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Vážení spoluobčané,
téměř 2 měsíce existuje a funguje služba pro občany
zřízená obecním úřadem „Hlášení rozhlasu“, díky níž jsou
zaregistrovaným občanům zasílány aktuality, oznámení
a jiná upozornění pomocí SMS zpráv, e-mailem nebo
aplikací pro chytré telefony. Momentálně tuto službu využívá
175 občanů naší obce. Již v loňském roce jsme se touto službou
zabývali, neboť z podnětů občanů, kteří špatně slyší hlášení
nebo vůbec časově nestihnou hlášení veřejného rozhlasu, byl
jasně vidět jejich zájem, a proto jsme shromáždili potřebné

informace a nabídky. Po aktualizaci těchto podkladů
jsme se z kraje roku na zastupitelstvu všichni jednomyslně
shodli, že tuto službu přivedeme k životu a lidem tu možnost
nabídneme. A tak se stalo. Funguje to, ohlasy občanů jsou
pozitivní a postupně se registrují další a další. Registrace této
služby je jednoduchá, má několik možností přihlášení a proto neváhejte a pomocí aplikace, našich webových stránek
nebo přímo na obecním úřadě učiňte potřebné kroky a tuto
dobrou službu využívejte a ať Vám slouží ku prospěchu.
Petr Janků – starosta obce

DEN REGIONU RUDA V BOHDÍKOVĚ
Den Regionu Ruda,
to nebyla žádná nuda.
V Bohdíkově letos byl
a úspěchem se naplnil.
Přišlo lidí celé davy,
vřele jsme je přivítali.
Slunce nám svítilo, počasí přálo,
program byl nabitý, všechno se zvládlo.
Kdo že nám přispěl v programu bohatém,
všichni, kdo děti maj, spjatí s naším Regionem.
Školy, školky, družiny a spolky,
všude mají šikovné kluky a holky.
Gymnastika, aerobik i hudební banda,
dali tomu šmrnc a náboj, byla tu i sranda.
Radost dětí, jejich snaha s šikovností potkává se,
klobouk dolů a obdiv velký Vám dospělým přiznává se.
Velká práce, trpělivost za Vámi je vidět,
žádná obec včetně Naší nemusí se stydět.
Dechovka pěkně zahrála k tanci,
hrad skákací pro děti dobrou byl atrakcí.
Beduínky předvedly nám závěrečný tanec,
vystoupení na pódiu měla tak svůj konec.
Kynology ještě pustili jsme, aby udělali malou
osvětu,
jak pes chrání, hlídá a pomáhá v podstatě celému světu.

Den Regionu, to je akce, která nás i stmelí,
potkáme se, pokecáme, hned jsme všichni vřelí.
Hanny Firla moderoval akci naši skvělou,
sem tam vtípek, humor vlastní, měl to celé pod kontrolou.
Starostové chválili si, jak to hezky klape,
jídla, pití do sytosti, jak to děláš, chlape?
Dobré lidi, co dělat chtějí, osloviti musíš,
Ti, co nechtěj, maj svý plány, na ty sázet nesmíš!
Lidi přišli, bavili se, radost z toho měli,
šikovní jste, děkujeme, že jsme tady byli.
Děkuju všem, kdo tam pomoh, akci třikrát hurá
žádná nuda, vše klapalo, spokojenost celá!

zprávy obecního úřadu

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Ve dnech 24. a 25. května se konaly volby do Evropského parlamentu. Poslanecké mandáty v Evropském parlamentu získaly tyto strany: ANO 2011
(21,18 %), ODS (14,94 %), Česká pirátská strana (13,95 %), STAN a TOP 09
(11,65 %), SPD – Tomio Okamura (9,14 %), KDU – ČSL (7,24 %) a KSČM (6,94 %).
Naproti tomu v Bohdíkově byly výsledky následující: ANO 2011 (24,71 %),
SPD – Tomio Okamura (17,11 %), KSČM (12,92 %), Česká pirátská strana (10,64 %),
STAN a TOP 09 (9,50 %) a ODS (7,22 %). Volební účast v obci byla 24,38 %.

ÚŘEDNÍ HODINY
NA OBECNÍM ÚŘADU
Po: 7:30–12:00 12:30–17:00
Út: 7:30–12:00 12:30–15:30

USNESENÍ č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce

St: 7:30–12:00 12:30–17:00

dne 3. 6. 2019 v Bohdíkově

Čt: 7:30–12:00 12:30–15:00

14. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Kontrolu plnění usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce
b) Výsledek hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou
a přijímá se nápravné opatření
c) Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 provedenou Krajským úřadem Olomouckého kraje a roční účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2018
d) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost FK Bohdíkov z.s.,
IČ 14617498 z rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2019 ve výši 120 000,- Kč
e) Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2019 podle přílohy
f) OZV č.1/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.1/2003 ze
dne 3. března 2003 Řád veřejného pohřebiště
g) Zájem o převod pozemku p.č. 778/2 v k.ú. Komňátka od vlastníka České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
h) Předběžný záměr směny části pozemku st. 46 v k.ú. Raškov Ves, za část
pozemku p.č. 765 v k.ú. Komňátka.
i) Zrušení předběžného záměru prodeje pozemku p.č. 131/4 a části pozemku p.č. 773 v k.ú. Komňátka, schváleného na zasedání zastupitelstva
obce konaném 27. 8. 2018 v usnesení č.22, bod 73 d).
15. Zastupitelstvo obce neschvaluje
a) Žádost paní H.Š., bytem Raškov o odkup části pozemku p.č. 677/1
v k.ú. Raškov Ves
16. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
b) Příjem financí do rozpočtu obce z nuceného prodeje akcií České spořitelny ve výši 1.992.000 Kč (1500 ks akcií za cenu 1.328 Kč za jednu akcii)
17. Zastupitelstvo obce přijímá nápravné opatření
a) k odstranění zjištěného nedostatku vyplývajícího ze zápisu o přezkoumání hospodaření obce Bohdíkov za rok 2018, který je součástí závěrečného
účtu obce Bohdíkov za rok 2018, v tomto znění: „Rada obce bude provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce
dne 4. 3. 2019, a to:
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 a
b. provádět v průběhu roku 2019 rozpočtová opatření v příjmech i výdajích rozpočtu obce z důvodu přidělených účelových prostředků ze
státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, z rozpočtu Olomouckého kraje, případně z prostředků Evropské unie“. Termín: ihned.
18. Zastupitelstvo obce pověřuje
a) radu obce k projednání záměru pronájmu pozemku p.č. 131/4 v k.ú.
Komňátka s manželi P. C. a J. C., bytem Komňátka
b) radu obce k projednání záměru pronájmu části pozemku p.č. 733 v k.ú.
Komňátka s firmou Rámování, sklenářství a paspartování s.r.o., se sídlem: Krátká 285/3, 787 01 Šumperk

Pá: neúřední den

–2–

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ
Obecní úřad oznamuje, že ověřování podpisů a listin je opět na
našem úřadě možné!

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.

SBĚR a SVOZ
PLASTŮ
24. 6. 2019
29. 7. 2019
Vždy poslední pondělí v měsíci.

Rozpočet obce Bohdíkov na rok 2019
Příjmy
Položka

INVESTIČNÍ VÝDAJE
PROJEKTY

Výdaje
Kč

Položka

Kč

INVESTIČNÍ AKCE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAPOUŠTĚNÍ
BAZÉNŮ

Za uplynulé
období se narodili:

Občané obce mají možnost uplat-

Petr Jenčke, Raškov
Viktorie Brejlová, Raškov
Matyáš Jelínek, Raškov
Ema Brokešová, Raškov

nit prominutí platby stočného při
napouštění venkovních bazénů z vodovodu, a to jedenkrát ročně v max.

Navždy se s námi rozloučili:

objemu do 15 m³ s následnou kontro-

Dagmar Povýšilová, Raškov
Josef Ďopan, Raškov

lou skutečnosti.
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Ze života naší obce
PODĚKOVÁNÍ

„Jako rosa zúrodňuje zemi, tak dobří učitelé zúrodňují
srdce dětská, aby plodila vše dobré.“
Tento citát, který pronesl Vincenc z Pauly, francouzský kněz, bychom mohli v Bohdíkově předělat na citát
„Jako rosa zúrodňuje zemi, tak paní Bohumila Matysová
zúrodňuje dětská srdce, aby plodila vše dobré.“
Paní učitelka s velkým U, osobnost známá u dětí, rodičů i prarodičů, jako paní učitelka Matysová, paní učitelka Bohunka.
Každý z Vás si jistě vybaví veselou,
energickou, pozitivní ženu, s velkou
náručí a velkým úsměvem, velkým srdcem a hlasitým smíchem, který když se
rozezní, hned se Vám zlepší nálada.
Paní učitelka, která za působení
v místní školce vychovala nespočet
dětí, utřela nespočet nosíků, i zadečků, zavázala nespočet
tkaniček, naučila nespočet dětí, jak se drží příbor, nůžky
i pastelky, která ruka je ta levá a ta pravá, že je lepší používat kapesník místo prstíku v nose. Vyřešila nespočet hádek
a rozbitých bábovek na pískovišti, ale i vážnějších tahanic
o panenky a autíčka. Přečetla nespočet pohádek, zapěla
nespočet písní, naučila děti nespočet básní a ušla s dětmi
nespočet kilometrů při procházkách přírodou.
Paní učitelka, která dokázala a dokáže vyřešit nejednu
bolístku na těle i na duši, v pravou chvíli pokárat, ale zároveň i pohladit, povzbudit a obejmout.
Paní učitelka, která vychovávala a vychovává, tam, kde
je a byla potřeba vychovati, učila a učí, tam, kde bylo a je
potřeba učiti.
Paní učitelka, která pečovala a pečuje o křehké dušičky
ratolestí, s velkou láskou a odhodláním. A to si myslím, že
je velmi nelehký úkol, který vyžaduje notnou dávku trpělivosti, tolerance a pevných nervů.
Dovolte mi tedy, abych touto cestou vyjádřila velké díky
paní učitelce Bohumile Matysové nejen jménem svým, ale
i jménem dalších rodičů, kteří svěřili svoje děti do jejích
dobrých rukou. Myslím, že poděkování, je ten nejmenší
způsob, jakým ocenit její působení ve školce, její práci, její
celoživotní dílo.
Z celého srdce Vám děkuji a přeji Vám v zasloužené
„důchodové dovolené“, ať jste zdravá, šťastná a stále plná
elánu, tak jako doposud!
Mgr. Iveta Janků a ostatní spokojení rodiče

TERAPEUTICKÁ ZAHRADA
BOHUMILA

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. v Šumperku zakládá na pozemku v Bohdíkově, vedle základní školy,
terapeutickou bezbariérovou zahradu určenou pro uživatele jejich služeb, žáky speciální školy a dospělé osoby
se zdravotním a mentálním postižením, žáky základních
a mateřských škol, širokou veřejnost.
Smyslem terapeutické zahrady není jen vypěstovat
a sklidit úrodu, ale také nabídnout návštěvníkům přátel-

ské přírodní prostředí přizpůsobené jejich potřebám, kde
mohou nenásilně získávat a procvičovat své dovednosti a znalosti. Přínos zahradní terapie spočívá ve využití
zahradnických činností, které uživatelům dodají odolnost,
kreativitu, tříbení smyslů, zlepšení koncentrace, zklidnění,
schopnost spolupráce a otevřené komunikace s ostatními.
Vedle aktivních činností je důležité i zvládnout umění
odpočívat v podnětném prostředí.
Co se bude tedy odehrávat na Terapeutické zahradě Bohumila?
Polní pozemek se postupně změní v uspořádanou zahradu určenou k pěstování plodin i k odpočinku, volnočasové
aktivity, pěstitelské kroužky, osvětové aktivity. Na zvelebování
zahrady již nyní pracují naši zahradníci a navštěvují ji klienti
s asistenty. Naše koncepce pěstování bude upřednostňovat
staré odrůdy plodin, méně známé, které v minulosti byly
na zahrádkách zcela běžné. Budujeme bylinkové záhony,
naučné chodníky s popisky využití jednotlivých rostlin.
Slavnostní otevření přírodní zahrady Bohumila, které
bude spojené s oslavami výročí naší Základní školy a střední
školy Pomněnka, včetně kulturního programu je naplánováno na září 2019. Zveme všechny příznivce a lidi dobré vůle.
Naše zahrada se stane místem pro setkávání, odpočinek a poznání všech lidí bez rozdílu☺.
Chceme vyjádřit poděkování za pomoc a spolupráci
místním obyvatelům a všem přátelům.
Nataša Strakošová Vykydalová, ředitelka

TEMENICKÝ KOPEC

pokračování
Letos se nám povedl uskutečnit další, a to druhý úklid
kopce. Úklid probíhal od cedule Šumperk po ceduli Bohdíkov. Zpočátku to vypadalo velice nadějně, že předešlý rok
jsme to uklidili dobře a letos toho bude méně, ale co jsme
překročili hranici kopce směrem do Bohdíkova, tak to bohužel tak radostné nebylo. Cesta vede lesem a les vše schová nebo aspoň to tak z rychlosti auta pro někoho vypadá.
Nerozumím tomu a nejsem určitě sama, jak v dnešní době
může být pro někoho jednodušší něco vyhodit z auta, než
ty odpadky a další jiné věci dát tam, kam patří a les - příroda to nebude! Možností je mnoho a máme ji každý u domu, a to
si ještě každý komunální odpad
platíme sami.
Téma ekologie a recyklace
se v dnešním čase všude odráží.
Základ je v každém z nás a to
tak, že pokud chci něco změnit
a pomoci, tak musím začít u SEBE. Proto jsem ráda, že
se nás letos sešlo o trošku víc a budu věřit, že kopec bude
hezčí a nás bude zase další rok více. Vidina je jednoduchá:
žádné odpadky, tam kde být nemají. Děkuji všem, kdo pomohl, jak ti co šli pomoci s úklidem ale taky OÚ Bohdíkov
za odvoz odpadu tam kam patří.
„Příroda se bez člověka obejde. Člověk však bez ní nepřežije“
Hana Šimková
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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 BOHDÍKOV
MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV
A RAŠKOV

ŠKOLNÍ DRUŽINA

A je to tady! Ani
jsme se nenadáli a už
je tu konec školního
roku. Během posledních třech měsíců se
toho tolik událo, že
ani nevíme o čem dříve psát.
V dubnu naše
předškoláky čekal významný den – zápis do ZŠ. Máme
radost, že zdárně ukázali, co v nich je, a 11 budoucích
prvňáčků už se těší na 1. září. Druhý týden v květnu pak
proběhl zápis do obou MŠ a již nyní se těšíme na nové
kamarády - obě oddělení budou znovu naplněna.
A co děti prožívaly nejvíce? Určitě již tradiční výlet do
Zábavního centra Krokodýlek v Olomouci. Díky krásnému výdělku z karnevalu, ze kterého jsme uhradili vstupné
a autobus, byl pro děti zcela zdarma.
Také bychom chtěli poděkovat ochotným rodičům, kteří s námi celý rok spolupracovali a účastnili se našich akcí.
Velké díky patří rodině Jandrtových, která ukázala dětem,
jak vypadá život na farmě a přichystala jim nezapomenutelné zážitky, jako je jízda traktorem a projížďka na koni.
Další významnou akcí pro předškoláčky z obou MŠ
bylo spaní ve školce v Raškově. Pro mnohé děti i rodiče
to byla velká zkouška, protože někteří poprvé strávili noc
a den bez sebe. Nejprve děti čekala pěší túra z Bohdíkova
do Raškova se zastávkou v místním parku. Potom si ve
školce na památku vytvořily trička s vlastním motivem.
Následovala slavnostní večeře s přípitkem a po setmění dětmi velmi očekávaná stezka odvahy, kterou všichni
zvládli na jedničku a byli pasováni na ŠKOLÁKY.
Tento končící školní rok je zároveň poslední aktivní
pro naši kolegyni paní učitelku Bohumilu Matysovou, která odchází do zaslouženého důchodu. Velmi jí děkujeme
za skvělou spolupráci, při které nám předala spoustu zkušeností, i za pozitivní energii, která z ní po celou její kariéru vyzařovala.
Na závěr přejeme všem krásné a klidné prázdniny!
Za kolektiv MŠ Raškov a Bohdíkov Veronika Záluská
a Jana Průchová

Dne 24. 4. jsme s dětmi v odpoledních hodinách zavítali do Ústavu ekologické výchovyv Mladoňově. Program,
který pro nás nachystali tamní zkušení lektoři, se jmenoval
,,Smysly a smyslové vnímání“. Odpolední čas se nesl zábavnou formou,
kdy se děti
pomocí her
učily vnímat
nejen samy
sebe, ale i své
okolí. Zahráli
jsme si hru
„Na nevidomého“ a „Na
dirigenta“, seznámili jsme
se se základy
Braillova písma. První část programu jsme završili výrobou
domácího bylinkového mýdla. Druhá polovina programu
se odehrávala v přírodě, kdy děti po rozdělení do skupin
soupeřily mezi sebou, plnily jednoduché i složitější úkoly,
musely předvést nejen dobrou spolupráci, ale i umění se
rychle a správně rozhodnout, zahrály si kolektivní hru
,,Brány“ a zdolaly tzv. ,,opičí dráhu “. Během celého odpoledne jsme ocenili zejména kamarádský přístup, ochotu
pomoci druhým a vzorné a příkladné chování všech přítomných dětí.
Kuncová Markéta, vychovatelka ŠD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Testování v mezinárodním projektu TIMSS ve 4. ročníku
K tomuto testování jsme byli osloveni Českou školní inspekcí jako jedna z 60 náhodně vybraných škol
v ČR. TIMSS zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností
žáků 4. a 8. ročníku v matematice a přírodních vědách
každé 4 roky a je do něj zapojeno více jak 60 zemí.
Výsledky slouží ke srovnávání vzdělávací úspěšnosti
a k možnosti posouzení vývoje vzdělávacích systémů
jednotlivých zemí. Poměrně náročný test z matematické a přírodovědné gramotnosti se uskutečnil za přítomnosti pracovnice ČŠI a jeho výsledky se dozvíme
až na podzim. Snad budou uspokojivé.

Testování KALIBRO v 5. ročníku
Výsledky každoročního testování vzdělávacích výsledků žáků 5. ročníku nás letos velmi potěšily. V tabulce najdete
procentuální úspěšnost nejlepších 3 žáků, ale i další srovnání.
Jméno

Stela Spáčilová

Čtení a informace
dosažená
průměr naší celostátní
úspěšnost
třídy
průměr
žáka
84,2%

Matěj Doležal

83,3%

Eliška Václavková

79,2%

68,2 %

62,9 %

Matematika
dosažená
průměr
úspěšnost
naší třídy
žáka
95,8 %
94,4 %

70,1 %

Přírodovědný základ
dosažená
celostátní
průměr naší celostátní
úspěšnost
průměr
třídy
průměr
žáka
76,4 %
54,0 %

81,3 %

72,0 %

66,1 %

61,5 %

69,0 %

Průměr stř. Morava

63,5 % Průměr stř. Morava

55,0 %

Průměr stř. Morava

61,5 %

Průměr vesnických škol

62,5 % Průměr vesnických škol

53,0 %

Průměr vesnických škol

61,8 %
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Návštěvy keramické dílny na Komíně
Během školního roku si vyzkoušely všechny ročníky
ZŠ, ale i děti z MŠ práci s keramickou hlínou. Vznikla tak
spousta nádherných dárečků, které určitě udělaly mnoho
radosti.

Přírodovědná a vlastivědná soutěž žáků 5. r. v Šumperku
14. května jsme se jako každoročně zúčastnili soutěže, kterou pravidelně vyhlašuje 5. ZŠ v Šumperku. Nejedná se o nic snadného, otázky jsou zaměřeny především
na Olomoucký kraj a naše okolí. Odpovědi odesíláme
elektronickým hlasovacím zařízením, které obdrží každý
účastník, a počítač zná ihned výsledky. Letos jsme si vedli dobře.
3. místo

Marek KOUŘIL

5. místo

Stela SPÁČILOVÁ

7. místo

Matěj KUBÍČEK

8. místo

Eliška VÁCLAVKOVÁ

Všem našim úspěšným páťákům blahopřejeme!
		
Mgr. Petra Straková

Talent školy 2019
Ve středu 17. dubna to vypuklo! Nejprve nás v hodinách navštívili rodiče a příbuzní, aby se podívali na to, jak
se učíme. Dopadlo to naštěstí dobře. Po velké přestávce
jsme se všichni odebrali do naší nové tělocvičny, kde jsme
chtěli všem ukázat, co umíme a co si také dovedeme nacvičit. Publikum mohlo vidět zpěv písní, hru na hudební nástroje, básničku, tance, vlastní výrobky dětí, dokonce nás
navštívili i moderátoři zpráv TV Nova! Všechna vystoupení byla krásná a měla nápad. Vítězové všech kategorií jsou
následující:
1. kat.
Nela Maršálková
básnička
2. kat.
Anna Hodková
		
Valerie Valentová
		
Veronika Janků		
hra na flétnu
3. kat.
Nicol Langerová
zpěv

Školní výlet na Zámek Potštejn
Mnoho z nás ještě nikdy nebylo na Potštejně, a tak
jsme tam vyrazili. Ocitli jsme se v době baroka zrovna
v den, kdy se paní hraběnka i pan hrabě chystali na večerní bál. Někteří měli odvahu podívat se i do podzemního
Bubákova.
Jak dovedou žáci potěšit

Vyučující s dětmi zažívají denně mnoho obyčejných ale
i zvláštních situací. Někdy je berou samozřejmě, někdy docela zasáhnou. Často se mluví o tom, co není v pořádku,
ale já bych chtěla vyzdvihnout naše zkušenosti z poslední
doby, kdy jsme více než jindy cestovali a vyjížděli na různé soutěže, výlety, plavecký výcvik atd. Z těchto cest a návštěv se naši žáci často vraceli s pochvalou za milé, slušné
a bezproblémové chování, kterého si všímali zejména cizí
lidé. Jaké asi musejí mít zkušenosti, když se naše děti chovaly úplně normálně?
Někdy může obrovsky potěšit i úplná maličkost.
Takovou jsme před několika dny z ničeho nic našli
na tabuli v naší venkovní učebně – viz foto. Potěšila
i vás?
Mgr. Alena Vokurková
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FK Bohdíkov

SDH komňátka

Třetí sezóna úspěšně zakončena
Že se bohdíkovští fotbalisti během tří let nadobro zabydleli v krajské soutěži I.A třídě, je dnes již zcela jasné
a myslím, že i fanoušci oceňují to, že hrajem co hrajem,
s kým hrajem a proti komu hrajem. Partička je výborná,
což je první základ všeho bytí a nebytí. Kopyto v manšaftu
těžko najdete, možná snad Kopýtko, což se toleruje, a tak
výsledky a dobrá hra, někdy i souhra, je znát. Během těch
tří let se postupně zvedal počet utržených bodů a souměrně s tím také radostnější místo v konečné tabulce. První
rok jsme ukopali 31 bodů a bylo z toho 11. místo, další
rok jsme vydřeli 37 bodů a 7. místo a letos jsme skočili
na 43 bodech a 5. místě (možná 6. místo – píši to před
posledním mistrovským kolem). U nás ovšem neplatilo
známé pravidlo „čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme“,
ale spíše „čím míň gólů dostaneme, tím víc bodů máme“.
Jako každý tým i náš postihuje tu i tam zdravotní i jiná neschopnost, která brání hráči hájit barvy fotbalového klubu.
Několikrát jsme chtě nechtě museli řešit nenadálou absenci. Nezávidím trenérům toto řešit. Když je hodně hráčů
je to problém, a když je málo, je to problém o něco větší.
Závěr této, mohu ještě jednou potvrdit, úspěšné sezóny
se nesl v duchu spíše méně hráčů zaviněné zraněními, ale
nějak jsme to dohráli. Bude teď nějaký čas, aby se všichni
marodi dali do kupy, zregenerovali svá unavená a pomlácená těla a vlítli do čtvrté sezóny jako ta slavná bohdíkovská
mašina, která z historie nikdy nevymizí a občas se k nám
i vrací. Co se týče naší mládeže, momentálně dorostu, není
to také špatné. Sdružené mužstvo Bohdíkov-Ruda nad Moravou, které tuto sezónu hrálo pod hlavičkou Rudy, skončilo na 5. místě. Současně se domlouvá nová sezóna ve
stejném sdruženém duchu a mohlo by to být tentokráte
pod hlavičkou Bohdíkova.
Co nás aktuálně čeká? Jako každý rok by měl proběhnout tradiční celodenní turnaj v malé kopané a to
6. července a v polovině prázdnin sportovní fotbalové
odpoledne. Jinak si užijte prázdnin, odpočívejte i od
fotbalu, taky to není špatný a budeme se na Vás těšit
třeba na malé kopané, sportovním dni nebo na prvním
mistrovském zápase nové sezóny.
starogardějec Petrol Jankuš

V první červnovou sobotu jsme se sešli u bývalé školy
v Komňátce, abychom společnými silami pokáceli májku.
Krásný slunečný podvečer byl vyplněn oblíbeným kolem
štěstí, po kterém následovalo vlastní poražení Májky.
Po celý večer se o hudební doprovod postaral p. Vlček.
Přestože jsme čekali větší účast při tak krásném počasí,
akce se nakonec vydařila. Děkujeme všem, kteří nás přišli
podpořit a zúčastnili se našeho kácení máje.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval 13. 7. na naše
130. výročí založení komňátských hasičů, které se uskuteční na letním divadle v Bohdíkově. Jelikož náš sbor čítá
pouze 11 členů, budeme rádi za jakoukoli pomoc při pořádání této velké akce.

Poděkování
Ve středu 12. června 2019 před sedmou hodinou ráno
proběhlo v budově obecního úřadu v Bohdíkově prověřovací cvičení policistů
územního
odboru
Šumperk, jehož cílem
bylo ověření postupu
a taktiky složek Policie ČR při společném
zásahu proti aktivnímu střelci.
Tématem cvičení
bylo řešení mimořádné události, konkrétně
útoku ozbrojeného pachatele, který vstoupil
do budovy obecního
úřadu, kde zastřelil dvě osoby, další zranil a dále se pohyboval po objektu s cílem ve svém útoku pokračovat. Pachatel byl ozbrojen dlouhou zbraní a pistolí. Jednalo se
o mladého, zjevně psychicky narušeného jedince.
Cílem tohoto cvičení bylo prověřit akceschopnost prvosledových hlídek a zjistit, zda policisté v této krizové
situaci zvolí vhodný taktický postup, který musí vést k eliminaci pachatele.
Dalším cenným poznatkem, který v podstatě nelze
získat jiným vhodnějším způsobem, než je neočekávané
cvičení obdobného charakteru, je získání informací o způsobech chování a jednání civilních osob, které se do takových krizových situací dostanou.
Samotné cvičení přineslo celou řadu poznatků, které
budou dále vyhodnocovány, aby tak mohly být do budoucna odstraněny případné nedostatky.
Ozbrojeného pachatele se policistům podařilo zneškodnit. Postup zakročujících policistů byl vyhodnocen
jako takticky správný. Patří jim poděkování za jejich odvahu a profesionální přístup při řešení takto náročné situace.
Poděkování za vstřícný přístup a ochotu aktivně pomoci při realizaci cvičení patří také starostovi obce panu
Petrovi Janků a všem zaměstnancům.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová,
tisková mluvčí
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firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI

15. 6.
23. 6.

28. 6.
6. 7.
13. 7.
20. 7.
27. 7.
17. 8.
17. 8.

Pohádkový les – SDH Bohdíkov
Závěrečný koncert HŠ Yamaha

29. Školní pouť
Turnaj v malé kopané
130 let SDH Komňátka
Raškovský kotlík
Fotbalové sportovní odpoledne
Amazonky dětem
Rocková noc

Všechny malé i velké zveme na

Přehled tísňového volání

Nezapomeňte uvést do telefonu: kdo volá, co se stalo
a kde se to stalo. Nebojte
se uvést i místní název pro
uvedenou lokalitu, která je
známá místním občanům,
popř. uvést nějaký významný větší objekt v blízkosti
události (škola, kostel, obchod, pila atd.).

Komunitní škola Bohdíkov, ZŠ a MŠ Bohdíkov, HŠ
a Obec Bohdíkov
Vás srdečně zvou na

28. 6. 2019 v 15.30 hodin na Letním divadle v Bohdíkově

NEDĚLE 23. 6. 2018 V 15:30 HOD.
V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA V BOHDÍKOVĚ
Těšíme se na Vás!

 PROGRAM MŠ A ZŠ  ATRAKCE  TÁBORÁK 
 HUDBA 3GO ROCK + HŠ 
 DOBROTY  DALŠÍ VYSTOUPENÍ 
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pedikúra
a reflexní masáže chodidel do domu
Kateřina Nováková
Bohdíkov
Tel. 604 486 468

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2
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