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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem redakční rady Bohdí-

kovského zpravodaje srdečně pozdravila v novém roce 
2018. Celá země bude letos slavit 100. výročí vzniku 
Československa 28. 10. 1918. K oslavám se chce připojit 
i naše obec, a to nejen články v Bohdíkovském zpravodaji, 
ale především podzimní výstavou, která by chtěla ukázat  
100 let života v naší obci. Obracíme se proto na Vás 
s prosbou, zdali byste nám nezapůjčili staré fotografie 
(z významnějších akcí) či předměty dokumentující minulá 
období, které bychom mohli vystavit. Budeme vděční i za 
příběhy, o kterých jsme dosud nepsali a které bychom 
mohli zveřejnit. Kontaktovat můžete kteréhokoli člena re-
dakční rady i Obecní úřad.

J. Málková 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka v děkanátu Šumperk ukončena
Všech 194 ks pokladniček bylo ke dni 16. 1. 2018 

rozpečetěno a spočítáno. S Tříkrálovými koledníky jste 
se mohli setkat v období 1.–14. ledna 2018. Hlavním po-
sláním jednotlivých skupinek koledníků bylo přinášet do 
všech domovů požehnání, radost a pokoj a poprosit o po-
moc pro ty, co ji potřebují. 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kterých bylo kolem 
600 dospělých a dětí, za jejich nasazení a obětavost při 
této sbírce, místním asistentům za organizování sbírky 
v jednotlivých obcích a v neposlední řadě děkujeme všem, 
kteří jakýmkoliv darem do sbírky přispěli.

Tříkrálová sbírka, u nás letos v pořadí devatenáctá, 
vynesla 833 452 Kč, což je o necelých 100 000 Kč více 
než loni. Tato částka bude ještě navýšena o část výnosu 
z DMS. Charita Šumperku bude mít k dispozici 58 % 
z této částky. Bude tak moci opět podpořit osoby, které se 
ocitnou v nouzi, Centrum pro rodinu, Poradnu pro ženy 
a dívky – ochrana nenarozeného života, doplnit sortiment 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. S dalšími 

záměry Vás seznámíme během roku 2018, a to prostřed-
nictvím našich stránek www.sumperk.charita.cz nebo na 
www.trikralovasbirka.cz.

Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost.
Za Charitu Šumperk Zuzana Nedvědová,  

koordinátorka Tříkrálové sbírky
V Bohdíkově samém bylo do 9 pokladniček vybráno 

33 546 Kč, což je o 8 506 Kč více než v loňském roce.

NEZAMĚSTNANOST V BOHDÍKOVĚ
Koncem roku 2017 dosahovala nezaměstnanost v obci 

5,59 %. K 31. 8. to bylo dokonce jen 4,02 %. Poprvé 
bylo nejvíce nezaměstnaných ve věku 20–24 let (16 %), 
v předchozích letech a čtvrtletích to bývali převážně lidé 
nad 45 či 55 let. Dlouhodobě nezaměstnaných (více než  
24 měsíců) bylo 26 % a téměř polovinu tvořili nezaměstnaní 
evidovaní na Úřadu práce do 3 měsíců. 44 % nezaměstna-
ných byli lidé se středním odborným vzděláním (vyučeni) 
a 28 % se základním vzděláním a praktickou školou.

POČET OBYVATEL
Počet obyvatel 
k 31. 12. 2016

 Narozeno 
/z toho žen 

Zemřelo Přihlášeno Odhlášeno 
Počet obyvatel 
k 31. 12. 2017 

Celá obec 1344/655 12/5 10/4 32/18 34/20 1344/654
Bohdíkov 785/385 6/0 6/2 20/9 20/12 785/380
Raškov 426/209 4/3 3/2 12/9 11/7 428/212
Komňátka 133/61 2/2 1/0 0/0 3/1 131/62
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SBĚR a SVOZ 
PLASTŮ

26. 2. 2018  
31. 3. 2018

zprávy obecního úřadu
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodil:
Marek Suchý, Bohdíkov

navždy nás opustila: 
Ludmila Matějová, Červená Voda   
(Bohdíkov)
 

VÝSLEDKY VOLEB PREZIDENTA REPUBLIKY

Ve volbách zvítězil stávající prezident Miloš Zeman s 51,37 %. Jiří Drahoš 

získal 48,62 %. Volební účast byla 66,6 %. Jak to bylo v Bohdíkově a v kaž-

dém volebním okrsku zvlášť?

Bohdíkov Raškov Komňátka Celá obec

Miloš Zeman v % 66,01 70,73 60,00 67,21

Jiří Drahoš v % 33,98 29,26 40,00 32,78

Účast v % 63,43 69,66 70,18 66,48

USNESENÍ č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 18. 12. 2017 v Bohdíkově 

62. Zastupitelstvo obce schvaluje 
a)  Kontrolu plnění usnesení z 17. zasedání zastupitelstva obce
b)  OZV č. 01/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-

straňování komunálních odpadů
c)  Spisový řád obce podle přílohy 
d)  Cenu za dodávku pitné vody na rok 2018 ve výši 14,- Kč za m3 + DPH (15 %)
e)  Cenu za odvádění odpadních vod na rok 2018 ve výši 41,- Kč za m3 + DPH (15 %) 
f)  Vyplácení měsíční odměny pro členku zastupitelstva obce paní Ivanu Reichlovou od 1. 7. 2017
g)  Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018–2020 podle přílohy
h)  Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2018 podle přílohy
i)  Rozpočtové opatření č. 11 podle přílohy
j)  Dohodu o převodu práv a povinností zakladatele MAS Horní Pomoraví o.p.s.
k)  Prodej pozemku p.č. 1211/1, ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov, který vznikl na základě geometrického plánu 

č. 575–170/2017 zpracovaného zeměměřičským inženýrem Ing. Tomášem Křikalem, panu L. K., bytem Raškov, 
cenu 40,- Kč za m2

l)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje uzavřené 
s Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc

m)  Provozování Pošty Partner Obcí Bohdíkov v plném rozsahu od 1. 1. 2020
n)  Vytvoření pracovní skupiny ve složení Ing. Fleischer Libor, Ing. Reichl Zdeněk, Ing. Hodek Gustav a Ing. Hatoň 

Luděk pro zpracování stavebního zadání stavební úpravy budovy obecního úřadu pro účely Pošta Partner a cel-
kové rekonstrukce budovy

o)  Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce pro římskokatolickou farnost Raškov na opravu hodinových 
ciferníků a erbovní kartuše kostela v Raškově ve výši 40 tisíc Kč

p)  Finanční dar pro pana P. K., bytem Bohdíkov na zakoupení zdravotnické pomůcky (elektromagnetická rehabilitač-
ní podložka BEMER) ve výši 60 tisíc Kč

63. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a)  Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
64. Zastupitelstvo obce stanoví
a)  S účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu obce, členy rady obce, předsedy 

výborů a komisí rady, členy zastupitelstva obce, výborů a komisí ve výši dle důvodové zprávy
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ze života naší obce
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Je tomu pár týdnů, co jsme všich-
ni slavili nejkrásnější svátky v roce 
– Vánoce. Někteří z nás tyto svátky 
prožívají jen v kruhu rodinném, ale 
většina dává přednost setkání s přá-
teli. Během celého roku se těšíme 
na vánoční atmosféru, vůni svíček, 
zpívání koled a rádi si pochutnáme 
na dobrém jídle a pití, které patří 
výhradně k těmto dnům. Když tím podpoříme dobrou věc, těší nás to o to víc. 

Proto se parta lidí pod záštitou raškovských hasičů rozhodla využít tento 
očekávaný adventní čas k uspořádání předvánočního setkání místních občanů 
na návsi v Raškově. K radosti nás všech přišlo hodně lidí, pro které byl při-
praven punč, výborná česnečka a jiné dobroty. Atmosféru umocnila možnost 
nahlédnout do vánočně vyzdobeného kostela. Podpořili jsme rovněž tradiční 
akci rozsvěcování vánočního stromečku v parku u kulturního domu. Výtěžek 
z obou akcí byl zaslán nadaci HAIMAOM. Tato nadace, fungující při Hemato-
onkologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, podporuje transplantaci 
kostní dřeně. Na stránkách www.haimaom.cz je umístěn příspěvek z těchto 
akcí s poděkováním. Podařilo se vybrat neuvěřitelných 20.500,- Kč.

Děkujeme všem lidem, kteří přišli a koupí něčeho dobrého nebo přispě-
ním do kasičky, pomohli vybrat tuto krásnou sumu. Zároveň poděkování patří 
všem, kteří přispěli svými výrobky, zapůjčením vybavení a především svým vol-
ným časem. Budeme se snažit, aby se tato setkání stala tradicí. 

Děkujeme. c(HKK)

PODĚKOVÁNÍ
„Děkuji za podporu a finanční pomoc zastupitelům Obce Bohdíkov, za pří-

spěvky a iniciaci finanční podpory občanům Obce Bohdíkov i občanům obcí 
okolních, za podporu ZŠ a MŠ Bohdíkov. Získané prostředky budou použity 
na pořízení zdravotní pomůcky nehrazené zdravotními pojišťovnami – magne-
toterapii BEMER (http://www.bemergroup.cz/), která by měla pomoci s léč-
bou nehojících se otevřených ran, tzv. proleženin.“

Petr Krystek, vozíčkář a občan Bohdíkova

BOHDÍKOV V ROCE 1918
Počátkem roku 1918 stále probíhala 1. světová válka. České země byly sou-

částí Rakouska – Uherska, v jehož čele stál císař Karel I.. Český Bohdíkov 
(součástí byl i Aloisov), Raškov (Nikles) i Komňátka byly samostatnými obce-
mi. Každá měla svého rychtáře, školu, školku i kostel s farou (kromě Komňát-
ky, která byla přifařena k Raškovu). V Bohdíkově a Komňátce žilo obyvatelstvo 
převážně české národnosti. Naproti tomu v Raškově byla naprostá většina oby-
vatel národnosti německé (žilo tu asi 800 obyvatel). Počet obyvatel Českého 
Bohdíkova překročil 1200, v Komňátce 450. Byly tu průmyslové podniky –
Továrna na fíkovou kávu a korkové zboží, horní vápenky, strojírna a slévárna, 
papírna, pily, mlýn, vápencové lomy – většina v rukou německých majitelů. 
Na polích a v lesích hospodařili místní sedláci. Pozemky a lesy v okolí velkou 
mírou spadaly pod Velkostatek Ruda nad Moravou, který vlastnil knížecí rod 
Lichtenštejnů. Obcí vedla železniční trať s nádražím v Bohdíkově i zastávkou 
v Komňátce. V obcích byly obchody i hostince, v Bohdíkově i pošta a Záložna. 
V Raškově družstvo Elektor a Záložna. Každá obec měla své hasiče, Národní 
jednotu (kromě Raškova) a různé kulturní a sportovní spolky, včetně Sokola 
v Bohdíkově (ten měl od roku 1915 zákaz činnosti). Naprostá většina obyva-
tel byla katolického vyznání. Kostely v Bohdíkově i Raškově stály téměř dvě 
století, kaple v Komňátce něco přes 20 let.

J. Málková

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
V sobotu 30. 12. 2017 se uskuteč-

nil již 13. ročník turnaje ve stolním 
tenise O pohár starosty Bohdíkova. 
Turnaj se opět konal v kulturním 
domě, a to za účasti 25 hráčů, což 
byla nejvyšší účast v celé historii tur-
naje. Jako pořadatel jsem velmi potě-
šen, že je každým rokem větší a větší 
zájem hráčů a hlavně, že se přihlašují 
i mladší hráči, vesměs za přítomnosti 
tatínků, kteří jim dělají vzor a tím je 
burcují do boje proti starším a zku-
šeným hráčům. Atmosféra byla opět 
perfektní, vládla dobrá nálada a také 
zdravě bojovný duch. Přišly se podí-
vat i maminky hráčů – benjamínků, 
ale i rodinní příslušníci dalších hrá-
čů, v neposlední řadě pak i fanoušci 
dobré zábavy. No a jak to celé dopad-
lo? Tak jako loni vyhrál opět nejstarší 
hráč ze všech zúčastněných. Ve finá-
le porazil borce, který už v minulosti 
jednou nad hlavu zvedal pohár pro 
vítěze turnaje.

1. místo: JíříŠárník (starší)
2. místo: Michal Valíček 
3. místo: Tomáš Vinkler 

Fotogalerii z turnaje najdete na 
oficiálních internetových stránkách 
obce Bohdíkov a také na facebooko-
vém profilu Tomáše Vinklera.

V neposlední řadě děkuji níže 
uvedeným sponzorům, kteří každým 
rokem přispívají na ceny pro hráče 
věcnými dary a také děkuji těm, kteří 
se podíleli na přípravě a zdárném 
průběhu celé akce.

Seznam sponzorů:
P. Irena a Zdenek Pospíšilovi, 

Petr Pavelek, řeznictví Miroslav 
Skála Šumperk, Jiří Láhola (starší), 
Hana Gronychová, Majka Kaňáko-
vá, Radek Gronych, Potraviny Raš-
kov, Sokolovna Bohdíkov, Stavebni-
ny Raškov.

Závěrem bych Vás rád pozval na 
následující 14. ročník turnaje, který 
se bude konat opět v prosinci toho-
to roku. Termín bude ještě upřesněn 
a pozvánka na turnaj bude opět otisk-
nuta v Bohdíkovském zpravodaji a na 
Facebooku. 

Sportu zdar, stolnímu tenisu 
zvlášť! 

Váš Jarda Kaňák alias Frenky
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k o M u n i t n í  š k o L a

z á k L a d n í  a  M a t e ř s k á  š k o L a  b o h d í k o v

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jelikož se nám zima pomalu blíží ke svému konci, je 

na čase zhodnotit, co krásného nám přinesla. Nejprve se 
objevilo trošku strachu a obav z návštěvy pana Mikuláše 
se svou družinou, ale protože máme v obou mateřských 
školách samé hodné děti, následovala radost z bohaté 
nadílky plné samých dobrůtek. Potom jsme s napětím 
očekávali nadílku vánoční, která byla díky našim vstřícným 
a ochotným rodičům letos opravdu velmi bohatá. Nový 
rok 2018 začal ve znamení zimních sportů – sáňkování, 
bobování a stavění sněhuláků. Díky tomu, že se zima 
ukázala ve své plné síle a kráse, mohli jsme mrazivé počasí 
využít i k různým pokusům a pozorování. 

A na co se můžeme těšit v jarním období? Nejprve se 
rozloučíme se zimou vynesením Morany a pak si užijeme 
dlouho očekávaný DĚTSKÝ KARNEVAL, na kterém 
pro vás vystoupí speciální hosté – zpěvačka, moderátorka 
a autorka dětských knih Inka Rybářová a její kolega klaun 
Rybička. Tímto bychom vás rádi pozvali a chtěli bychom 
předem srdečně poděkovat všem sponzorům, rodičům 
a příznivcům obou mateřských škol za celkovou pomoc 
při realizaci karnevalu. 

Závěrem vám přejeme krásné a pohodové Velikonoce!
Kolektiv učitelek MŠ Raškov a MŠ Bohdíkov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KROUžEK INfORMATIKY
Ve školním roce 2017/2018 jsem se začala setkávat 

s dětmi 1.–3. třídy v kroužku Informatiky. V říjnu jsem děti 
motivovala k práci na počítači tím, že se samy naučily, jak 
si vyhledat pěknou hru. Umíme si také najít stránku naší 
školy a podívat se na zajímavé odkazy. V listopadu jsme se 
naučili pracovat v programu Malování či Kreslení pro děti. 
Děti se také podívaly do Dětského koutku a vyzkoušely 
si další výukové aplikace. V prosinci jsme dále pracovali 
v programu Malování, protože nás to velmi bavilo. Umíme 
již vytvořit kreslené přání a ti šikovnější si zvládnou svůj 
obrázek uložit a opět otevřít v textovém editoru MS Word. 
Již před Vánoci si někteří vytvořili přání a rádi jsme si 
hráli v adventním kalendáři. V lednu jsme dokázali vytvo-
řit jednoduché tabulky v programu MS Word a šikovnější 
i v programu MS Excel. Umíme pracovat s textem – změ-
nit si velikost písma i barvu a další. Na začátku 2. pololetí 
k nám přišli do kroužku noví kamarádi, tak jim budeme 
pomáhat, aby vše zvládli také. Všechny děti jsou velmi ši-
kovné a já je mohu jen pochválit.

Mgr. Blanka Juřičková

Pokračování přístavby tělocvičny – stav ze začátku února 2018

Výroba vánočních přání v angličtině pro děti z Estonska

Radost z dárků pod vánočním stromečkem

Závěr našeho tradičního Vánočního koncertu
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 Název aktivity Lektor Počet při-
hlášených

Počet 
lekcí 

1 Klub maminek a dětí Klubíčko – při MŠ Raškov Václavková, Záluská 12 11
2 Zumba Vicencová 15  9
3 Orientální tance pro děti MŠ a ZŠ Záluská 6  5
4 Orientální tance pro dospělé Záluská 26 37
5 Cvičení na trampolínách - děti Johnová, Fleischerová 34 61
6 Cvičení na trampolínách - dospělí Johnová 21 17
7 Zdravotní tělocvik pro dospělé Navrátilová 7 8
8 Oddíl estetické skupinové gymnastiky Fleischerová 15 68
9 Pohybovky Fleischerová 10 21

10 Angličtina pro žáky 1. a 2. ročníku Šimková 19 52
11 Kurz AJ pro starší děti Šimková 19 23
12 Individuální jazykové kurzy Šimková 5 5
13 Cvičení na velkých míčích, aerobic Vicencová 14 26
14 Zdravotní cvičení s prvky jógy Balšánková 36 40
15 Kroužek práce na počítači Juřičková 13 9
16 Vyšívání Juřičková, Václavková 18 14
17 VU3V Vokurková 13 6
18 Florbal Doležal 14 10
19 Výtvarný kroužek Johnová, Divišová 22 25
20 Sportovní hry Johnová 29 22
21 Beseda - kosmetika I. Dokoupilová 6 1
22 Beseda – kosmetika II. Dokoupilová 9 1
23 Výtvarné dílny - svícny Záluská 54 1
24 Výtvarné dílny - ubrousky Piknerová P. 57 1
25 Výtvarné dílny – Velikonoční tvoření Vokurková H. 55 1
26 Beseda a přednáška „Míchané nápoje“ Honajzerová H. 15 1
27 Beseda „Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku“ Kobza M. 20 1
28 Beseda Genealogie – pátrání po předcích Slaboch M. 40 1
29 Sokolnická show Oszelda J. 65 1

 Celkem  669 478

Komunitní škola se ve své činnosti nevěnuje pouze zájmovým a vzdělávacím aktivitám. V roce 2017 uskutečnila již 
5. ples, podílela se také na realizaci dalších akcí například – 27. školní pouť a Rozsvědcení vánočního stromu s výstavou 
výrobků šikovných lidí z naší obce a okolí. 

Zpracovaly: Petra Drongová a Markéta Kuncová

ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY REALIZOVANÉ V R. 2017

Z generální zkoušky na zahajovací vystoupení na 6. plese KŠ Bohdíkov (3. 2. 2018)
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SDH

FK BoHDíKov

Rok, za který se nemusíme stydět
Únorové číslo zpravodaje vždy 

věnuji ohlédnutím se za předešlým 
rokem, výcucem ze čtení z valné hro-
mady, takové to bilancování a chvále-
ní se, nikoli chvástání se. Samozřej-
mě o některých akcích a událostech 
jsem podrobně psal v průběhu loň-
ského roku v pravidelných, kvalitních 
příspěvcích předešlých zpravodajů, 
ale tady to dám do jednoho celku 
a zmíňkovitě vše úhledně spojím 
dohromady. Loňský rok měl ambice 
být obyčejným, průměrným, nijak 
nevyčnívajícím rokem a mohu dnes 
konstatovat, že opak byl pravdou. 
Ten rok přinesl toliko změn, událos-
tí, nutností, že jsme určitě všichni 
oddíloví rádi, že to máme úspěšně za 
sebou. Tak to pojďme zbilancovat. 

Naše fotbalová členská základna 
skýtá bratru 127 členů, z toho 86 
mužů, 9 žen a 32 mládežníků. Dvě 
třetiny jsou aktivní, hrající i pracující 
a zbytek přispívající. Poctivě pracují-
cí je devítičlenný výbor, který se vlo-
ni sešel rekordně 24x, aby vše vyřešil, 
na nic nezapomněl, všem vyhověl 
a peníze do pokladny donesl. Zajiš-
tění odehrání všech mistrovských 
utkání je prvořadým úkolem oddílu, 
což se podařilo a opět v rekordním 
počtu odehraných utkání celkem 
a to 79. Hlavní úkol jara byl udržet 
se v soutěži, do které jsme postoupili, 
tedy krajská soutěž I.A třída a to se 
podařilo. Pod novým koučem Tomá-
šem Horákem a starými posilami se 
to podařilo. Větší rozšíření mužstva 
„A“ přišlo po jaře před podzimní se-
zónou a oddíl uvolnil pro tyto účely 
také něco málo více financí, ovšem 
ku prospěchu věci. 

Pak jsme posbírali trochu železné-
ho šrotu, aby bylo na dvorku i ve sto-

dolách sklepech našich domácností 
zase místo a útulno. Máme taky něco 
nového pro děti a to nový krásný 
dřevěný domek s pískovištěm, sklu-
zavkou a houpačkou. Dlouho jsme 
ho slibovali a tak tam je a je hojně 
využit. Před létem jsme zorganizovali 
další, tentokrát nutnou pracovní akci, 
která byla naplánována jako stěžejní 
v loňském roce, a to úprava přítoku 
a studny na zavlažování hřiště. Pro-
blém s vodou na zavlažování hřiště 
v letních suchých měsících jsme ře-
šili a trápili se předešlé roky a tímto 
si myslím, že jsme problém vyřešili. 
Jinak co se týče prací na hřišti, tak se 
v loni opět rekordně odpracovalo 633 
hodin. Dobrá práce. A jelo se dál. 

Přes tradiční letní turnaj žáků 
a turnaj v malé kopané jsme se pře-
sunuli do poloviny prázdnin, kde 
nás čekala akce historií zamávavší. 
Exhibičně-benefiční utkání s legen-
dami české kopané, internacionálů, 
bývalých reprezentantů pod vedením 
Horsta Siegla SIGI Tým Stará garda. 
O tom, že to nakonec všechno dopad-
lo, že jsme udělali sportovní odpole-
dne s obrovským zážitkem nejen pro 
sebe, ale i pro spoustu lidí z Bohdíko-
va i blízkodalekého okolí, že se o nás 
i o obci psalo i natáčelo, ale hlavně 
že jsme se z toho nepodělali, jsem 
již psal někde v předešlém čísle. Ale 
to bylo právě to, co udělalo z loňska 
pro nás loňsko výjimečné. A navíc 
to ještě mohlo podpořit a podpořilo 
dobrou věc a Amálka Ježková z Hra-
benova tak mohla naším prostřednic-
tvím obdržet nemalou částku na boj 
s její vážnou kožní nemocí. 

Před začátkem sezóny jsme mu-
seli vyřešit ještě jednu provozní věc. 
Změnou v soutěžním řádu jsme 

pro novou sezónu měli povinnost 
natáčet každé mistrovské utkání na 
video, což znamenalo jednat poří-
zení odpovídající techniky, ale také 
výstavba místa, odkud se budou na-
táčení provádět. Kazatelnu jsme po-
stavili, vcelku slušně zapadla mezi 
střídačky a zápasy natáčíme, pak si 
je pouštíme a někdy se i zasmějeme. 
To je prostě fotbalový život. A do ži-
vota taky přišel nový tým dorostenců 
pod vedením Kuby Hlavatého. Další 
dobrá věc v oddíle, ať se daří. No 
a pak se rozjela nová sezóna, v Áčku 
nastoupili noví i staří koně a co čert 
nechtěl, začalo se dařit a už jsme 
nebyli pro soupeře vyplašeným no-
váčkem s jednoduchým skalpem, ale 
rovnocenným bojovníkem, připrave-
ným sám bohdíkovskou kudličkou 
skalpy soupeřů stínat a sbírat. 

A dnes vstupujeme do jarní časti 
ze čtvrtého místa a ne my, ale větši-
na soupeřů dívá se na naše záda. No 
a konec roku jsme si ovoněli tradič-
ními zabíjačkovými specialitami po-
chvalovanými všemi a bylo to. Rok 
uběhl a my byli rádi, že je za náma. 
Práce a dalších drobných akcí bylo 
ještě habakuk a vše to z toho nako-
nec udělalo ten zmíněný výjimečný 
rok. Díky Ti, žes byl, a že je na co 
vzpomínat.

  Ten co ví nejvíc, 
předsedovič šikula

Dne 6. 1. 2018 se konala v prosto-
rách KD Bohdíkov valná hromada 
SDH Raškov. Valnou hromadu za-
hájil starosta sboru, bratr Adolf Fle-
ischer. Byli přivítáni zástupci obce 
Bohdíkov, pan starosta ing. Luděk 
Hatoň, místostarosta pan Petr Vo-
kurka, pan Hlásný a pan Havlas za 

6. okrsek a zástupci SDH Komňátka, 
SDH Bohdíkov a patron naší zásaho-
vé jednotky pan Antonín Dus z HZS 
OL stanice Šumperk. Dále se schůze 
řídila předem stanoveným progra-
mem. Jednatelem SDH Raškov byla 
přednesena zpráva o činnosti sboru 
za rok 2017, ve které byla zhodnocena 

činnost zásahové jednotky a dále prá-
ce celého sboru, zpráva o stavu finanč-
ních prostředků a revizní zpráva.

Na této valné hromadě byly také 
stanoveny úkoly sboru na rok 2018. 
Po projednání všech zadaných bodů 
VVH se konalo malé občerstvení pro 
všechny zúčastněné.
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Bratři, sestry, vážení hosté,
vítám Vás na dnešní VVH SDH 

Raškov a dovolte mi, abych Vás 
v krátkosti seznámil s činností na-
šeho sboru v roce 2017 a s návrhem 
plánu práce na rok 2018.

K dnešnímu dni má naše členská 
základna zaregistrováno 22 členů 
činných a 14 členů přispívajících. 

V průběhu roku 2017 jsme se sna-
žili plnit plán práce, který jsme si od-
hlasovali na minulé VVH našeho sbo-
ru. Plán obsahoval šest bodů (úkolů), 
které se nám během roku podařilo 
splnit. 

V roce 2017 se pokračovalo v roz-
sáhlejších úpravách areálu Podhradí. 
Byly opraveny prostory toalet, oblo-
ženy a vybaveny splachovacím WC. 
V prodejních prostorách byly zhoto-
veny nové rozvody teplé a studené 
vody a opraveno a doplněno osvětle-
ní prostor areálu.

V měsíci květnu se členové sboru 
a rovněž členové jednotky účastnili 
okrskové soutěže v požárním sportu 
v Rudě nad Moravou a soutěže v po-
žárním sportu v Jakubovicích při 
příležitostí Dnů regionu Ruda.

V měsíci červnu se v areálu Pod-
hradí uskutečnil druhý ročník soutě-
že ve vaření kotlíkového guláše RAŠ-
KOVSKÝ KOTLÍK 2017, kterého se 
zúčastnilo devět týmů. Po pěti hodi-
nách všech devět výtvorů ohodnotila 
nezávislá odborná porota pod vede-
ním pana starosty obce Bohdíkov, 
která vybrala tři vítězné guláše a di-
vácká porota, která ohodnotila pět 
vítězných gulášů. Skvělou atmosféru 
rovněž podpořila místní rocková ka-
pela 3go rock. I přes nepřízeň počasí, 
které soutěž provázelo celé dopoled-
ne, můžeme tuto akci hodnotit jako 
vydařenou s hojnou účastí návštěv-
níků. Velké poděkování proto patří 
všem organizátorům akce Raškovský 
kotlík za vzornou přípravu a samot-
nou organizaci soutěže. 

Preventivně výchovná činnost: 
V průběhu roku bylo prostřednictvím 
Bohdíkovského zpravodaje vydáváno 
v každém z jeho čísel pár základ-
ních rad a informací z oblasti požár-
ní ochrany a ochrany obyvatelstva. 
Mimo toto písemné sdělení nebyly 
v roce 2017 v součinnosti s obecním 
úřadem a základní školou pořádány 
žádné akce v oblasti preventivně vý-
chovné činnosti. 

V roce 2017 se rovněž pracovalo 
na podání žádosti o dotaci na rekon-
strukci bývalé MŠ pro potřeby JSDH 
a SDH pro rok 2018. Žádost byla při-
jata, zhodnocena a ve výsledku jsme 
se umístili na třetím místě pod čarou. 
Koncem roku 2017 proto obec Boh-
díkov začala s rekonstrukcí budovy 
z vlastních finančních prostředků 
a provedla se rekonstrukce střechy 
objektu (výměna poškozených krovů, 
zbourání komína, nová krytina). Bliž-
ší informace o dalším postupu rekon-
strukce podá starosta obce.

To je vše ze života SDH Raškov 
z roku 2017.

Teď pár informací z JSDH
Členové jednotky se účastnili 

různých, jak povinných, tak 
nepovinných kurzů a školení pro 
rozšíření svých znalostí. Hned za-
čátkem roku 2017 jako každý rok se 
velitelé družstev a velitel jednotky 
účastnili pravidelného jednodenního 
školení velitelů na stanici HZS Šum-
perk. V průběhu roku také proběhlo 
dvoudenní školení strojníků CAS. 
Jeho základního kurzu se z naší jed-
notky účastnil Gustav Hodek a To-
máš Václávek. Oba uchazeči v kur-
zu prospěli a posílili řady strojníků 
v naší jednotce.

V měsíci květnu proběhlo na sta-
nici Šumperk zaměstnání pro nosite-
le dýchací techniky, kterého se jed-
notka rovněž účastnila.

30. 5. 2017 proběhlo ve Starém 
Městě Kunčicích taktické cvičení 
FIRE FOREST 2017 požár lesního 
porostu 3. stupně a vyhledání pohře-
šovaných osob v zasaženém prostoru. 
Taktického cvičení se účastnily všech-
ny jednotky, které jsou určeny popla-
chovým plánem olomouckého kraje.

Nařízením Olomouckého Kraje 
č.4/2016 ze dne 15. 9. 2016, kterým 
se vydává poplachový plán Olomouc-
kého kraje byla naše jednotka byť 
s místní působností zařazena jako 
JPO V předurčena k likvidaci požá-
rů 2. a 3. stupně i mimo katastr obce 
Bohdíkov. Bližší informace ohledně 
poplachového plánu u velitele jednot-
ky nebo velitele družstva.

Během roku jsme se rovněž vě-
novali pravidelnému školení všech 
členů jednotky, byly aktualizovány 
zdravotní prohlídky.

V roce 2017 jednotka vyjížděla 
rovněž k několika mimořádným udá-
lostem
•	 5x technická pomoc:
•	 21. 5. 2017 2x technická pomoc 

odstranění překážek strom přes 
cestu 

•	 3. 10. 2017 technická pomoc od-
stranění překážek strom přes ces-
tu

•	 29. 10. 2017 2x technická pomoc 
odstranění překážek strom přes 
cestu

•	 4x požár:
•	 1. 1. 2017 požár dřevěnného 

přístřešku les Bohdíkov nad škol-
kou

•	 3. 3. 2017 požár trávy Bohdíkov 85
•	 15. 6. 2017 požár dopravního pro-

středku Bohdíkov směr Temenice
•	 27. 9. 2017 požár dopravního 

prostředku Bohdíkov nad hřbito-
vem 
To je v kostce vše z činnosti jed-

notky při mimořádných událostech. 
Tak jako každý rok jednotka získala 
z rozpočtu naší obce finanční podpo-
ru, z které byl financován chod jed-
notky a nákup ochranných věcných 
prostředků. V roce 2017 se nám po-
dařilo díky podpoře Obce Bohdíkov 
a podpory z rozpočtu Olomouckého 
kraje opravit, nalakovat a označit 
dle vyhlášky 247/2001 Sb. a vyhláš-
ky č.35/2007 Sb. osobní automobil 
FOFD TRANSIT.

A na závěr nechybí, tak jako ka-
ždoročně, poděkování jménem SDH 
Raškov, jménem velitelů, všem čle-
nům jednotky a sboru, kteří se jakým-
koli způsobem podíleli na likvidaci 
nečekaných událostí a na samotném 
chodu jednotky a sboru v roce 2016, 
obci Bohdíkov, zastoupenou staros-
tou panem Ing. Luďkem Hatoněm, 
za finanční podporu, kterou nám 
v roce 2016 poskytla, kolegům ze sta-
nice Šumperk za obětavou spoluprá-
ci. Všem přeji do příštího roku hodně 
zdraví, sil a elánu.

Luděk Brostík jednatel SDH

Výroční zpráva SDH Raškov 2017
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firMy a organizace inforMují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI

KAM S NÍM
„Všemohoucí nebe! Chraniž dnes milostivě myšlenky mé 

i ostříhejž vtipy moje, aby nevzbudily nelibost mocností této 
země... Amen!“ Tato modlitba byla vepsána do záhlaví Neru-
dova snad nejznámějšího fejetonu, a že jich napsal přehršel..

Nerudův fejeton začíná slovy: „Byl čtenář už někdy 
ráno na ulici? Já nechci čtenáře urazit, já vím, že čtenář je 
nóbl a nemá zapotřebí vstávat před devátou - no ale náhoda! 
A když tedy náhoda ho vyvedla někdy z domu dřív, zajisté si 
povšimnul, že na ulici jsou nejen lidé, nýbrž i věci, jichž tu jindy 
nevídá... Někdy u domu stojí starý džbán. Někde na pokraji 
chodníku sdrátovaná bandaska. Jak tam přišly ty věci? Vyšly 
si za noci z nestřežených polic a netrefily pak domů?“

Pravda, uvedený fejeton napsal Jan Neruda před  
150 lety, ale jak se ukazuje, jeho obsah je stále aktuální. 

Ano, stane se, že každý z nás tu a tam narazí na pro-
blém, kam s ním. S tím rozvrzaným gaučem, ošlapaným 
kobercem, starou matrací či opotřebenou pneumatikou. 
Nutno konstatovat, že vedení obce se vcelku velkoryse po-
staralo, jak nás onoho problému zbavit. Pravidelně jsou 
sváženy plasty, máme zde kontejnery na papír a sklo, pra-
videlně se odváží v kontejnerech velkoobjemový odpad 
a je svážen odpad nebezpečný. Navíc v Rudě nad Mo-
ravou funguje Sběrný dvůr, který mohou využívat i lidé 
z Bohdíkova.

„Fialový hnus, velebnosti“, konstatovala by v dnešní 
době Keliška. A opravdu se jedná o hnus, který v naší 
obci páchají někteří nezodpovědní jedinci. Takový nezod-
povědný jedinec se nepáře s nějakým kontejnerem, popel-
nicí, natož třídit plasty. Uchopí nepotřebnou věc a peláší 

 17. 2.  Včelařský ples
 10. 3.  Josefovská zábava – FK
 17. 3.  Dětský maškarní karneval – ZŠ
 30. 4.  Pálení čarodějnic – SDH Bohdíkov

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV,

 

OBEc BOhdíKOV
vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

zaměstnanec zajišťující údržbu a provoz obecního majetku
Místo výkonu práce:  Bohdíkov
Platové zařazení:  5. třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách  
a správě
Základní požadavky:
-	 střední vzdělání s výučním listem  (stavební nebo 

technický obor)
-	 minimální praxe 5 roků
-	 řidičské oprávnění skupiny „B“
-	 schopnost samostatného zajišťování úkolů
-	 zdravotní způsobilost
-	 řidičské oprávnění skupiny „T“ výhodou
-	 zkoušky na svařování  kovů výhodou 
Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce:
-	 strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadním 

zaměstnání a kvalifikaci
-	 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
-	 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

(výuční list)
Předpokládaný nástup od 1. 4. 2018
Lhůta pro podání přihlášky: 20. 2. 2018
Místo pro podání / na odeslání přihlášky: osobně nebo 
poštou  na Obecní úřad Bohdíkov, 789 64 Bohdíkov 163
Přihláška musí obsahovat:
a) jméno a příjmení  uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 

k pobytu
f) datum a podpis uchazeče

k prvnímu keři, kde fialový hnus odloží. Hle, po čase se 
u keře objeví fotopast. Leč zvrhlík je dostatečně vzdělán 
a poučen, že fotopast dělá fotky, fotkou jsou vidět a viděn 
by byl i fialový zvrhlík. Leč takový zarputilý jedinec se 
jen tak nedá, zvolí obchvat, kterým obejde fotopast a svůj 
další fialový hnus uloží na kraj lesa... „Sviňák jeden“, ule-
vila by si Keliška. Přátelé, myslím, že normální slušný člo-
věk se k takovému počínání nesníží. Tak tedy nevím, jak 
nazvat člověka, který se pod příkrovem šera plíží k lesu 
a bez uzardění jej zaneřádí svým odpadem. 

Julius Fučík kdysi konstatoval: „Lidé bděte!“. Jak se uká-
zalo, i jeho slova byla nadčasová. Měli bychom být bdělejší 
a zvrhlíky, kteří hyzdí naši krásnou přírodu, odhalovat, uve-
řejňovat jejich jména a zejména je hnát k odpovědnosti. Co 
mohu konstatovat na závěr? Proboha lidi, mějte rozum!

-JiM


