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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
s příchodem jara jsou odnepaměti spojeny významné 

křesťanské svátky – VELIKONOCE. Jejich prapůvod sahá 
daleko do pohanských věků, kdy byly spojeny s oslavou 
jarního slunovratu a probouzející se přírody. V křesťanství 
jsou Velikonoce spojeny s oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Z církevní historie víme, že utrpení Kristovo připadlo 
na dobu jarní rovnodennosti a současně mu předcházel 
jarní měsíční úplněk. Toto pravidlo se stalo základem pro 
stanovení doby Velikonoc, které se slaví vždy první neděli po 
prvním jarním úplňku.

Velikonocím předchází čtyřicetidenní období půstu. To 
začíná Popeleční středou. V dobách raného křesťanství se 
uplatňoval zvyk, při kterém si ti, kdo spáchali hřích, sypali 
popel na hlavu a činili pokání - to vždy na začátku postní 
doby. Zároveň si oblékli kajícné roucho, byli vykázáni z kos-
tela a až do Velikonoc před jeho vchodem žádali ostatní křes-
ťany o odpuštění a modlitbu.

Oslava Velikonoc začíná Pašijovým svatým týdnem veli-
konočním.

Květná neděle:
Oslavuje Kristův vjezd do Jeruzaléma několik dnů před 

jeho umučením. Na tuto neděli se za papeže Jana Pavla II. 
začal slavit Světový den mládeže.

Modré pondělí:
Poslední masopustní pondělí. Kostely se zdobily modrými 

látkami.
Šedivé úterý:
Všechny hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny ze 

svých příbytků.
Škaredá (sazometná) středa:
Podle Bible se tento den mračil Jidáš na Ježíše. Kdo tedy 

bude zamračený, bude se mračit po celý následující rok. Po-
dle tradice se zároveň vymetaly všechny komíny od sazí.

Zelený čtvrtek:
Při Gloria se v kostele naposledy rozezní zvony a varhany. 

Říká se, že zvony „odlétají do Říma“. Znovu se rozezní až při 
Velikonoční vigilii. Místo zvonů se používají řehtačky. Český 
název získal tento den zkomolením z němčiny. Podle Nového 
zákona byl Ježíš oplakáván a Němci tehdy říkali „Greindo-
nnerstag“ - lkavý čtvrtek. Češi však říkali „Gründonnerstag“ 
- zelený čtvrtek. Lidé v tento den vstávali brzy ráno, aby se 
mohli omýt rosou, která jim měla zaručit zdraví. Pekly se jidá-
še - obřadní pečivo z kynutého těsta. Podle tradice, když zazní 
zvony naposledy, máte si zacinkat penězi, aby se vás po celý 
rok držely. Také se ustálil zvyk v tento den jíst „zelenou“ stravu.

Velký pátek:
Podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel na kříži 

Ježíš Kristus. Tento postní den probíhal ve znamení smutku, 
ticha a rozjímání. Lidé také věřili na magickou moc tohoto 
dne. Podle pověry se měly otevírat hory a skály, aby vydávaly 
své poklady. V pověstech se i na chvíli otevřela hora Blaník.

Bílá sobota:
Vrací se zvony z Říma a po Gloria se znovu rozezní. Název 

se odvíjel od bílého roucha novokřtěnců, kteří se celý den při-
pravovali na křest o Velikonoční vigilii. Tmu a ticho v kostele 
vystřídalo světlo svící, zvonění a varhany. V domácnostech se 
uklízelo a bílilo. Také se pekli velikonoční beránci a mazan-
ce, pletly pomlázky nebo vázaly březové metličky. Z ohoře-
lých dřívek lidé vytvářeli křížky, které nosili do pole, aby bylo 
úrodné. Zároveň se zdobily velikonoční kraslice.

Boží hod velikonoční:
Nastupující noc ze soboty na neděli patří obřadům Veli-

konoční vigilie. Boží hod velikonoční je největší slavnost křes-
ťanského světa a slaví se při ní Kristovo vzkříšení. Provádělo 
se svěcení velikonočních pokrmů – beránek, mazanec, vejce, 
chleba, víno. Každá návštěva dostala kousek z posvěceného 
jídla. Také se pekli velikonoční beránci.

Velikonoční (červené) pondělí:
Na velikonoční pondělí je pomlázka, hodování, mrskut. 

Chlapci chodí dům od domu za děvčaty s pletenými pomláz-
kami. Šlehají děvčata, vinšují a dostávají za to malované 
kraslice spolu 
s pentličkami, 
které jim děv-
čata uvazují 
na pomlázky. 
Pověst praví, že 
dívky mají být 
na Velikonoce 
vyšlehány, aby 
zůstaly celý rok 
zdravé a ucho-
valy si plodnost. 
Pomlázka je 
také odvozena 
od slova „po-
mlazení“. Proto je chlapci pletou z mladého proutí, které 
v sobě skrývá nejvyšší životní sílu. Tu „šleháním“ předáva-
jí děvčatům. Dívky chlapce odměňují kraslicemi, které jsou 
symbolem nového života.

 Mgr. Petra Straková
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SBĚR a SVOZ 
PLASTŮ

29. 4. 2019  
27. 5. 2019

Vždy poslední pondělí v měsíci.

zprávy obecního úřadu
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé uplynulé  
období se nikdo nenarodil.

navždy se s námi roZloučila: 
Zdenka Gronychová, Raškov

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.

USNESENÍ č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce 
dne 4. 3. 2019 v Bohdíkově
10. Zastupitelstvo obce schvaluje 
a)  Kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce 
b)  Zprávu ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku 

obce za rok 2018
c)  Rozpočet obce na rok 2019 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši  

23 338 000,– Kč s  celkovými výdaji ve výši 32 115 000,– Kč, krytí schod-
ku zapojením přebytku hospodaření  minulých let ve výši 8 777 000,– Kč 
podle přílohy

d)  Rozpočet Sociálního fondu obce Bohdíkov na rok 2019 podle přílohy
e)  Plán preventivně výchovných akcí na úseku požární ochrany na rok 2019 
f)  Předběžný záměr prodeje části pozemku p.č. 468/1, ostatní plocha v k.ú. 

Raškov Dvůr z majetku obce J. V. a Z. V. na základě zpracování geometric-
kého plánu a znaleckého posudku ke stanovení ceny pozemku

g)  Předběžný záměr prodeje části pozemku p.č. 468/1, ostatní plocha v k.ú. 
Raškov Dvůr z majetku obce I. H. a L. H. na základě zpracování geometric-
kého plánu a znaleckého posudku ke stanovení ceny pozemku

h)  zavedení tříměsíčního zkušebního provozu služby hlášení rozhlasem fir-
mou Urbitech s.r.o., Jalubí

11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a)  Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
b)  Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce k 31.12.2018
c)  Vyhodnocení preventivně výchovných akcí na úseku požární ochrany za 

rok 2018
d)  Informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 provede-

nou Krajským úřadem Olomouckého kraje 
12. Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce
a)  Provádět v průběhu roku 2019 rozpočtová opatření v příjmech i ve výdajích 

rozpočtu obce na rok 2019 ve výši do 250 tis. Kč za jednu položku
b)  Provádět v průběhu roku 2019 rozpočtová opatření v příjmech i výdajích 

rozpočtu obce z důvodu přidělení účelových prostředků ze státního roz-
počtu, z rozpočtu státních fondů, z rozpočtu Olomouckého kraje případně 
z prostředků Evropské unie 

13. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce 
a)  k prověření možného snížení nákladů za vedení účtu a bankovních poplat-

ků
b) k jednání ve věci prodeje nebo případného pronájmu pozemku p.č. 171 k.ú. 

Dolní Bohdíkov ve vlastnictví SPÚ ČR
c)  k jednání ve věci prodeje pozemků p.č. st.24 zastavěná plocha a nádvoří 

(367m2), p.č. st. 25 zastavěná plocha a nádvoří (155m2) a pozemku p.č. 
156/4 ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov se  společností Šumperský rea-
litní servis za cenu max. 200,- Kč/m2

d)  k jednání ve věci odkupu části objektu nové hasičské zbrojnice v Raškově 
s panem J. M.

OD 2. 5. 2019 ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN  
NA OBECNÍM ÚŘADU

Úřední hodiny:
   Po: 7:30–12:00   12:30–17:00
   Út: 7:30–12:00   12:30–15:30
   St: 7:30–12:00   12:30–17:00
   Čt: 7:30–12:00   12:30–15:00
   Pá: neúřední den
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ze života naší obce
VÍTÁNÍ DĚTÍ 

V neděli 24. února 2019 jsme 
v zasedací místnosti obecního úřa-
du přivítali nové občánky do svazku 
naší obce. Začalo se pásmem písni-
ček a básniček, které si připravily 
děti z Mateřské školy Bohdíkov se 
svou oblíbenou paní učitelkou Bo-
humilou Matysovou. Pozvání přijalo 
celkem patero rodičů se svými dětmi. 
Po jmenovitém představení rodičů 
a dětí se slova ujal pan starosta se 
svým projevem. Rodiče dětí se poté 
podepsali do pamětní knihy obce. 
K narození jim poblahopřáli a předa-
li růži a malý dáreček starosta obce 
pan Petr Janků a předseda SPOZu 
pan Leoš Hatoň. Celý slavnostní akt 
byl dokumentován panem Evženem 
Šíblem, který fotografoval zejména 
podepisování pamětní knihy a rodi-
če s dítětem v kolébce před znakem 
obce. Na závěr byla pořízena společ-
ná fotografie všech zúčastněných.

 R. Gronychová

60. VČELAŘSKÝ PLES
Za zmínku stojí významná událost 

zasahující do dění naší obce, a to le-
tošní jubilejní 60. včelařský ples pořá-
daný v únoru 2019 ZO ČSV, z.s. Ruda 
nad Moravou. Tento spolek sdružuje 
včelaře z mnoha obcí od Zborova, 
Jakubovic, Bohutína přes Rudu, Ol-
šany až po Bohdíkov. Mnohé ročníky 
plesu se konaly v okolních obcích, ale 
poslední léta se pořádají právě v Boh-
díkově v kulturním domě Raškov. 
Věřím, že pro všechny stálé i nové ná-
vštěvníky plesu to byl příjemný zážitek 
a přejme včelařům nejen z naší obce, 
ať se jim daří a setrvají u tak záslužné 
činnosti jakou právě včelaření je.

TANEC V BOHDÍKOVĚ
Představujeme Vám taneční sku-

pinu moderního pojetí tance v Boh-
díkově s názvem: „4 a přece stačí“. 
Dívky začaly spolu tančit od října 
a přes úskalí zachování existence 
skupiny vytrvaly a vydržely. Tanec je 
velmi baví a naplňuje a pomáhá jim 
se seberealizací a sebeprosazením. 
S choreografií vystoupily na mnoha 
plesech a sklidily také velký úspěch 
na přehlídce pódiových skladeb. Mají 
za sebou i krajskou přehlídku pó-
diových skladeb v Olomouci. Držme 
jim palce, ať jim nadšení vydrží a dál 
rozvíjí tuto inspirativní zájmovou čin-
nost u nás v obci.

 Š. Kobzová

JAN ÁMOS BY 
MĚL RADOST

Den uči-
telů, 28. bře-
zen – den 
n a r o z e n í 
Jana Ámose 
K o m e n s ké -
ho, není sice 
zařazen mezi 
oficiální „vý-
z n a m n é “ 
dny u nás, 
ale svůj význam určitě má a je po-
třeba si ho připomínat a ctít ho, 
stejně jako učitelskou profesi jako 
takovou. Jan Ámos Komenský byl 
známý nejen jako tvář na některých 
našich bankovkách či poštovních 
známkách, ale hlavně, což je pod-
statnější, jako učitel národů, zakla-
datel moderní pedagogiky. A s mo-
derní pedagogikou, systémem, 
moderním myšlením i moderními 
prostředky jdou ruku v ruce i u nás 
v Bohdíkově a jsem za to rád. Jen 

v rychlosti zmíním, co měl na svě-
domí Jan Ámos ve svém produktiv-
ním věku. On poprvé definoval po-
jem školní rok, prázdniny a školní 
týden. Zasloužil se o to, aby ve 
třídách byli žáci stejného věku 
a stejné úrovně znalostí. Preferoval 
školu hrou, názornosti a aktivnosti, 
kdy si žáci měli mít možnost své 
teoretické poznatky vyzkoušet 
v praxi. Zároveň kladl velký důraz 
na individualitu každého dítěte, ale 
i spolupráci rodičů a učitelů, kteří 
měli jít dětem příkladem. Jednoduše 
se zasloužil o vše, o co usilují 
i nejnovější trendy ve vzdělávání. 
Udělal tomu prostě pravidla a řád, 
jak pro ty před katedrou, tak i pro 
ty za ní. 

Práce s dětmi je náročná, ať už 
s těmi předškolními, tak samozřejmě 
i s těmi školou povinnými a mnohdy 
není pedagogickému i nepedagogic-
kému sboru co závidět. Mají ovšem 
velký vliv a význam při vývoji a for-
mování našich dětí. Je potřeba je 
ctít a považovat si toho, co pro naše 
děti dělají. A právě připomínat si 
Den učitelů je naprosté minimum, 
co můžeme dělat. A proto v rámci 
nějakého morálního ocenění, podě-
kování za jejich práci, je náš učitel-
ský i neučitelský sbor, v rámci Dne 
učitelů, zván starostou obce na tako-
vé malé přátelské posezení a nepra-
covní poklábosení, kde se celý sbor 
zase po dlouhé době setká pospolu 
u jednoho stolu, kde zpočátku dě-
kovné motivující slovo padne, řek-
nou se vzájemně vize, nápady, potře-
by a oboustranné tužby a po zbytek 
času je mluveno o všem, co přijde na 
mysl. Bylo tomu i poslední březnový 
pátek, na tradičním pozvání všech 
pracovníků ZŠ a MŠ Bohdíkov u sta-
rosty na úřadě. Myslím si, že to bylo 
příjemně strávené odpoledne, kde 
ženská většina byla ráda za mužskou 
menšinu, kde se něco málo dobré-
ho ochutnalo, něčím dobrým se to 
střídmě zapilo a nakonec příjemnou 
atmosféru podpořilo i krátké vystou-
pení hudebního tělesa Sombrero 
Grande. Ještě jednou velké poděko-
vání celému učitelskému sboru za to 
co děláte a jak to děláte. Jan Ámos 
by měl radost.

 Petr Janků – starosta obce
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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

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Dne 16. 3. se uskutečnil již tradiční Dětský maškarní 

karneval, na který jsme se dlouho připravovali a především 
moc těšili. Dorazily velmi krásné masky, např. princové, 
princezny, zvířátka, hrdinové a spoustu dalších pohádko-
vých bytostí. Jako doprovodný program se představily ma-
žoretky z Rudy nad Moravou. Všechny děti byly natěšené 
na letošní premiéru HONZY POPLETY a jeho pejska. 
Zábavné odpoledne v jejich režii jsme si užili a máme z něj 
mnoho příjemných zážitků. Následovala bohatá tombola, 
ze které si každý odnesl spoustu dárečků a nakonec jsme 
si mohli pořádně zatancovat v rytmu diska s DJ Žerňou. 
Tato skvělá akce by se nemohla konat bez našich sponzorů 
z řad rodičů, přátel MŠ a mnoha dalších lidí ochotných 
pomoci. Proto jim MNOHOKRÁT DĚKUJEME!

V nejbližší době nás čekají další akce: např. plavání pro 
předškoláky, vynášení Morany, pletení pomlázek, návštěva 
dopravního hřiště aj..

A jelikož se blíží svátky jara, přejeme všem Veselé Veli-
konoce, bohatou nadílku a hlavně pevné zdraví.

 Jana Wojeschová, učitelka MŠ Bohdíkov

PODĚKOVÁNÍ PANU LÁTALOVI
V MŠ Raškov se dětem po obědě již několik týdnů nád-

herně usíná. V ložnici se totiž „objevila“ velká obrazová 
stěna, kterou pro děti vytvořil pan Oldřich Látal z Jindři-
chova. Do místnosti dokázal přenést život v lese, který ne-
jen uklidňuje, ale i učí. Za obětavost, úsilí a krásnou práci 
velmi děkujeme!

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZA ZVÍŘÁTKY DO BRANNÉ
Nastalo jaro a my jsme se ve školní družině věnovali té-

matu „Domácí zvířátka a jejich mláďata“. Děti si upevnily 
vědomosti týkající se domácích zvířat a jejich rodin. Bese-
dovali jsme o tom, jak se ke zvířatům chovat a čím jsou pro 
nás užitečná. Hráli jsme rozumové i pohybové hry, dětem 
se také podařily namalovat krásné obrázky domácích maz-
líčků a společně vytvořeným plakátem s hospodářskými 
zvířaty jsme ozdobili chodbu školy. 

Krásnou tečkou na závěr tohoto tematického okruhu 
byla návštěva ekologické farmy v Branné, kterou provozuje 

rodina Skřivánkova. Zde se nám věnovala paní Skřivánko-
vá, která nás provedla celým areálem. Seznámila nás s rost-
linnou i živočišnou výrobou, vysvětlila zpracování travních 
porostů na seno či siláž a ukázala hlavním předmět jejich 
činnosti, a to vlastní chov skotu - plemen masných i čistě 
mléčných. Děti si prohlédly nejnovější zemědělskou tech-
niku, silážní jámu, sklad na seno, vnitřní prostory pro od-
chov telat a moderní dojírnu. 

Prohlídka ekologického hospodářství v Branné jim při-
blížila jednotlivé pracovní činnosti v reálném životě a děti 
si z výletu odvezly mnoho zajímavých poznatků i hezkých 
zážitků. Paní Skřivánkové moc děkujeme za ochotu, vstříc-
nost a čas, který nám věnovala. 

  Petra Drongová, vychovatelka ŠD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEMATICKÝ KLOKAN 2019 
Soutěž žáků základních a středních škol, která má za 

úkol prověřit úsudek, představivost a logické myšlení - to je 
náš „Klokánek“, do kterého se zapojujeme každým rokem. 
Letošním nejlepším řešitelům blahopřejeme!

Kategorie CVRČEK
1. Anna HODKOVÁ, 3. roč. 55 b 1.
2. Dalibor MATYS, 2. roč. 50 b 2.
3. Michal PAVELEK, 2. roč. 46 b 3.
 

Kategorie KLOKÁNEK
Matěj DOLEŽAL, 5. roč. 86 b
Dominik MATYS, 4. roč. 83 b
Eliška VÁCLAVKOVÁ, 5. roč. 81 b

Začátkem školního roku zahájil činnost badatelský klub 
financovaný z projektu „Šablony II“. Jeho smyslem a nápl-
ní bylo vzbudit v dětech zájem o zkoumání, pokusy, obje-
vování, bádání... Čekalo nás celkem 16 setkání, na kterých 
jsme se sami podivovali tomu, co ještě o dění kolem nás 
nevíme. Stali jsme se malými chemiky, fyziky, elektrikáři... 
Dokázali jsme chemickou reakcí vyrobit faraónova hada, 
sestrojili jsme elektrický obvod a dokázali vodivost 
lidského těla, vody, grafitu atd. Úspěšně jsme provedli 
spousty fyzikálních pokusů. Z nové stavebnice LEGO jsme 
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sestrojili autíčko poháněné dynamem, postavili větrnou 
elektrárnu, změřili napětí a jen tak pro zábavu vyrobili 
katapult. Také jsme si vyzkoušeli pár „kouzelnických 
triků“ založených na fyzikálních zákonech. Bylo na co 
koukat! Zjistili jsme, že svět kolem nás je velmi zajímavý 
a je nerozumné ho jen tak přehlížet. I v maličkostech se dá 
objevit mnohé. Tak snad zase někdy příště! 

  Mgr. Petra Straková, učitelka ZŠ

ŽIJEME POHYBEM 
Díky nové tělocvičně si můžeme dovolit různé sportov-

ní kroužky, které na škole již půl roku probíhají (florbal, 
fotbal, stolní tenis, trampolíny nebo sportovní hry). O spor-
tovní aktivitu projevil zájem velký počet žáků, za což jsme 
velice rádi. Kroužky probíhají pravidelně a v době, kdy si 
na hodinku žáci odskočí zadovádět z družiny. 

Cílem kroužků je naučit děti nejen základní doved-
nosti určitého sportu, ale i píli, soustředění, ochotu pře-
konávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat 
a také nést vlastní zodpovědnost. Nejdůležitější ale je, že 
v kroužku vždy panuje dobrá nálada a žáci se na něj ka-
ždý týden moc těší. Vzhledem k tomu, že se zapojujeme 
do různých sportovních projektů, mohli se naši žáci utkat 
i s velkými školami. Zúčastnili jsme se například okrsko-
vého kola v přehazované, kde se utkaly: 4. ZŠ Šumperk, 
5. ZŠ Šumperk, 6. ZŠ Šumperk, ZŠ Hrabišín a ZŠ Štíty. 

k o m u n i t n í  š k o l a

Na valné hromadě dne 20. 2. jsme schvalovali Výroč-
ní zprávu za rok 2018. Koordinátorky P. Drongová a M. 
Kuncová zpracovaly přehlednou tabulku o zájmových 
a vzdělávacích aktivitách v uplynulém roce. Mimo ně jsme 

Naši žáci se umístili na krásném 3. místě. V dalších spor-
tovních turnajích ve vybíjené a florbale se nám bohužel 
umístit nepodařilo. Ale vzhledem k tomu, že si žáci vždy 
dobře zahráli, často nás reprezentovali hráči mladší než 
u soupeře a několikrát rozhodovaly o „místě na bedně“ 
jen malé počty bodů, pokládáme tyto výsledky za úspěšné. 
Děti tak získávají nové zkušenosti a věříme, že v dalších 
letech budou výsledky mnohem lepší.

  Bc. Markéta Pípová, učitelka ZŠ

se podíleli na řadě dalších akcí pro veřejnost (Ples KŠ, 
Rozsvícení vánočního stromu, Školní pouť…). Věříme, že 
v roce 2019 si povedeme minimálně stejně nebo ještě lépe.

ZÁjMOVé A VZDĚLÁVACÍ AKtIVIty REALIZOVANé V R. 2018
 Název aktivity Lektor Počet přihlášených Počet lekcí 
1 Klub maminek a dětí Klubíčko při MŠ Raškov Záluská V., Průchová J. 23 34

2 Malá kopaná Kvapilík M. 10 10
3 Cvičení na trampolínách – děti I. Johnová M. 19 17
4 Cvičení na trampolínách – děti II. Pípová M. 18 12
5 Florbal Doležal J. 20 34
6 Angličtina pro žáky 1. a 2. ročníku Šimková L. 36 51
7 Kurz AJ pro starší děti Šimková L. 24 30
8 Individuální jazykové kurzy Šimková L. 6 9
9 Stolní tenis Pavelková, Pavelek L. 17 12
10 Výtvarný kroužek I. Divišová Š. 12 19
11 Estetická skupinová gymnastika - přípravka Fleischerová E. 12 52
12 Estetická skupinová gymnastika - pokročilí Kobzová Š. 12 11
13 Scénický tanec Kobzová Š. 5 10
14 Zdravotní cvičení s prvky jógy Balšánková G. 32 32
15 Logopedický kroužek pro děti MŠ Wojeschová j. 9 25
16 Logopedické cvičení pro žáky ZŠ Dvořáková L. 4 11
17 Kruhový trénink Pípová M. 21 8
18 Cvičení na velkých míčích a aerobic Vicencová M. 8 9
19 Klub deskových her a logiky Vokurková A. 8 10
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SDH KOMňÁTKA

SDH RAŠKOV

SKAUtOVÁNÍ 
V RAŠKOVĚ

20 Sportovní hry I. Johnová V. 16 12
21 Sportovní hry II. Johnová M. 17 22
22 Orientální tance pro děti Záluská V. 10 12
23 Orientální tance pro dospělé Záluská V. 25 34
24 Výtvarný kroužek II. Dvořáková L. 16 11
25 Cvičení na trampolínách dospělí Pípová M. 18 10
26 Výtvarná dílna – pletení pomlázek p. Kuttlerová 30 1
27 Výtvarná dílna – zdobení vel. kraslic Vokurková H. 41 1
28 Pohybová dílna Kobzová Š. 8 1

Celkem 19 lektorů 477 osob 500 lekcí

Všem lektorům, spolupracovníkům, účastníkům i těm, kdo nám jen fandí a pomohou, když je třeba, děkujeme za 
spolupráci!                  Mgr. Alena Vokurková

V září loňského roku jsme 
obnovili Skaut u nás v Raškově. Zá-
jem byl překvapivě veliký. Nyní skaut 
navštěvuje 29 dětí rozdělených do 
4 družinek. Předškolní děti – benja-
mínci, 1.–2. třída – vlčata a světlušky, 
3. třída a výš – skauti a skautky. 

S benjamínky máme za sebou vý-
pravu na Nový Hrad. Zříceninu jsme 
prozkoumali a děti vykopaly poklad. 
Na schůzce jsme se seznámili s histo-
rií hradu a povídali si pověst o černé 
paní. 

Koncem dubna vyrazí na velkou 
výpravu k mohyle Ivančena do Bes-
kyd skauti a skautky. Věřím, že se 
výprava také vydaří a děti budou mít 
spoustu pěkných zážitků.

 Za skautské rádce – Tereza

V sobotu 23. března 2019 se v Ko-
mňátce konal tradiční dětský maškar-
ní karneval pořádaný místními hasi-
či. Tak jako předešlé roky byl v režii 
ostravského klaunského divadla 
„MIMO“. Po 14. hodině se sál bývalé 
školy zaplnil do posledního místečka 

spoustou masek doprovázených je-
jich rodiči i prarodiči. Celý program 
byl plný soutěží, her a písniček, při 
kterých se zabavily nejen děti, ale i je-
jich doprovod. Díky sponzorům, kte-
ří věnovali mnoho darů do tomboly, 
odešel každý s nějakou výhrou.

Akce se velmi vydařila a moc se 
těšíme na příští, již desátý maškarní 
karneval.

 M. Spáčil

VALNÁ HROMADA SDH RAŠ-
KOV 

(Pokračování z minulého čísla)
Preventivně výchovná činnost: 

V roce 2018 neproběhla v součinnos-
ti se ZŠ a Obcí Bohdíkov žádná pre-
ventivně výchovná činnost většího 
Přestavba budovy bývalé MŠ pro po-
třeby jednotky SDH a JSDH. V roce 
2018 bylo z obecního rozpočtu uvol-
něno 2,35 mil. korun na rekonstrukci 
budovy. V měsíci srpnu bylo vyhláše-
no výběrové řízení na zhotovitele, ve 
kterém zvítězila firma Stavrel s na-
bídkovou cenou 4 105 188 Kč. včet-
ně DPH se zahájením prací od 1. 9. 
2018 a termínem dokončení podzim 
2019. 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 hasičské škole Jánské Koupe-
le absolvovali dva členové jednotky 
Pavel Vrubel a Jan Šárník kurz obslu-
ha motorové pily.

V měsíci květnu proběhlo na sta-
nici Šumperk zaměstnání pro členy 
naší jednotky pod velením Antonína 
Duse velitele družstva HZS stanice 
Šumperk s výsledkem: zadřený motor 
na CAS jinak bez zranění.

Během roku jsme se rovněž věno-
vali pravidelnému školení všech čle-
nů jednotky.

V roce 2018 jednotka vyjížděla 
rovněž k několika mimořádným udá-
lostem:
•	 6x technická pomoc
•	 8. 4. 2018 2x technická pomoc od-

stranění překážek strom přes cestu 
•	 9. 6. 2018 technická pomoc do-

pravní nehoda železniční zastávka 
Komňátka

•	 26. 6. 2018 technická pomoc od-
stranění překážek strom přes cestu

•	 28. 10. 2018 technická pomoc od-
stranění překážek strom přes cestu

•	 22. 12. 2018 technická pomoc od-
stranění překážek strom přes cestu

•	 1x požár
•	 1. 10. 2018 požár kůlny Komňátka

To je v kosce vše z činnosti jednot-
ky při mimořádných událostech.

Tak jako každý rok jednotka zís-
kala z rozpočtu naší obce finanční 
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podporu, z které byl financován chod 
jednotky a nákup ochranných věc-
ných prostředků. V roce 2018 se nám 
podařilo díky podpoře Obce Bohdí-
kov zakoupit:

5 ks zásahových hadic C
1 ks hasičský trhací hák
1 ks hydrantový nástavec
Ochranné prostředky a vybavení 

pro obsluhu motorové pily v jednotce
Pracovní světla na automobil 

Ford 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 2018, 
obci Bohdíkov, za finanční podpo-
ru, kterou nám v roce 2018 poskyt-
la, kolegům ze stanice Šumperk za 
obětavou spolupráci, přátelský vztah 
a podporu. Doufám, že i v tomto roce 

2019 bude naše spolupráce jak s HSZ 
stanicí Šumperk, tak s Obcí Bohdíkov 
nadále pokračovat alespoň v duchu 
jako doposud. Přál bych si také, aby 
nově zvolené vedení Obce Bohdíkov 
v podzimních volbách našlo pro naši 
práci pochopení, abychom mohli 
společnými silami zajišťovat bezpečí 
našich občanů po celou dobu nového 
volebního období na úseku požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva.

   Luděk Brostík jednatel SDH

od 29. 4.–3. 5. 2019
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 29.4. - 2. 5. 2019    • od 2.5. - 3. 5. 2019 

Počet ks Místo Počet ks Místo
1 Bohdíkov – most (u Vitů) 1 Dvůr Raškov – u lípy
1 Bohdíkov – u lípy 1 Komňátka - obchod
1 Raškov – kostel

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
v sobotu 4. 5. 2019
Harmonogram svozu:

Čas Místo
08.00-08.30 Dvůr Raškov
08.35-9.05 Raškov-u Ottů
9.10-9.40 Raškov-u kostela
9.45-9.55 Kulturní dům 

10.05-10.25 Bohdíkov - u nádraží
10.30-11.00 Bohdíkov - u lípy 
11.05-11.35 Bohdíkov u samoobsluhy
12.25-12.55 Komńátka - u obchodu
13.00-13.25 Bohdíkov- u mostu (u Vítů)
13.30-13.55 Aloisov - u Dvora
14.00-14.30 Bohdíkov-u kravína

SBĚR A SVOz VELKOOBJEMOVéHO ODPADu

Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:
barvy, lepidla, pryskyřice, provozní náplně z automobilů (oleje, brz-
dové kapaliny atd.), olejové filtry, vyřazené léky, olověné akumulá-
tory, galvanické články, zářivky a výbojky, textilní nebo jiný materiál 
znečištěný nebezpečnými látkami, obaly znečištěné nebezpečnými 
látkami, obaly od sprejů, televizory, ledničky, vyřazené chemikálie 
a další podobné nebezpečné odpady.
Seznam dalších odpadů: pneumatiky.
Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ např.:
ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obrazovek, komu-
nální a stavebné odpad apod.
Nebezpečný odpad je třeba odevzdávat přímo pracovníkovi společnos-
ti SITA CZ na jednotlivých stanovištích.

NEODKLÁDAT PŘEDEM! Děkujeme.

SBĚR A SVOZ KOVOVÉHO ŠROTU
Svoz kovového šrotu proběhne v pátek 26. 4. 2019 odpoledne.

Mezi velkoobjemový odpad PAtŘÍ 
např.: nepoužitelný (vyřazený) nábytek, 
matrace, vany, koberce a podobný objem-
ný odpad.
Mezi velkoobjemový odpad NEPAtŘÍ 
např.: veškeré druhy nebezpečných od-
padů (např. ledničky, barvy, akumulátory 
apod.), pneumatiky, stavební odpad (např. 
stavební suť apod.).

uKLIĎME SVĚT, uKLIĎME ČESKO
Desítky dobrovolníků vyrazily 

v sobotu 6. 4. na veřejná prostranství 
svých vesnic a měst nebo do příro-
dy v okolí uklízet nepořádek, který 
zde zanechali bezohlední lidé. Do 
celostátní akce Ukliďme svět, ukliď-
me Česko se na Šumpersku zapoji-
ly desítky lidí. Úklidové akce mohli 
organizovat jednotlivci i organizace. 

Možná i v Bohdíkově by se mohla 
uskutečnit podobná akce, která by 
zkrášlila prostředí obce a její okolí. 
A nemusí to být jen 6. dubna a ne-
musí se zapojovat jen děti základní 
školy, které to dělají každý rok.

22. duben je Dnem Země. Den 
Země je dnem věnovaným naší pla-
netě a v konečném důsledku i nám 

všem. Stanovení termínu tohoto svát-
ku vychází z původních oslav dnů 
Země, které se obvykle konaly při 
oslavách jarní rovnodennosti. Den 
Země vznikl v USA spontánně, jako 
ekologicky laděný svátek Země. Od 
roku 1990 se k oslavám dne Země 
přidala i Česká republika. 

 J. Málková
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firmy a organizace informují
POzVÁNKA DO SPOLEČNOSTI

30. 4.  Pálení čarodějnic – SDH Bohdíkov
10. 5.  Divadelní představení v 19:00 v KD
18. 5.  Den Regionu Ruda
24. a 25. 5.  Volby do Evropského parlamentu
1. 6. Kácení máje – SDH Komňátka 
15. 6.  Pohádkový les – SDH Bohdíkov

Firma LEO – mix pan Hatoň  
oznamuje,

že každoroční prodej přísady a balkónových květin
proběhne ve dnech 4., 5. a 8. května 
v Bohdíkově u Hatoňů:
 v sobotu 4. 5. prodej od 14:00 – 17:00 hod.
 v neděli 5. 5. prodej od 9:00 – 17:00 hod.
 ve středu 8. 5. Prodej od 9:00 – 17:00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
 
 
 

 


