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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
v prosinci loňského roku uspořádal SDH Raškov dvě spo-

lečenské akce u příležitosti oslav těch nejkrásnějších svátků 
v roce, a to svátků Vánočních.

8. 12. 2018 jsme otevřeli svůj stánek provoněný vánočním 
punčem a čerstvě upečeným jablečným štrúdlem od našich 
maminek a babiček. Podpořili jsme tím již tradiční akci roz-
svěcení vánočního stromu v parku u Kulturního domu v Raš-
kově, pořádanou Obcí Bohdíkov ve spolupráci se ZŠ a MŠ 
Bohdíkov.

22. 12. 2018 jsme uspořádali již druhé Předvánoční se-
tkání na návsi v Raškově. Cílem bylo pozvat co největší po-
čet občanů a sousedů v dobré náladě na příjemné a klidné 
shledání doplněné dobrým vánočním punčem, teplou po-
lévkou a spoustou dalších dobrot. Zapomenout na běžné 
starosti, které nás provázejí během celého roku, přijít na 
jiné myšlenky, popovídat si se sousedy, které přes rok vi-
díme jen letmo a naladit se na pohodovou notu, abychom 
mohli v klidu a pohodě prožít Vánoční svátky v kruhu svých 
blízkých.

Vážení spoluobčané, Vaše účast na tomto setkání byla 
opravdu hojná, díky Vám se nám podařilo vytvořit na naší 
návsi překrásnou atmosféru, jakou nám může leckdo závi-
dět. Mnozí z Vás se setkali a popovídali s lidmi, o kterých 
pouze vědí, že ve vesnici žijí a nemají čas během roku spolu 

utrousit pár slov a také s těmi, kteří zde vyrůstali a žili do 
doby, než se z naší vesnice odstěhovali.

Vánoce jsou svátky, které mají své nepřekonatelné kouz-
lo, a věřím, že většina z nás má právě v tomto období pocit, 
že během roku díky svému vytížení něco zanedbává a snaží 
se to nějak napravit v tento vánoční čas, například dobrým 
skutkem, kterých není na světě nikdy dost. Právě tento dobrý 
skutek jste udělali všichni, kdo jste se účastnili těchto akcí, 
jak rozsvěcení vánočního stromu v parku u KD Raškov, tak 
předvánočního setkání na návsi v Raškově.

Finanční výtěžek obou těchto akcí 
putoval opět, tak jako minulý rok 2017, 
na dobrou věc a to „bližnímu ku pomo-
ci“, jak zní již po staletí jedno z pravidel 
a zásad každého hasičského sboru. Tím-
to jsme v prosinci 2018 jako SDH Raškov 
věnovali částku 25.000,- Kč na Nadační 
fond Modrý hroch. (Posláním Nadační-
ho fondu Modrý hroch je - Podpora léčby a hospitaliza-
ce dětí po úrazech, - Podpora dětské chirurgie, ortopedie 
a traumatologie.Více na www.modryhroch.cz) 

Závěrem mi dovolte, abych jménem SDH Raškov a Na-
dačního fondu Modrý hroch poděkoval všem, kdo se podílel 
na přípravě a organizaci obou uvedených akcí, vám obča-
nům za podporu, příjemnou atmosféru a dobrý skutek.

Těšíme se na další setkání s Vámi.
SDH RaškovPOČET OBYVATEL

Celkem/ 
z toho žen

Počet obyvatel 
k 31. 12. 2017

Narozeno Zemřelo Přihlášeno Odhlášeno
Počet obyvatel 
k 31. 12. 2018

Bohdíkov 785/381 3/3 8/3 19/14 22/9 777/386

Raškov 428/215 1/0 3/1 9/6 21/10 414/210

Komňátka 131/62 2/0 1/0 5/3 1/0 136/65

Celá obec 1344/658 6/3 12/4 33/23 44/19 1327/661

V období 1.–13. ledna 2019 jsme se mohli setkat s ko-
ledníky, kteří věnovali svůj čas a síly k potěšení druhých 
svým zpěvem, dobrým slovem a také k následné pomoci 
potřebným v našem děkanátu. 

V letošním roce se zúčastnilo koledování celkem  
202 skupinek, kterým se podařilo vykoledovat opět re-
kordní částku, a to 871 402,- Kč. Oproti roku 2018 je to 
nárůst o 37 950,- Kč. Je třeba připomenout, že v našem 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 SKONČILA
děkanátu se do sbírky zapojilo přes 800 aktivních koled-
níků, ale i desítky dalších dobrovolníků na obcích a měs-
tech, bez jejichž pomoci by sbírka nemohla proběhnout, 
tak jak proběhla. Proto velké díky všem, kteří se aktivně 
zapojili do průběhu sbírky, ale i dárcům, kteří přispěli na 
dobrou věc.

V Bohdíkově bylo do 12 pokladniček vybráno 34 184,- Kč 
(v loňském roce to bylo 33 546,- Kč). 
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SBĚR a SVOZ 
PLASTŮ

25. 2. 2019  
25. 3. 2019

Vždy poslední pondělí v měsíci.

zprávy obecního úřadu

SVOZ KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU

V období prosinec – únor jsou 

to v sudé týdny úterky a v liché 

týdny středy. 

V období březen – listopad to 

jsou pouze úterky v sudé týdny.

VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
Pro Olomouckou arcidiecézi platí, že z celkového výtěžku TKS zůstává  

58 %v regionu, 15 % využívá na své projekty Arcidiecézní Charita Olomouc,  
10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty 
a 5 % pokrývá režii sbírky, 5 % krizový fond, 2 % nouzový fond. Záměr, kte-
rý letos chceme podpořit ve větší míře a který se poprvé na seznamu objevil 
již loni, je podpora a rozvoj mobilní hospicové péče v našem regionu. Naše 
charita již od podzimu výborně spolupracuje na budoucím projektu rozvoje 
tohoto typu péče se společností Senzion, s.r.o., za podpory Městské knihovny  
T. G. Masaryka Šumperk a dalších dobrovolníků. Výsledkem této spolupráce 
by měl být např. cyklus přednášek a dalších akcí vztahujících se k propagaci 
domácí hospicové péče, informovanost rodin, ale i představitelů obcí a měst. 
Již teď se např. můžete těšit na přednášku Marie Svatošové 26. března, výstavu 
fotografií Jindřicha Štreita. Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj a rozšíření 
péče o umírající v domácím prostředí, kdy nemocný netrpí nesnesitelnou bo-
lestí, je respektována jeho lidská důstojnost a nezůstane osamocen. O tomto 
projektu budeme ještě blíže informovat.

Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk

NEZAMĚSTNANOST
Nezaměstnanost v Bohdíkově na konci roku 2018 činila 3,72 % (na kon-

ci roku 2017 to bylo 5,59 %). Největší počet nezaměstnaných byl ve věku  
30–39 let. Velký podíl měly i vyšší ročníky. Nejvíce nezaměstnaných bylo v evi-
denci Úřadu práce méně než 3 měsíce, ale 21% po dobu delší než 1 rok. Téměř 
68% nezaměstnaných mělo pouze základní nebo praktickou školu anebo střední 
odborné vzdělání.

USNESENÍ č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 12. 2018 v Bohdíkově
5. Zastupitelstvo obce schvaluje 
a)  Kontrolu plnění usnesení z 1. za-

sedání zastupitelstva obce 
b)  Cenu za dodávku pitné vody na 

rok 2019 ve výši 14,- Kč za m3 + 
DPH (15 % )

c)  Cenu za odvádění odpadních vod 
na rok 2019 ve výši 42, - Kč za m3 
+ DPH (15 %) 

d)  Střednědobý výhled rozpočtu na 
léta 2019 – 2021 podle přílohy

e)  Pravidla rozpočtového provizoria 
na I. čtvrtletí 2019 podle přílohy

f)  Rozpočtové opatření č. 11 podle 
přílohy

g)  Vznik pracovněprávního vztahu 
mezi obcí a členů zastupitelstva 
obce Ing. Otakarem Tobolou 
a Markem Divišem podle záko-
na o obcích č.1 28/2000Sb. § 84, 
bod 2p.

h)  Dodatek č. 3 k Partnerské smlou-
vě pro projekt „Technologické 
centrum ORP a elektronická služ-
ba“ na období od 1. 1. 2019 do  
31. 12. 2019.

ch) Ústřední inventarizační ko-
mise pro provedení inventari-
zace majetku a závazků obce 

k 31. 12. 2018 ve složení: před-
seda – Ing. Luděk Hatoň, 
členové – Libuše Musilová, 
Ivana Reichlová

i)  podání Žádostí o dotace ze stát-
ního rozpočtu MMR na rok 
2019 – „Podpora obnovy a roz-
voje venkova“ – podprogramy: 
Podpora obnovy místních ko-
munikací, Rekonstrukce a pře-
stavba veřejných budov, Obno-
va drobných sakrárních staveb 
 a hřbitovů

j)  zápisy ze zasedání rady obce, 
zastupitelstva obce a podkladů 
pro zasedání zastupitelstva obce 
budou odesílány zastupitelům 
obce elektronickou poštou, a to 
nejpozději 3 dny před zasedáním 
zastupitelstva obce.

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

posledního zasedání zastupitel-
stva obce

7. Zastupitelstvo obce stanoví
a) zastupitelstvo obce Bohdíkov 

v souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst. 
2 písm. n) zákona obcích stanoví 
měsíční odměny za výkon jednot-

livých funkcí neuvolněným čle-
nům zastupitelstva, členům rady 
obce, předsedům výborů a komi-
sí rady a členům výborů a komisí 
od 1. 1. 2019 (dle přílohy). V pří-
padě souběhu výkonu více funkcí  
neuvolněného člena zastupitel-
stva poskytne obec tomuto čle-
novi odměnu pouze za funkci, za 
niž mu náleží nejvyšší odměna. 
V případě nastoupení náhrad-
níka na uvolněný mandát, bude 
odměna náležet ode dne složení 
slibu

8.  Zastupitelstvo obce zřizuje na vo-
lební období 2018–2022
a)  Finanční výbor v počtu 5 členů
b)  Kontrolní výbor v počtu 5 členů
9. Zastupitelstvo obce volí
a)  členy finančního výboru: 
 Jiří Láhola
 Libuše Musilová
 Ivana Reichlová
 Jiřina Matysová 

b)  členy kontrolního výboru:
 Petr Vokurka st.
 Pavel Vrubel
 Jana Brostíková
 Ondřej Musil
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ze života naší obce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodili:
Matěj Diviš, Komňátka
Lucie Horáková, Komňátka
Jan Rozsypal, Bohdíkov

navždy se s námi roZloučili: 
Václav Babka, Raškov
Miroslav Diviš, Komňátka

ROK 2018 
V BOHDÍKOVĚ 
POHLEDEM  
POLICIE ČR

Dovolte, abych se za obvodní od-
dělení Policie ČR v Hanušovicích, 
které je místně příslušné pro Vaši 
obec, krátce ohlédl za uplynulým ro-
kem 2018 z pohledu policejní práce. 
Na úseku bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu bylo policejními 
hlídkami zjištěno více než 50 doprav-
ních přestupků, které byly v převážně 
většině řešeny na místě, ty závažněj-
ší byly oznámeny k projednání na 
příslušný úřad. Zejména byl kladen 
důraz na vyhledávání řidičů vozidel 
(včetně cyklistů) jedoucích pod vli-
vem alkoholu či návykových látek 
a maření výkonů úředních rozhodnu-
tí, kdy byly zjištěny 2 případy v pře-
stupkové rovině a 2 případy v rovině 
trestného činu, což je zcela jistě opro-
ti předchozím letům výrazný pokles. 

Dále bylo šetřeno 5 přestupků 
proti majetku (drobné krádeže, po-
škozování majetku) a 3 přestupky 
proti občanskému soužití. 

Řešen byl 1 závažnější případ 
násilné trestné činnosti (fyzické 
napadení, výtržnost), kdy byla rovněž 
zjištěna podezřelá osoba. Dále jsme 
dokumentovali 2 případy zanedbání 
povinné výživy.

Co se majetkové trestné činnosti 
týká, tak byly prověřovány 4 případy 
podvodného jednání, z nichž ve 3 pří-
padech (úvěrové podvody) byly zjiš-
těny podezřelé osoby. Zcela jistě za 
zmínku stojí zjištění podezřelé osoby 

v případu vloupání do místní restau-
race „U Sepla“, dále vloupání do 
dvou rekreačních objektů v Komňát-
ce a vloupání do rekonstruovaného 
domku v Komňátce. Bohužel některé 
případy zůstaly neobjasněny, z nichž 
bych zmínil zejména medializovaný 
případ z května r. 2018, kdy dosud 
neznámý pachatel poškodil a ná-
sledně odcizil část kamenného kříže 
mezi Lhotou Štědrákovou a Kom-
ňátkou a způsobil škodu přesahující 
300 000,- Kč. I s odstupem času sa-
mozřejmě uvítáme jakékoli svědectví 
k tomuto případu.

V součinnosti s pyrotechnickou 
službou jsme řešili případ nálezu 
většího množství dělostřelecké mu-
nice na zahradě rodinného domu. 
V teritoriu Bohdíkova byla vypátrána  
1 osoba vedena v celostátním pátrá-
ní. Evidován je 1 výjezd na požár kůl-
ny, kde naštěstí došlo pouze ke škodě 
na majetku. 

Je za námi také spousta práce, 
kterou nelze nijak statisticky vykázat, 
a to zejména preventivní hlídkování 
v denní i noční době, dohled nad 
veřejným pořádkem při pořádání 
různých kulturních akcí a podobně.

Tolik krátce k naší činnosti, kom-
plexní oficiální písemná zpráva o čin-
nosti Policie ČR s konkrétní statisti-
kou v daném regionu bude, tak jako 
každým rokem, doručována v do-
hledné době k rukám vedení obce. 

Petr Bednář,  
inspektor OOP ČR Hanušovice

TANEC  
V BOHDÍKOVĚ

V prosinci 2018 se konal v tělo-
cvičně v Bohdíkově taneční seminář 
Pohybová dílna: Umění naslouchat. 
Zúčastnilo se 13 žen a dívek z Boh-
díkova i vzdálenějšího okolí. Taneční 
lektorka Veronika Semelková z Pra-
hy nám během 1,5 hodiny přiblížila 
velmi zajímavou tématiku, kdy tanec 
může být i nástrojem osobního růstu 
a poznávání sebe sama. Seminář byl 
o naslouchání a vnímání těla svého 
i těla druhého člověka při tanci skrz 
dotek i bez dotyku. Zpětnou reak-
ci na seminář nám poslali samotné 
účastnice:

„Skvělá organizace pohybového 
workshopu. Vynikající lektorka i at-
mosféra. Jako maminka dvou dětí 
jsem nadšená, že se můžu zúčastnit 
tak kvalitního semináře kousek od 
domova a ještě v pěkném prostředí. 
Těším se na další podobná setkání. 
Děkuji B. H., Staré Město pod Sněž-
níkem“

„Chtěla bych poděkovat za pří-
jemný zážitek v lekci pohybové dílny, 
úžasná lektorka. Snad bude takových 
aktivit více. J. P., Bohdíkov“ 

„Tancem nás profesionálně prová-
zela slečna Veronika. Ukázala nám, 
jak je důležité naslouchat svému pro-
tějšku nejen při tanci, ale také v živo-
tě. Ukázalo mi to jiný směr a hned 
druhý den jsem to použila v pra-
xi. Oběma organizátorkám děkuji 
a budu se těšit případnému dalšímu 
setkání. I. Z., Chromeč“
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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

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV 
A RAŠKOV

Polovina školního roku je za námi, proto se s vámi 
chceme podělit o to, jak se nám ve školkách daří a co zají-
mavého nás v blízké době čeká. 

V prosinci nás v obou školkách navštívil Mikuláš se 
svou družinou a my bychom tímto ještě jednou rádi podě-
kovali žákům ZŠ Ruda nad Moravou, že vykouzlili dětem 
úsměv na tváři a zpestřili nám čekání na Ježíška. Samotné 
Vánoce ve školce pak byly opravdu kouzelné a díky štěd-
rým dárcům i velmi bohaté. Děti s nadšením uvítaly nové 
hračky a společně jsme se radovali z dalšího vybavení 
environmentálního koutku, kde máme mikroskop, lupy, 
pozorovací boxy, pipety a dokonce i digitální lupu, která 
nám díky připojení k notebooku a dataprojektoru umožní 
pozorovat vše v nadživotní velikosti. Teď jen čekáme, až 
bude jaro v rozpuku a my budeme moci pozorovat přírodu 
kolem nás. 

A na co se děti těší nejvíce? Přece na tradiční  
MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční v sobotu 
16. 3. 2019 v KD Bohdíkov od 14 hodin. Karneval letos 
navštíví animátor Honza Popleta s pejskem Alíkem a my 
doufáme, že si to děti skvěle užijí. Vedle bohatého občer-
stvení v podobě palačinek, párků v rohlíku a dalšího se 
můžete těšit také na oblíbený foto koutek, odkud si můžete 
odnést krásnou fotku na památku. Nesmíme zapomenout 
předem poděkovat všem sponzorům, přátelům a přízniv-
cům školek, díky kterým by tradiční karnevalová soutěž 
o ceny nebyla tak krásná a bohatá.

V dubnu pak čeká naše předškoláky dlouho očekávaný 
zápis do první třídy. Všichni se již celý rok pilně připravují 
a my budeme držet pěsti, ať je to první setkání se školou 
hezkým zážitkem. 

Přestože se to zdá být ještě daleko, přejeme vám již 
teď krásné Velikonoce a taky, abyste si všechny plánované 
akce společně s dětmi užili. 

      Za kolektiv MŠ 
Raškov a MŠ Bohdíkov Veronika Záluská

Miss Princess 2018 se jmenuje  
Veronika Wojeschová a je z Bohdíkova 
(Raškova)! 

Z a k l a d a t e l ko u 
soutěže je youtuberka 
Dominika Myslivco-
vá. Není to klasická 
soutěž krásy, za kte-
rou bývá často mylně 
považována a někte-
rými lidmi odsuzová-
na. Cílem Dominiky 
bylo vytvořit projekt 
pro holčičky, které se 
rády předvádí, pará-
dí a jedním z jejich 
dětských přání je stát 

se princeznou. I Dominika kdysi toužila být princeznou, 
ale žádný takový projekt neexistoval, proto se ho pokusila 
vytvořit alespoň pro další děvčátka a povedlo se – v roce 
2018 již pošesté.

Každý rok se ve větších městech pořádají castingy, kde 
se mohou holčičky a dívky pokusit zaujmout Dominiku 
osobně zpěvem, tancem nebo čímkoli jiným. Na jednom 
z těchto castingů byla i Verunka. Dozvěděla se o něm z te-
levize na TV Sport 5. Hodně ji to nadchlo a pořád o tom 
mluvila. Náhodou jsem si všiml, že bude casting Miss 
Princes probíhat i v Olomouci, tak jsme si s manželkou 
řekli, že tam zajedeme, není to daleko a splníme Verunce 
přání. Mysleli jsme si, že tím to skončí, ale Verunka na 
castingu oslnila a vyhrála MISS SYMPATIE. Za nějaký 
čas nás kontaktovali a oznámili, že Verunku vybrali mezi 
finalistky soutěže. 

Potom následovalo soustředění v Ostravě, kde probíha-
lo focení a seznamování se s ostatními finalistkami. Poté 
nám sdělili, co se bude dít dál. Měli jsme si vymyslet, s čím 
by Verunka vystupovala ve volné disciplíně na finále a po-
řízené fotografie byly použity na facebooku Miss Princess, 
kde se hlasovalo o titul Miss internet. Další soustředění 
proběhlo také v Ostravě, kde holčičky předváděly své vol-
né disciplíny a organizátorky soutěže hodnotily, radily 
a dolaďovaly detaily. 

Potom už zbývalo jen finále, a to se konalo 14. prosince 
2018 v pražském Divadle Broadway. Soutěžní disciplíny 
byly tři, a to rozhovor, módní přehlídka a volná disciplína, 
kde se Verunka představila jako baletka z hrací skříňky. 
Celé finále si náramně užila a nakonec vyhrála. Dovezla 
si domů nádhernou korunku, kterou vyrobila rodinná fir-
ma, jež je tradičním dodavatelem šperků do soutěží krásy 
Česká Miss, další krásné ceny a hlavně spoustu nezapome-
nutelných zážitků, což my jako pyšní rodiče samozřejmě 
také.

Více se o soutěži můžete dozvědět na facebooku Miss 
Princess a na www.missprincess.cz nebo na TV Sport5.

Sepsáno na základě  
vyprávění tatínka Veroniky

VERONICE MOC BLAHOPŘEJEME!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V ZŠ Bohdíkov reprezentovala okres Šumperk na akci 

„Sportovní hvězdy dětem Olomouckého kraje“. V před-
vánočním čase 13. 12. 2018 jsme se zúčastnili tradiční 
sportovní akce pro děti a mládež pod záštitou hejtmana 
Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka v olomoucké 
Čajkaréně. Patrony šesti soutěžících družstev žáků základ-
ních škol z okresů Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, 
Jeseník, z nichž jedno tvořily děti z dětských domovů, byli 
významní čeští sportovci:bývalý kapitán fotbalové repre-
zentace Tomáš Rosický, bývalý fotbalista Miroslav Bara-
nek, tenisté Radek Štěpánek a Jiří Veselý, basketbalista 
Lukáš Palyza a volejbalistka Helena Horká (nám patřil 
tenista Jiří Veselý). Dva autobusy dovezly na místo po-
četnou bohdíkovskou výpravu, a to celou školu, několik 
ochotných rodičů a iniciátora naší účasti pana Ladislava 
Seböka.
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k o m u n i t n í 
š k o l a

Po slavnostním zahajovacím ceremoniálu jednotlivé 
týmy soutěžily v jízdě na koloběžce, florbalovém slalomu, 
překážkové dráze se střelbou na terč, ve střelbě fotbalo-
vým míčem na terč a střelbě na koš basketbalovým míčem. 
Závěrečná disciplína byla v rukou patronů a jednalo se 
o jízdu na elektrickém býkovi. 

Mezi soutěžními kláními byl zařazován doprovodný 
program v podobě soutěží pro publikum, pí-
sničkové bloky i krátký koncert skupiny Mi-
rai a autogramiády jednotlivých sportovců. 
Program ukončil Jan Čenský, který dětem 
zazpíval a uvedl několik her. Do programu 
se zapojila i naše škola a hudební vystoupení 
předvedly Nicol Langerová, část školního sbo-
ru a Alenka Mátychová. Pozdravit náš sektor 
přišel starosta Šumperka Mgr. Tomáš Spurný.

Nejvíce bodů ze všech úkolů nakonec zís-
kali zástupci Přerova, kteří si odnesli velký po-
hár. Naše škola (jako jediná málotřídní mezi 
soutěžícími) se držela velmi statečně a získala 
krásné 3. místo! Děkujeme všem pořadatelům 
za krásně strávené dopoledne.

Další informace na: https://www.kr-olo-
moucky.cz/sportovni-hvezdy-detem-foto-810.
html

Mgr. A. Vokurková

Žijeme pohybem i v zimě
Každým školním rokem nás ve ško-

le provází celoroční projekt. Letos jsme si 
zvolili téma „pohyb a sportování“. Přesto-
že mnohdy žehráme na pohodlnost a ne-
ochotu dnešních dětí sportovat, velmi nás 
překvapil zájem dětí o lyžování a snowboar-
ding. Sešel se nám rekordní počet přihláše-
ných – 32 dětí z 60 žáků školy. V týdnu od  
21. ledna jsme tedy 4 odpoledne trávili na sva-
zích areálu Panorama ve Štědrákově Lhotě. 
Rodiče, kteří se na své děti přijeli podívat, 
mohli sledovat pokroky v jejich lyžařských 
dovednostech. Na závěr kurzu zvládli pokro-
čilí lyžaři také závody. Díky panu Kotrašovi ze 
Lhoty jsme si opekli buřty a příjemně tak za-
končili pobyt na sněhu. Děkujeme všem lek-
torům, kteří se dětem ve svém volnu věnovali. 
(M. Pípová, V. Johnová, H. Vokurková, E. Fle-
ischerová, M.Kuncová, T. Straka, V. Babka)

Mgr. Eva Fleischerová

Poděkování
Děkujeme všem návštěvníkům a hlavně 

sponzorům plesové tomboly za účast a pod-
poru této akce. Pochvalu zaslouží i školní děti 
za krásnou úvodní polonézu a skupina scénic-
kého tance, která i v malém počtu předvedla 
velmi hezké vystoupení.

Zápis do 1. ročníku ZŠ  
se uskuteční ve středu  
10. 4. 2019 od 14:30 h  

v budově ZŠ.
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FK BOHDÍKOV
Plesy stokrát jinak, u nás třeba 

v retro stylu 50. a 60. let
V tomto čísle bych se ani tak 

neohlížel za uplynulým rokem, neo-
pakoval bych úspěchy či neúspěchy, 
byly-li nějaké, tedy ty neúspěchy, ale 
zmíním spíše ve zkratce proběhnuvší 
sportovní ples, který obnovil zašlou 
slávu fotbalových plesů. O plesech 
se toho moc nepíše, já vlastně vůbec. 
A proč ne, říkám si, vždyť ples je jed-
na z velkých akcí kraje roku, organi-
začně i časově náročnější než ostatní 
akce, takový ostrý rozjezd po odpočí-
vání na konci roku, i když, jak jsem 
již několikrát psal, mám pocit, že my 
fotbalisti nikdy nekončíme a to málo 
volna nestojí za řeč. 

Fotbalové plesy mají v Bohdíkově 
dlouholetou tradici a patří každoroč-
ně k pravidelným plesům, a i když 
spousta jiných plesů, jiných pořada-
telů, přichází a odchází, fotbalový 
ples zůstává. Sám Vám nedokážu 
povědět, kolikátý ples to letos byl, 
ale dám si tu práci, zapátrám v kroni-
kách našeho oddílu a zjistím to číslo, 
které bude určitě podobné našemu 
loňskému 85. výročí založení klubu. 
A jak jsem zmínil zašlou slávu našich 

plesů, která nás poslední roky pro-
vázela, chtěli jsme tu zašlost rozjas-
nit, slávu opucovat a opět se dostat 
na výsluní, do dob, kdy to na plese 
hučelo, lidi chodili, bavili se, u baru 
nebylo místo a kapela hrála pro plný 
sál. Novou myšlenku, nový směr, 
nový impuls, nové slunce tomu dalo 
moje slunce, moje drahá polovička 
Ivča, paní předsedová, členka a vel-
ký fanoušek oddílu, která se už na 
to nemohla dívat. Nadhodila, potom 
přednesla a nakonec zrealizovala 
myšlenku RETRO plesu, plesu v ne 
zrovna tradičním plesovém obleče-
ní, ale oblečení vztahující se k ob-
dobí určení, v našem případě to byla  
50. a 60. léta. A teď babo raď, co na 
sebe. Ale v dnešní moderní době goo-
glů, to není až takový problém. 

I když počáteční obavy byly, že se 
to úplně neujme, následně nás všich-
ni vyvedli z omylu. Drtivá většina, té-
měř všichni, se toho zhostili náram-
ně, přišli oblečeni v módě poplatné té 
doby a náramně si té proměny užíva-
li. Kapela Yantarů z Olomouce hrála 
suprově, všichni se náramně bavili, 
tančili a také přestávky byly okořeně-
ny, zprvu vystoupeními malých a mla-

dých aerobiček z Hrabenova, potom 
jeden týpek honil po tanečním parke-
tu obrovskou ocelovou obruč, něko-
likrát jí proskočil, možná i přeskočil, 
občas se v ní zamotal, aby zamotal 
hlavy mladým přihlížejícím slečnám 
a nakonec sklidil velký aplaus, který 
mimochodem sklidili také aerobičky, 
za jejich pěkná vystoupení. A v závě-
ru série vystoupení jsme byli svědky 
nádherně secvičeného baletního vy-
stoupení našich fotbalistů a trenérů, 
které bylo naladěno na vážnou notu 
snad jen v úvodu, kdy ještě nebyli na 
place, ale následné ladné provedení 
se závěrečným pompézním vrcho-
lem nenechalo jedinou ženu chlad-
nou a jediné oko nezůstalo suché, 
tedy smíchy. A aplaus nebral konce. 
A proč ne, když to přispěje k dobru 
věci a lidi se u toho i trochu pobaví. 

Takže azimut jsme určili dobrý 
a budeme se držet udaného směru. 
V jakém stylu, letech, maskách, se 
bude odehrávat ples příští, ještě ne-
víme, nechte se překvapit, včas se to 
dozvíte, ať můžete googlovat co na 
sebe a co s sebou.

Petrov Jankonov – člen baletního 
souboru „Potrefená labuť“!

  

Valná hromada se konala dne  
12. 1. 2019. Z výroční zprávy:

K dnešnímu dni máme zaregistro-
váno 11 členů, z toho 3 ženy. Po krát-
kém útlumu v roce 2017 jsme loni 
splnili všechny úkoly z minulé valné 
hromady.

Jaro jsme zahájili za vydatné po-
moci ostravských klaunů dětským 
maškarním karnevalem. Pěkná akce 
se spoustou her a soutěží nadchla 
všechny děti a díky bohaté tombole 
nikdo neodešel s prázdnou. 2. června 
jsme za krásného počasí uspořádali 
tradiční Kácení máje. Výbornou 
hudební atmosféru navodil DJ Bass-
ter, jenž narychlo zastoupil původně 
pozvaného p. Vlčka. I přes menší 
počet návštěvníků se akce vydařila. 
Týden na to jsme u kaple v Komňát-
ce zasadili pamětní strom na počest 
našeho dlouholetého člena a kamará-
da Bedřicha Diviše, který nás navždy 
opustil 12. 6. 2017. 

Poslední naší akcí byla účast na 
závěrečném 15. ročníku her bez 
hranic v Rovensku. Této zábavné 
soutěže jsme se zúčastnili již pode-
váté. Za tu dobu jsme dva ročníky 
vyhráli, 2x jsme obsadili druhé mís-
to, 2x čtvrté, 1x páté, 1x sedmé a 1x 
osmé.

A pro úplnost ještě musím uvést, 
že jsme1. října v Komňátce měli 
i jeden požár, který uhasila zásahová 
jednotka Raškov za asistence dalších 
čtyř jednotek integrovaného záchran-
ného systému.

Závěrem mi dovolte vyslovit po-
děkování všem, kteří se aktivně po-
dílejí na práci celé naší organizace. 
Děkuji bývalému starostovi obecního 
úřadu i celému zastupitelstvu obce za 
dobrou spolupráci a podporu našeho 
sboru, a doufám, že v novém voleb-
ním období tahle spolupráce bude 
pokračovat.

M. Spáčil

14. ROČNÍK TURNAJE 
VE STOLNÍM TENISE

V neděli 30. 12. 2018 probě-
hl v kulturním domě v Raškově  
14. ročník tradičního turnaje ve stol-
ním tenise – o pohár starosty obce 
Bohdíkov.

Turnaj proběhl jako obvykle 
v době mezi svátky na konci roku, 
a i díky tomuto termínu, se oblíbené-
ho sportovního klání mohla zúčastnit 
spousta rekreačních „pingpongistů“ 
z místní obce. Letos byl zase posunut 
rekord v počtu účastníků, a to dokon-
ce na číslo 26, což je ještě o jednoho 
hráče více, než tomu bylo v předcho-
zím ročníku. Mezi hráči bylo opět 
zastoupeno několik generací. Zúčast-
nili se a své výkony předvedli borci 
v teenagerovském věku, dále „plejeři“ 
střední generace a také samozřejmě 
v neposlední řadě zkušení harcovní-
ci, kteří se s pingpongovou raketou 
kamarádí už desítky let. Nutno také 
zmínit, že turnaje se zúčastnily dvě 
zástupkyně něžného pohlaví a jak 



– 7 –

SDH RAŠKOV

Adéla Skopalová tak i Daniela Pod-
horná ukázaly, že s raketou si rozumí.

Během turnaje byl zajištěn pitný 
režim pro všechny hráče a také di-
váky. K dispozici bylo nealko a také 
samozřejmě i ostřejší „iontové“ nápo-
je, pro povzbuzení již tak pohodové 
a uvolněné atmosféry, která během 
tohoto předsilvestrovského sportov-
ního odpoledne a večera panovala 
v kulturním domě. Také bylo plno-
hodnotně postaráno o plné žaludky 
soutěžících, neboť s hladem se ty os-
tré smeče, který byly viděny v každé 
výměně, jen velmi těžko odvrací. Ač-
koliv panovala přátelská atmosféra, 
zápasy byly napínavé a vyhrát chtěl 
samozřejmě každý. 

Nakonec se vytoužené první mís-
to a tím i pohár pro vítěze a dále pu-
tovní pohár podařilo vybojovat Lu-
káši Pavelkovi, který od posledního 
ročníku udělal obrovský progres ve 
své výkonnosti, a již od začátku bylo 
vidět, že si pro titul mistra jde. Hned 
v patách mu byl nejstarší účastník 

Standa Benek, kte-
rý potvrdil, že jeho 
zkušenosti a cit pro 
hru jsou ještě stále 
více, než dravost 
mladších hráčů 
a celkově tedy ob-
sadil druhé místo. 
Na bronzovém stu-
pínku stanul Mi-
chal Valíček, který 
každoročně okupuje přední příčky 
a jeho výkony jsou stálé a kvalitní. 
Věcné ceny si tradičně odnesli všich-
ni zúčastnění, a mohli se tak těšit 
na něco dobrého „na zub“ a nebo 
na věcné dary věnované sponzory, 
jejichž podpory si moc cením. 

Dále je potřeba poděkovat všem, 
kteří se podíleli na zdárném průběhu 
akce a také ZŠ Bohdíkov a Zdeňku 
Langerovi za zapůjčení hracích stolů. 
V neposlední řadě je nutné zmínit, 
že nový starosta obce Bohdíkov Peťa 
Janků se na turnaj přišel také podívat 
a dokonce věnoval láhev kvalitního 

moku, kterou posunul atraktivitu cen 
pro hráče na ještě vyšší úroveň. I pří-
ští rok se na Vás těším při účasti na 
této oblíbené akci, která se bude opět 
konat v prosinci a bližší termín bude 
upřesněn. 

S pozdravem pořadatel Frenky  
– Jarda Kaňák.

Sezam sponzorů: 
Petr Pavelek st., Jiří Láhola, st., 

Mira Skála, Řeznictví Šumperk, Maj-
ka Kaňáková, Zdeněk Pospíšil, Petr 
Vokurka st. Vobus, Jarda Vašíček 
Olomouc, Stavebniny Raškov

VALNÁ HROMADA SDH RAŠ-
KOV 2018

Dne 5. 1. 2019 se konala v prosto-
rách KD Bohdíkov valná hromada 
SDH. Valnou hromadu zahájil staros-
ta sboru, bratr Libor Fleischer. Byli 
přivítáni zástupci obce Bohdíkov, 
pan starosta Petr Janků, místosta-
rosta pan Petr Pavelek, pan Hlásný 
a pan Havlas za 6. okrsek a zástup-
ci SDH Komňátka, SDH Bohdíkov 
a patron naší zásahové jednotky pan 
Antonín Dus z HZS OL stanice Šum-
perk. Dále se schůze řídila předem 
stanoveným programem. Jednatelem 
SDH Raškov byla přednesena zpráva 
o činnosti sboru za rok 2018, 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 2019. 
Po projednání všech zadaných bodů 
VVH se konalo malé občerstvení pro 
všechny zúčastněné.

Z Výroční zprávy SDH Raškov 
2018

K dnešnímu dni má naše členská 
základna zaregistrováno 23 členů čin-
ných a 14 členů přispívajících. V prů-
běhu roku 2018 jsme se snažili plnit 

plán práce, který jsme si odhlasovali 
na minulé VVH našeho sboru. Plán 
obsahoval šest bodů (úkolů), které se 
nám během roku podařilo splnit. 

V roce 2018 se pokračovalo v roz-
sáhlejších úpravách areálu Podhradí. 
Byly natřeny stožáry osvětlení areálu, 
zábradlí u výdejních oken, kolotoč 
a štíty budovy. Největší úpravou areá-
lu v roce 2018 byla stavba přístřešku 
pro grilování. Do oprav areálu v roce 
2018 bylo celkem investováno 33 276 
Kč. Do vybavení areálu (ozvučení, el. 
hrnce, tácy) 29 023 Kč. Část těchto 
nákladů pokryla dotace od obce Boh-
díkov v částce 15 000 Kč. Všechny 
tyto úpravy proběhly v jarních měsí-
cích roku, tak aby byl areál připraven 
na akci Raškovský kotlík 2018. Děku-
ji proto všem, kdo se podílel na úpra-
vách našeho areálu, jak členům SDH, 
tak rodinným příslušníkům a dobro-
volníkům z řad občanů za obětavou 
práci díky které jsme stihli všechny 
potřebné úpravy v daném termínu. 

V měsíci květnu se členové sboru 
a rovněž členové jednotky účastnili 
okrskové soutěže v požárním sportu 
v Olšanech.

V měsíci červenci se v areálu Pod-
hradí uskutečnil již třetí ročník soutě-
že ve vaření kotlíkového guláše RAŠ-

KOVSKÝ KOTLÍK 2018, kterého se 
zúčastnilo 18 týmů. Po pěti hodinách 
všech dvanáct výtvorů ohodnotila, 
jak nezávislá odborná porota, tak 
porota divácká. Skvělou atmosféru 
rovněž podpořila místní rocková ka-
pela 3go rock. Tato akce byla vyhod-
nocena jako nejúspěšnější ze všech 
tří ročníků, díky příkladné práci 
všech členů SDH a jejich rodinných 
příslušníků jak na přípravách, tak při 
samotné organizaci akce. Akce Kot-
lík 2018 se stala zářným příkladem 
dobré týmové práce, která byla po zá-
sluze odměněna hezkým výsledkem 
a to je kladným hodnocením všech 
zúčastněných a místních občanů. 
Doufám, že se nám ve stejném duchu 
podaří zorganizovat i ročník příští - 
Raškovský kotlík 2019.

Další kulturní akcí SDH byla 
spoluúčast při tradiční akci rozsvíce-
ní vánočního stromu u KD Raškov 
a akce předvánoční setkání v Raš-
kově na návsi konané 22. 12. 2018. 
Výtěžek z těchto akcí v hodnotě  
25 000 Kč byl v roce 2018 věnován 
nadaci Modrý hroch, která pomáhá 
dětem po těžkých úrazech. 

Luděk Brostík jednatel SDH

Pokračování (z činnosti JSDH) 
příště
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INZERUJTE S NÁMI!
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www.reprotisk.cz

firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI

VZNIKNE V BOHDÍKOVĚ KLUB SENIORŮ?
Na besedě důchodců se starostou obce dne 9. 11. 2018 

byla projednána možnost vytvořit v obci Klub seniorů, ve 
kterém by se setkávali zájemci z řad důchodců alespoň  
1x měsíčně při společných aktivitách. Prvním krokem 
k případnému založení Klubu seniorů v obci je anketa 
ke zjištění zájmu občanů o zapojení do činnosti Klubu 
seniorů. Pokud chcete i v důchodu trávit alespoň část své-
ho času společně se svými přáteli a vrstevníky zajímavým 
způsobem, neváhejte a odevzdejte na OÚ Bohdíkov vypl-
něný dotazník, který dostáváte v dnešním čísle Bohdíkov-
ského zpravodaje. Klub seniorů v obci vznikne pouze za 
předpokladu, že o něj projeví zájem dostatečný počet ob-
čanů. Členství v Klubu seniorů je dobrovolné, nevyplývají 
z něj žádné povinnosti a každý zájemce se bude účastnit 
jeho aktivit podle svých možností a zálib.

23. 2. Hasičský ples - SDH Raškov

16. 3. Dětský maškarní karneval ZŠ a MŠ 

23. 3. Dětský maškarní karneval – SDH Komňátka

Členové Československé obce legionářské v Šumperku a okolí zvou 
 

do Muzea silnic  ve  Vikýřovicích, 
v sobotu 13. dubna. Začátek v 9, konec ve 12.  

 

Lidé z krásného Šumperska zkuste výlet bez aut 

 
  

 
 

 

DESNÁ 
Vikýřovice 
zastávka 

U penzionu 

Kvůli   
zdravému  

tělu 
životnímu prostředí 

 

ROZHOVORY, ÚVAHY, NÁZORY 
 A proč vydržet tři dny doma bez pomoci z venku při situaci civilní ochrany ? 

 A proč obrana republiky a Armáda ČR ? 
 A proč muzeum silnic a expozice Kleinové, mosty a silnice ? 

Střídání témat: v 10 hod v 11 hod 
 

PROČ ZBYTEČNĚ PLATIT VÍC 
NEŽ MUSÍTE !!! 

 
Nezávislé finanční poradenství 

ZDARMA 

 
 

Ing. Simona Divišová, tel. 776 774 230 
Komňátka 45, simona.divisova@volny.cz 

 
Povinné ručení, pojištění majetku, 

životní a úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, 
hypotéky, spotřebitelské úvěry, refinancování, 

slučování úvěrů, spoření a investice, 
penzijní připojištění,… 

 
Výplata peněz za úrazy, neschopenky, 

      škody na majetku, odpovědnost.   

LEVNÉ ODĚVY
Ruda nad Moravou, Jana Šimková

v budově nad rehabilitacemi. 
Každých 14 dní nové zboží dovoz  

z Německa, Finska.
Cena za kus je 39,- Kč  
a zimní věci 50,- Kč. 

Provozní doba:
Po 8:00-13:00 hod. Út 8:00-17:00 hod.

St a Pá 8:00-11:00 13:30-15:00 hod. 
Čtvrtek 8:00-11:00 13:30-17:00 hod.


