní Kateřina Krzystková, Bohdíkov
36. Slečna Eva Horáková, Raškov
37. Paní Pavla Směšná, Ruda
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FK Bohdíkov

SDH Raškov

K dnešnímu dni má naše členská základna zaregistrováno 
25 členů činných a cca 12 členů přispívajících. V roce 2014 
byli přijati noví členové do našeho sboru. Jsou to Václav Bab-
ka st. a Václav Babka ml. 

Členové SDH se scházeli v průběhu roku na členských 
a výborových schůzích, a to každý první pátek v měsíci.

V průběhu roku se členové SDH věnovali především běž-
né údržbě letního areálu Podhradí, Hasičské zbrojnice a hlav-
ně údržbě svěřené techniky a výstroje. 

V roce 2014 se SDH i JSDH věnovala hlavně plnění zada-
ných úkolů z VVH z roku 2013. Takže mi nyní dovolte, abych 
krátce zhodnotil plnění zadaných úkolů z VVH 2013 a poté 
práci našeho sboru a jednotky v roce 2014.

V usnesení z minulé VVH konané 4.1.2014 bylo schváleno 13 
bodů. Z toho bylo zadáno 7 úkolů jak pro sbor, tak pro jednotku. 
Všechny zadané úkoly, které byly zadány VVH pro rok 2014 mů-
žeme k dnešnímu dni považovat za splněné, i když bychom moh-
ly k plnění některých úkolů přistupovat poněkud zodpovědněji.

Bod č. 10 Výstavba zázemí u požární zbrojnice: Na toto 
téma se vedlo jednání s obecním úřadem, při kterém byla 
přednesena možnost využití budovy bývalé Mateřské školy 
v Raškově, právě pro vybudování zázemí pro sbor i jednot-
ku SDH Raškov. S tímto záměrem bylo rovněž seznámeno 
zastupitelstvo obce Bohdíkov, které návrh pro využití budovy 
ze strany SDH schvaluje. Doufám, že se v průběhu roku 2015 
provedou další kroky a brzy se dočkáme tak dlouho diskuto-
vaného zázemí.

Bod 6. Okrsková soutěž
Okrsková soutěž v požárním sportu se konala v Hrabeno-

vě. Naše družstvo se jí po předchozí pauze rovněž zúčastnilo. 
Přesto, že se polovina soutěžního družstva postavila na start 
poprvé, umístilo se s nad očekávání dobrým časem v požár-
ním útoku. Doufám, že stejně dobře budou reprezentovat náš 
sbor i v roce 2015.

To je vše k úkolům SDH z roku 2014.
Dále jsme se v roce 2014 věnovali úkolům, které také 

vyplývají z naší práce v Jednotce sboru. Členové jednotky 
se účastnili různých, jak povinných tak nepovinných kurzů 
a školení pro rozšíření svých znalostí. Hned začátkem roku 
2014 se velitelé družstev a velitel jednotky účastnili pravidel-
ného dvoudenního školení velitelů na stanici HZS Šumperk. 
Velitel družstva Libor Fleischer absolvoval kurz nositelů dý-
chací techniky.

Dne 27. 7. 2014 bylo provedeno ze strany HZS OK prově-
řovací cvičení jednotek zařazených v plošném pokrytí kraje. 
Byl vyhlášen požár lesního porostu I. stupně v katastru Boh-
díkov Aloisov. Naším úkolem bylo vytvořit přívodní hadicové 
vedení hadicemi B od Cas 25 jednotky Ruda nad Moravou, 
která čerpala vodu z řeky Moravy a následné uhašení poros-
tu paseky. Na závěr bylo toto cvičení vyhodnoceno ze strany 
HZS s kladným výsledkem.

… a tak jsme to přežili!
Tak jsme to přežili, tak jsme se dočkali, konec válení se 

na kavalcu, konec chození od ničeho k ničemu, konec trá-
vení sobot a nedělí přilepeni k televizi hledíce na zasněžená 
sportoviště po celém světě, zatímco za oknem proletuje sníh 

Během roku jsme se rovněž věnovali pravidelnému škole-
ní všech členů jednotky.

Co se týká mimořádných událostí, byl rok 2014 nad míru 
klidný a jednotka nevyjížděla k žádné mimořádné události.

V roce 2014 jsme jako Jednotka SDH získali finanční 
podporu od obce Bohdíkov, za kterou jsme doplnili vybave-
ní jednotky o ochranné a věcné prostředky potřebné k naší 
činnosti.

Pro informaci bylo zakoupeno: 
1x zásahový oděv ZAHAS V, Sada hadic 4xC, 3xB,  

2x Pracovní polohovací pás, 9x pláštěnka, Pracovní stejno-
kroj PSII, trička +čepice, Svítilna Pelli pro přilbu Gallet.

Protože se na nás během předchozího období obrátilo ně-
kolik našich občanů se žádostí o pomoc při likvidaci bodavého 
hmyzu, byl také zakoupen vysavač na bodavý hmyz.

To je asi vše z našeho hasičského života v roce 2014.
Úkolem dnešní VVH je i stanovení plánu práce na násle-

dující rok, na rok 2015. Proto nyní předkládám návrh plánu 
práce na rok 2015.
•	 Účast	družstva	SDH	na	okrskové	soutěži	v	požárním	spor-

tu
•	 Aktivně	se	účastnit	pravidelných	školení	jednotky,	obnovit	

zdravotní prohlídky všech členů jednotky
•	 Provádět	údržbu	svěřené	techniky	a	výstroje
•	 Provádět	 údržbu	 stavebních	 objektů	 požární	 zbrojnice	

a areálu Podhradí
•	 Spolupracovat	s	Obecním	úřadem	a	základní	školou	v	ob-

lasti preventivně výchovné činnosti na úseku požární 
ochrany (dny otevřených dveří, ukázka techniky a vybave-
ní, besedy)

•	 Ve	spolupráci	s	OÚ	a	stavební	komisí	provést	kroky	k	pří-
padné realizaci záměru rekonstrukce bývalé budovy MŠ 
Raškov pro potřeby SDH.
Dovolte mi, abych závěrem této zprávy, tak jako každý 

předchozí rok poděkoval jménem SDH Raškov, jménem 
velitelů družstev a velitele jednotky všem, kdo se jakýmkoli 
způsobem podílel na likvidaci mimořádných událostí a na 
samotném chodu jednotky a sboru v roce 2014. Do nového 
roku, roku 2015 přeji nejen členům SDH a JSDH Raškov, ale 
také všem občanům naší obce hodně zdraví, osobní pohody 
a pokud možno žádné mimořádné události. 

Děkuji také jménem SDH Raškov za nemalou finanční 
podporu obci Bohdíkov, zastoupenou starostou panem ing.
Luďkem Hatoněm, kterou nám byla v roce 2014 poskytla 
a věřím že v příštím roce bude naše spolupráce pokračovat.

 Luděk Brostík, jednatel SDH

V minulém čísle byla pod nadpisem SDH Bohdíkov myl-
ně uvedena výroční zpráva SDH Komňátka. Všem hasičům 
se tímto omlouváme.

Výroční zpráva SDH Raškov 2014

jen tak sporadicky, skoro vůbec, a tak sněhuláka dospělých 
rozměrů ukoulet prostě není v lidských silách. Zima nám 
ukázala svoji odvrácenou tvář nebo nám spíš žádnou tvář 
ani neukázala. Pro někoho ideální stav, pro ostatní skial-
pinisty žádný odvar. Ano, přežili jsem „zimní“ přestávku 
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a rozjíždíme jarní, jak s oblibou říkám, brankobraní, a body 
už se rozdávají, hráči se kopou a rozhodčí, který prvním 
zapískáním vyhnal pavouka ze své nekompromisní píšťalky 
a ochozy zaznělo jednohlasně „..sudí, co to pískáš!“, vstře-
bává první dávky „chvály“ na svou osobu a hlavou se mu 
honí otázka, jestli to má vůbec zapotřebí? Asi ano, myslí si 
většina. Zápasy jsou rozjety a nejdou zastavit. 

Vraťme se proto lehce zpět. Ne všichni si váleli krko-
vičku za pecí. Někteří, říkejme jim fotbalisti, nezaháleli 
a pilně se připravovali na jaro. Zimní příprava začala v půli 
ledna a vyvrcholila na konci března. Kolik kilometrů se 
naběhalo a kolik srandy se užilo nelze s přesností říct, ale 
promarněný čas to rozhodně nebyl. A jak jsem nastínil, 
bylo to hlavně o běhání. Úterky a soboty jsme oběhali co 
se dalo, kopce, roviny, snížkem i blátem, žádné výjimky, 
žádné úlevy. Čtvrtky jsme trávili v tělocvičně v Bohutíně, 
ne tedy celý den, spíše odpoledne, tedy pozdní odpoledne 
a abychom nezlenivěli, tak i před tělocvičnou jsme si dali 
menší výběh. Jako poklice na hrnec, tak i k naší zimní pří-
pravě patří pětidenní soustředění na horách. Znovu nám 
poskytl azyl a super chatu Konrád ve Stříbrnicích náš ka-

SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Od 27.–30. 4. 2015 bude společnost SITA CZ a.s. provádět ve Vaší obci sběr a svoz velkoobjemového odpadu.
Sběr a svoz bude probíhat následovně:
Na níže uvedená místa, určená obcí, budou přistaveny velkoobjemové kontejnery.
Občané uloží odpad do kontejnerů a po ukončení sběru bude odpad převezen a odstraněn na skládce v Rapotíně.
Umístění kontejnerů:
            •  od 27.–9. 4. 2015     

 Počet ks  Místo 
 1  Bohdíkov – most (u Vitů)   
 1  Bohdíkov – u samoobsluhy
 1   Bohdíkov – u lípy 

            •  od 29.–30. 4. 2015
 Počet ks  Místo
 1  Dvůr Raškov – u lípy
 1  Raškov – kostel
 1  Komňátka – obchod

Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
•	 nepoužitelný	(vyřazený)	nábytek,
•	 matrace,
•	 vany,
•	 koberce	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 NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
V sobotu 2. 5. 2015 bude společnost SITA CZ a. s. provádět ve Vaší obci  sběr a svoz nebezpečných odpadů.
Harmonogram svozu:
Čas     Místo
09.00–09.30 Dvůr Raškov
09.35–10.05 Raškov – u Ottů
10.10–0.40 Raškov – u kostela
10.45–0.55 Kulturní dům 

11.05–1.25 Bohdíkov – u nádraží
11.30–2.00 Bohdíkov – u lípy   
12.05-12.35 Bohdíkov u samoobsluhy
13.25-13.55 Komńátka – u obchodu

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	nebezpečnými	látkami,
•	obaly	znečištěné	nebezpečnými	látkami,
•	obaly	od	sprejů,
•	televizory,	ledničky,

marád, bývalý fotbalista Peťa Konrád, kde za málo peněz 
máme hodně muziky a dobré místo k utužení kolektivu 
i sportovní přípravě. Přípravu chutných pokrmů od snída-
ní po večeře si dobrovolně vzali za své Tréňa Jirka a Veselý 
cykloturista Jirka. Konzumaci jsme už zvládli sami. Zdár-
ně jsme absolvovali výběhy, tři túry na běžkách, dvoufázo-
vé i třífázové tréninky, na čtyřfázové už nebyl dostatečný 
prostor, trénink na umělém hřišti ve Starém Městě i na 
vedlejším hřišti mezi krtky a také jsme okusili tělocvičnu 
ve Starém Městě. Zakončili jsme toto veškeré trápení těla 
sobotním přátelským utkáním a regeneračním bazénem 
v Zábřehu a předodjezdovým rozborem celého soustředě-
ní, jeho klady i zápory i nové myšlenky pro příští rok. Ano, 
má to něco do sebe, takové fotbalové Snow Movie. 

Soustředění tedy proběhlo a zapadlo do připravených 
přípravných utkání, kde se nám dařilo i nedařilo, ale ka-
ždopádně ukázala, že manšaft je dobře připraven rvát se 
o co nejvíc bodů, víc brát než dávat a přichystat tak pro 
své nedočkavé fandy dobrou podívanou s příchutí vítěz-
ství. Zdravý optimismus není nikdy na škodu.

 Sněžný šerpa a horský vlk – soustředěný P.J.

14.00-14.25 Bohdíkov – u mostu (u Vítů)
14.30-14.55 Aloisov – u Dvora
15.00-15.30 Bohdíkov – u kravína

•	vyřazené	 chemikálie	 a	 další	 podobné	 nebezpečné	
odpady.

Seznam dalších odpadů:
•	pneumatiky.
Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ např.:
•	ledničky	bez	chladicích	zařízení,	televizory	bez	ob-

razovek, komunální a stavebné odpad apod.

Čas     Místo Čas     Místo

SITA CZ a. s., Provozovna Rapotín
 Na Střelnici 633 • 788 14 Rapotín

Telefon: 583 212 064
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firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI

BOHDÍKOVSKÝ BAZÁREK
Přijďte na bazarový prodej dětského oblečení, hraček 

a dalšího vybavení, který se koná v Kulturním 
domě Bohdíkov dne 25. 4. 2015 ve 14:00 hodin.

Určitě si vybere každý!                                                                           
 Maminky, pokud máte zájem prodat si věci po 

svých dětech, kontaktujte prosím:                                             
Zdenku Václavkovou na tel. čísle: 774 668 461

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 pře-
dem

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)

FIRMA LEO–MIx PAN LEOš HATOň
oznamuje, že objednává

na květen 2015 tyto druhy drůbeže:
•	 kuřice	a	kohouty	(5	barev)	13–16	týdnů
•	 brojlerová	krůťata	6–8	týdnů
•	 housata	a	káčata	15–20	dní
•	 husokačeny	15–20	dní
•	 brojlerová	kuřata	20	dní
Prodej balkónových květin, zeleninové a květinové přísady
se uskuteční ve dnech 8., 9., 10. května vždy od 9:00 do 17:00.

Informace na telefonu 602 126 130 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

27. 4. Setkání k aktualizaci strategického rozvojové-
ho plánu obce v KD

30. 4. Pálení čarodějnic – SDH Bohdíkov
16. 5. Den Regionu Ruda – Olšany

... 5. Koncert v kostele sv. Petra a Pavla v rámci  
Mezinár. festivalu duchovní hudby

23. 5. Okrsková soutěž v požárním sportu – Raškov
30. 5. Kácení máje – SDH Komňátka


