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Vážení spoluobčané,
v létě minulého roku jsem se Vám svěřila s nadějí, že možná obdržíme dotaci na
výmalbu římskokatolického kostela v Bohdíkově. Naděje se změnila ve skutečnost dopisem Ministerstva kultury, kterým počátkem října 2008 bylo oznámeno Římskokatolické farnosti Bohdíkov, že obdrží dotaci v částce 406 000,- Kč na výmalbu. Byla to veliká
radost, ale současně i veliká starost, zda se nám podaří v tak pozdním ročním období
kostel do konce roku 2008 vymalovat, což byla podmínka poskytnutí dotace.
Největší problém byl se stavbou lešení. Firma se kterou byla uzavřena smlouva na dodání a postavení lešení v letních měsících, už s námi v tak pokročilé roční době nepočítala – mimo jiné také proto, že předešlé tři roky se také smlouvy
uzavřely, ale akce se neuskutečnila. První část lešení byla dovezena 16. 10. a postavena do poloviny výšky presbytáře, na další části lešení se čekalo týden. Pan
Stanislav Cikrýt z Raškova, který kostel se svým pomocníkem maloval, z toho byl
velice nešťastný. Dokud lešení nebylo postaveno až ke klenbě, nemohlo se začít
s malováním.
Nejdříve se musela stará malba umýt a zatmelit všechny pukliny, kterých byly
strašné spousty. Uražené části římsy se musely doplnit, ale nejvíce práce dalo restaurování nápisu na vítězném oblouku. Obdivovala jsem trpělivost a zručnost pana
Cikrýta, který pracoval o sobotách i nedělích. Poslední lešení bylo postaveno 14. 11.
a to uzavřelo celý prostor lodi kostela pod klenbou. Malíři mohli konečně plynule
pracovat. Díky nezvykle pěknému počasí v této roční době se podařilo všechny práce
počátkem prosince dokončit.
Než se s malováním započalo, bylo zapotřebí sundat všechny obrazy, odstrojit
oltáře, odnést sochy do sakristie a potom zakrýt všechny předměty, které musely
zůstat na místě. Odsunutí lavic doprostřed kostela bylo záležitostí desíti chlapců
a přišli pomoci i ti, kteří kostel běžně nenavštěvují. I pan farář Ston, na kterém ležela
zodpovědnost za bezpečnost a včasné ukončení celé akce, byl překvapen, kolik mužů
se mu přihlásilo a bylo ochotno pomoci. Na nich ležela těžká práce odnášení lešení
do kostela a podávání při stavbě konstrukce.
Při konečném úklidu kostela po malování se našlo tolik ochotných rukou, že
jsem to vůbec nečekala. Pan farář již všem při Vánoční bohoslužbě poděkoval a já
ještě jednou
děkuji všem
touto cestou
za pomoc
a
ochotu.
Výmalba se
uskutečnila
po 83 letech
a
přijďte
se podívat
sami, jak se
povedla.
Pokračování na
str. 3
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ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ

Jak při své abdikaci kapelník Kouřil doporučil, tak se také stalo. Při volbě, která
byla velmi těžká, byl kapelníkem jednomyslně zvolen Emanuel Mikuláš, narozený 30. června 1906 v Českém Bohdíkově.
K houslím, na které se učil hrát u kapelníka Kouřila, brzy připojil křídlovku a později ostatní plechové nástroje. R. 1926
nastoupil k hudbě p. pl. 27 v Olomouci,
kde mnoho získal po stránce praktické
i teoretické. Byla to tedy záruka, že vedení hudby bude v dobrých rukou. Místo
dirigenta zatím obsazeno nebylo, a proto dosavadní dirigent při význačnějších
produkcích se osobně postavil k pultu.
Později funkci dirigenta zastával Jan
Heindl, správce školy v Raškově. Také
on byl dobrým a nadějným hudebníkem,
a ačkoliv více tíhnul k jemné hudbě komorní, přece se pod jeho vedením hudba
rozehrála stejně živě, čistě a přesně jako
dříve.
Kapelník Mikuláš brzy vycítil, že s hudbou smyčcovou v dosavadním stylu
a složení vždy nevychází. Jazz počal
stále průbojněji pronikat z velkých měst
do menších a nakonec i na venkov. Této
okolnosti bylo nutno se přizpůsobiti.
A tak se poprvé v životě naší hudby počíná objevovat saxofon, jazztrubka, harmonika a nové doplňky bubnů. I tento
jazzový soubor se počal dobře rozehrávati, a tak hudba měla nyní tři soubory:
dechový, smyčcový a jazzový. Soubory
byly hodně zaměstnány jak v době masopustní, tak v období letním, kdy kromě obvyklých slavností, výletů a cvičení
se počínaly i na sev. Moravě vžívat letní
karnevaly.
Ruch společenského života byl stále živější. Přípravy na jubilejní rok 1938, dvaceti
let republiky, na rok X. všesokolského
sletu dávaly tušiti, že tento rok bude patrně zvláště rušným a významným. Opravdu byl. Byl to rok nesmírného nadšení
a pevného odhodlání. Byl to nakonec rok
tragedie českého národa, tragedie, která
daleko převýšila Bílou Horu.
Z kroniky bohdíkovské hudby přepsala
J. Málková

zprávy obecního úřadu
Úprava místního poplatku za
sběr a svoz komunálního odpadu

V současné době, kdy postihla naši
zemi ekonomická krize a recese, jsme
velmi citliví na každý další útok na
naše peněženky. Proto pro vás asi nebude příznivou zprávou, že zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání
schválilo obecně závaznou vyhlášku,
kterou se pro rok 2009 zvyšuje sazba
místního poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu za každou osobu
trvale přihlášenou k pobytu v naší obci
z 390,- Kč na 420,- Kč. Pokusím se
stručně vysvětlit důvody, které nás
k tomu vedly.
V loňském roce jsme v naší obci vyprodukovali celkem 326 t směsného komunálního odpadu. Celkové
náklady za sběr, svoz a uložení netříděného komunálního odpadu na
skládku dosáhly v roce 2008 částku
651 119,- Kč. Na místním poplatku
jsme však vybrali pouze 566 560,- Kč.
Z uvedeného vyplývá, že příjem
z místního poplatku nepokryl ani náklady na sběr a svoz tuhého komunálního odpadu. Naopak z obecního rozpočtu jsme tuto oblast museli dotovat
částkou 84 559,- Kč. Vedle toho obec
musela navíc hradit náklady na sběr
a svoz nebezpečného, velkoobjemového a tříděného odpadu (plasty, sklo
a nápojové kartony) v celkové výši
149 806,- Kč. Od společnosti EKOKOM a.s. jsme za tříděné složky komunálního odpadu dostali odměnu ve
výši 136 441,- Kč. I tady náklady převyšují dosažené příjmy. Dalším podstatným důvodem pro zvýšení místního
poplatku je skutečnost, že od letošního roku se podle celostátní vyhlášky
zvyšují poplatky za ukládání směsného komunálního odpadu na skládku
o 100,- Kč za každou tunu komunálního odpadu. V návaznosti na současnou situaci s odbytem vytříděného odpadu (sklo, plasty a papír) se zhoršily
i platební podmínky za sběr a svoz jednotlivých komodit tříděného odpadu.
Schválené zvýšení místního poplatku
o 30,- Kč na osobu pokrývá alespoň
část rostoucích nákladů na sběr, svoz
a ukládání směsného komunálního
odpadu. Přes zvýšení poplatku bude
muset obec zbývající část nákladů
nadále dotovat. Pokud bychom chtěli dosáhnout rovnováhy mezi příjmy
a výdaji na odpadové hospodářství,
musela by sazba místního poplatku
činit 470,- Kč na osobu.
Ing. L. Hatoň

VÝPIS Z USNESENÍ č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce dne
15. 12. 2008 V BOHDÍKOVĚ

44. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce.
b) Kontrolu plnění usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce.
c) Plán financování obnovy vodovodu Bohdíkov na léta 2009–2018.
d) Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 03/2003 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve znění vyhlášky
č. 02/2004, č. 02/2006 a č. 01/2007.
e) Úpravy rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2008 podle přílohy.
f) Rozpočtové provizórium na I. čtvrtletí 2009 ve výši 1/12 výdajů rozpočtu
obce na rok 2008 měsíčně.
g) Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Bohdíkov a firmou SAN-JV s.r.o.,
Lidická 56, 787 01 Šumperk na dodávku stavebních prací v rámci projektu „Základní škola Bohdíkov – v dětech je naše budoucnost“ za cenu
6 997 751,- Kč včetně DPH.
h) Doplnění návrhu zadání změny územního plánu na pozemku parcela
č. 107/2 v k.ú. Raškov Ves o záměr vybudování stavby pro uskladnění
zemědělských strojů.
45. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.
b) Zprávu finančního výboru o provedení kontroly hospodaření ZŠ a MŠ
Bohdíkov za určené období.
46. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
a) K podpisu smlouvy s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava na projekt „Základní škola Bohdíkov – v dětech je naše budoucnost“.

Co máme platit v roce 2009

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek ze psů je potřeba uhradit nejpozději do 28. února 2009. Sazba místního poplatku činí 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč.
Poživatelé starobního a invalidního důchodu platí polovinu.
MÍSTNÍ POPLATEK ZA SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Uvedený poplatek je možno platit ve dvou splátkách. První polovinu poplatku je nutné uhradit nejpozději do 30. dubna 2009, druhá polovina je splatná
do 31. října 2009. Sazba místního poplatku činí pro letošní rok 420,- Kč za
osobu nebo 420,- Kč za objekt (chataři a chalupáři).
VODNÉ ZA DODÁVKU PITNÉ VODY
Odběratelé s měřeným odběrem (vodoměrem) mají povinnost zaplatit do
31. ledna 2009 za vodu dodanou ve II. pololetí 2008 a do 31. července 2009
za vodu odebranou v I. pololetí 2009. Odběratelé s neměřeným odběrem
(paušál) platí za celý rok do 31. července 2009.
Cena za dodávku pitné vody činí 12,- Kč za 1m3.

ZMĚNY V DANI Z NEMOVITOSTÍ OD 1. 1. 2009
1. Ruší se patnáctileté osvobození od daně u dokončených novostaveb nebo
nových bytů. Pokud bylo osvobození uplatněno na předchozí zdaňovací období, poskytne se naposledy v roce 2009.
2. Ruší se pětileté osvobození staveb, bytů a samostatných nebytových prostorů po snížení tepelné náročnosti staveními úpravami, na které bylo vydáno
stavební povolení. Pokud bylo osvobození uplatněno na předchozí zdaňovací období, poskytne se naposledy v roce 2012.
3. Místní koeficient, který některé obce poprvé uplatnily pro letošní rok, se nevztahuje na zemědělské pozemky včetně trvalých travních porostů (netýká
se obce Bohdíkov).

pokračování na str. 3
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4. Ve všech katastrálních územích obcí v územní působnosti FÚ v Šumperku
se změnily průměrné ceny zemědělských pozemků. Daň z nemovitostí se
změní u převážné většiny jejich vlastníků.
5. Koeficienty 0,3 a 0,6 se naposledy použily v roce 2008. V roce 2009 se použijí koeficienty podle počtu obyvatel obce dle posledního sčítání lidu.
6. Ve všech jmenovaných případech se nemusí podávat přiznání, pokud bylo podáno již dříve a nedošlo k dalším změnám. Daň bude vyměřena hromadným
předpisným seznamem. Vzhledem ke očekávanému značnému počtu změn
v daňové povinnosti a s tím související technické náročnosti jejich zpracování,
doporučuje správce daně poplatníkům vyčkat s placením daně z nemovitostí
na složenky, které budou zasílány poštou v dubnu až květnu 2009.
Placení daně z nemovitostí:
Daň nižší než 5000 Kč je splatná najednou do 1. 6. 2009. K tomuto datu
lze zaplatit najednou i daň vyšší.
Pokud daň činí 5000 Kč a více, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to
do 1. 6. 2009 a do 30. 11. 2009. U poplatníků provozujících zemědělskou
výrobu a chov ryb je daň od 5000 Kč splatná ve dvou stejných splátkách,
a to do 31. 8. 2009 a do 30. 11. 2009.
Daň nižší než 30 Kč se neplatí.
Telefonický kontakt na správce daně: 583 386 kl. 418, 419, 422, 423, 426
Z oddělení majetkových daní FÚ Šumperk

Připravujeme projekt „ZŠ Bohdíkov
– v dětech je naše budoucnost“
Již v říjnu loňského roku jsem Vás informoval, že obec obdržela závazný příslib dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava na projekt „ Základní škola
Bohdíkov - v dětech je naše budoucnost“. Obsahem projektu je přístavba, modernizace
a přestavba budovy stávající mateřské v Bohdíkově na základní školu pro děti 1.–5. ročníku. Po provedených stavebních úpravách bude budova poskytovat nezbytné zázemí pro
moderní základní školu pro žáky 1.–5. ročníku. V budově vzniknou učebny s kapacitou
pro 80 žáků, kompletně vybavená počítačová učebna s 12 počítači , zázemí pro výtvarnou výchovu a hudební výchovu, školní družinu, sborovna, kancelář, šatnový blok pro
plánovanou kapacitu žáků. Budova bude řešena bezbariérově a umožní přístup i pro žáky
tělesně handicapované. Projektovou dokumentaci na přístavbu a přestavbu budovy pro
účely ZŠ Bohdíkov zpracoval Stavoprojekt s.r.o. Šumperk. Na stavbu bylo už vydáno
pravomocné stavební povolení a v měsíci listopadu se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Nejlepší nabídku na provedení stavby podala společnost SAN –JV s.r.o.
Šumperk s nabídkovou cenou 6 997 751,- Kč. S uvedenou firmou byla uzavřena smlouva
o dílo, kterou na svém zasedání 15. 12. 2008 schválilo zastupitelstvo obce. Kromě výběru
zhotovitele se uskutečnilo zadávací řízení na dodávku neinvestičního vybavení pro učebny nové školy. Dodavatelem tohoto zařízení (výpočetní technika a nábytek) bude firma
Školičky s.r.o., Jankovcova 53, Praha 7. S vlastním zahájením stavebních prací se počítá
v březnu letošního roku a s ukončením stavby o prázdninách. Předpokládáme,že příští
školní rok bude 1. září zahájen v nově vybudovaných prostorách.
29. ledna starosta obce předal na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava v Olomouci veškeré potřebné podklady pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu. Předpokládaná výše dotace činí
6 774 354,- Kč. Celkové náklady akce včetně vybavení a již dříve vynaložených nákladů
na projektovou a přípravnou dokumentaci představují částku 8 141 193,- Kč.
V souvislosti s tímto projektem dojde také ke stavebním úpravám v budově stávající základní školy pro účely mateřské školy. Stavební úpravy budou provedeny zejména
v 1. nadzemním podlaží, kde bude vybudována herna a ložnice dětí, dále sociální zařízení
a kancelář pro učitelky MŠ. V přízemí bude nadále umístěna kuchyň a jídelna pro žáky
a zaměstnance školy. Nově zde vznikne jídelna pro děti mateřské školy. V celé budově budou vyměněna okna a provedeno zateplení fasády. Na stavební úpravy této budovy včetně
přístavby protipožárního schodiště je rovněž vydáno pravomocné stavební povolení. Také
na tuto veřejnou zakázku se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele. Nejlepší nabídku
předložila opět firma SAN–JV s.r.o. Šumperk s cenou ve výši 2 185 126,- Kč.
S adaptací budovy pro potřeby mateřské školy se začne ihned po jarních prázdninách, aby se mateřské škola mohla přestěhovat do nových prostor co nejdříve. Z tohoto
důvodu bude obec zajišťovat dopravu dětí autobusem z Bohdíkova do Raškova, kde
bude do konce letošního školního roku s určitým omezením probíhat výuka všech žáků
z naší obce. O dalším postupu prací Vás budeme informovat v příštích číslech.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od 1. 12. 2008 do 31. 1. 2009 se
narodili:
28. 12. Kiffelová Tereza, Raškov
Navždy se s námi rozloučili:
03. 1. Mátych Rudolf, Bohdíkov
17. 1. Hangurbadžová Irena,
Bohdíkov

VÝMALBA KOSTELA
V BOHDÍKOVĚ

Celkové náklady činily 452 207,- Kč.
Obecní úřad přispěl částkou 46 000,-Kč.
Velice milým překvapením bylo předání částky 5 000,- Kč od Sboru dobrovolných hasičů z Bohdíkova, kteří
tento dar na své schůzi jednohlasně
odhlasovali. Patří jim veliký dík!
Ještě před Vánocemi jsme dovezli
další dar, zrestaurované obrazy křížové cesty, kterými byla doplněna
mezera na pravé stěně kostelní lodi.
Můžeme tak srovnat restaurované obrazy s obrazy, které na opravu teprve
čekají. Celková částka za tyto dva obrazy činila 244 000,- Kč. Od Ministerstva kultury jsme obdrželi dotaci
200 000,- Kč, zbytek 44 000,- Kč
nám přispěl Obecní úřad Bohdíkov.
Tímto také chci poděkovat Obecnímu zastupitelstvu za kladný přístup
k financování oprav kulturní památky – kostela sv. Petra a Pavla.
Dále bych ráda poděkovala všem,
kdo přispěli do sbírky na pořízení
ozvučení kostela. Do dnešního dne
bylo složeno u paní Matýsové na
Obecním úřadě 9 300,- Kč. Přispělo 14 domácností. Větší počet je od
pravidelných návštěvníků kostela.
O to více děkuji pěti dárcům, které
k tomu vedl pouze vztah ke kulturnímu dědictví našich předků. Ozvučení
se nepodaří v brzké době pořídit, je
k tomu potřeba větší částky a v prosinci minulého roku jsme zaplatili za
ukradené svody vody na kostele částku 17 000,- Kč. Ale já věřím, že tak
jako malování a ostatní opravy kostela, se nám podaří i ozvučení pořídit.
Za farní radu Ludmila Krystková

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
23. 2. 2009
30. 3. 2009

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jako v minulých letech i letos ve
dnech 2. 1.–11. 1. 2009 proběhla na
území ČR Tříkrálová sbírka. Pořadatelem této veřejné sbírky je Charita
Česká republika se sídlem v Praze
a realizátor v našem regionu je Charita Šumperk. Za Charitu Šumperk byl
jmenován asistent pan Josef Vénos.
Naším místním asistentem byla paní

Aloisie Gronychová. Na Obecním úřadě v Bohdíkově bylo dne 17. 12. 2008
zapačetěno celkem 10 pokladniček.
Z toho bylo 5 ks pro Bohdíkov, 2 ks
pro Komňátku a 3 ks pro Raškov.
V úterý 13. 1. 2009 za účasti asistenta Charity Šumperk byly pokladničky rozpečetěny a vybrané příspěvky
z jednotlivých kasiček spočítány.

V Bohdíkově se vybralo 14.153,- Kč,
v Komňátce 2.630,- Kč a v Raškově
6.730,- Kč. Za celou naši obec je to
23.513,- Kč. Je to o 2.903,50 Kč více
jako v minulém roce.
Všem koledníkům a dárcům
děkujeme

Ze života naší obce
ZŠ bohdíkov A MŠ raškov
Vánoční besídky v MŠ a ZŠ Besídky ve školkách proběhly za účasti
rodičů, ve školách jsme se domluvili
na společné besídce dětí z Raškova i
Bohdíkova. Všechny se vydařily, dětem udělaly radost dárky, které našly
pod stromečkem, a tak nám dobře začaly vánoční prázdniny.
Vánoční koncert v kulturním domě
a v Pustých Žibřidovicích
Několikaměsíční snažení a přípravy vyvrcholily letos dvěma koncerty.
Ten bohdíkovský nás doslova usadil
počtem diváků a ten žibřidovický zase
krásnou atmosférou a pěknou zimou.
Velmi nás potěšilo vystoupení hosta p.
Jiřího Tulacha. Děkujeme všem, kteří
se přišli podívat i těm, kteří nám pomohli s přípravou a organizací. Příště
vystoupení určitě zkrátíme.
Návštěva výukových programů ve
Vile Doris pokračovala i v měsíci lednu. Mladší žáci už vědí „Kdo koho
požírá“ a děti ze školky „Jak krtek ke
kalhotkám přišel“.
Schůzky rodičů proběhly na obou
školách zejména v duchu blížícího se
pololetí. Důležitým bodem byly ale
také změny v organizaci výuky do
konce školního roku. Všichni žáci se
budou od 16. 2. 2009 učit ve škole v
Raškově, aby mohla začít rekonstrukce budovy v Bohdíkově.
Bruslení nám letos vyšlo! Opět
děkujeme prokřehlým obětavcům za
noční stříkání ledu, protože tělocvik
i školní družina na něm byly moc prima. Dokonce jsme obdrželi darem několik párů starších bruslí, takže jsme
mohli řádit na želízkách téměř všichni. Užitečný dárek zajistila paní vychovatelka Johnová, které děkujeme.
Zápis do 1. ročníku pozval do
školy 20 předškoláčků. Do první tří-

dy je zatím zapsáno
14 dětí, o šesti dalších
se rozhodne do konce školního roku. Pokud všichni nastoupí
v novém školním
roce do společné
školy bude z nich po
dlouhé době úplně
samostatný ročník.
Zábavný program
„Školička kouzel“ za
námi přijel na závěr
1. pololetí. Naši staří
známí opět nezklamali a hodina s nimi,
písničkami, kouzly
a legrací se nám zdála
tou vůbec nejkratší.
Lyžařský
minikurz na rozdíl od
zimy minulé sněhové
podmínky dovolily
(i když jen čtyřdenní).
Pod vedením osvědčených instruktorů
p. uč. Fleischerové,
Strakové, Johnové,
p. Nováka a Žerníčka
a pomocnice Vendulky Fleischerové zvládly brzy děti kopec ve
Lhotě jako nic, a to
se někteří na začátku
báli výšek! Novinkou
byla letos možnost
výcviku i pro snowboardisty. Děkujeme
za spolupráci všem
instruktorům, p. Babkovi a také rodičům,
kteří přijeli děti povzbudit.
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Závěr vystoupení na vánočním koncertu

Radost z vystoupení „Školička kouzel“

Družstvo dobrých lyžařů na lyžařském vleku ve Lhotě

SDH KOMŇÁTKA

Zpráva o činnosti za rok 2008
Vážené sestry a bratři, vážení hosté.
Všechny Vás srdečně vítám na dnešní výroční valné hromadě, abychom
společně zhodnotili činnost našeho
sboru v uplynulém roce. K dnešnímu dni tvoří naši členskou základnu
17 členů, z toho 11 mužů a 6 žen.
Letošní rok jsme zahájili začátkem května na letním divadle v Bohdíkově. Společně se členy raškovské a bohdíkovské
jednotky SDH jsme provedli nácvik
činností při živelných pohromách, pod
vedením dobrovolníků civilní ochrany
v Šumperku. Posledního května nás
čekalo již tradiční Kácení máje, na kterém nám, na rozdíl od loňského roku,
přálo skvělé letní počasí, díky tomu
jsme se mohli těšit velké návštěvnosti.
K poslechu i dobré náladě nám přispěl svým hudebním vystoupením
pan Babka. Her bez hranic konaných
v Rovensku jsme se letos nezúčastnili,
ale v příštím roce tam jistě zabodujeme. Táborák byl letos plánovaný opět
v srpnu, ale kvůli rozmarnému počasí
jsme byli nuceni jej přesunout na první sobotu v září. To se nám vyplatilo,
protože to byl jeden z nejhezčích dnů
za poslední období.Kuželkovým turnajem, pořádaným bohdíkovskými hasiči
jsme letos zakončili činnost jednotky.
I když naše 5-ti členné družstvo neobsadilo přední místa, těšíme se na příští
společné akce.
Tolik k činnosti našeho sboru v roce 2008.
Závěrem mi dovolte vyslovit poděkování
všem, kteří se aktivně podílejí na práci
celé naší organizace. Zvláště bych poděkoval všem dobrovolníkům, kteří rádi
a ochotně pomáhají při našich akcích,
i přesto že nejsou našimi členy. Vzhledem k nízkému stavu členské základny
jejich pomoc vždy rádi uvítáme. Děkuji
starostovi obecního úřadu i celému zastupitelstvu obce za dobrou spolupráci
a podporu našeho sboru.
Přeji Vám všem v novém roce hodně
štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.
Miroslav Spáčil

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE ČESKÉHO
BOHDÍKOVA ZA ROK 1953

část druhá: Úvod
Všichni, kdo budete čísti tyto zde zachycené záznamy naší staniční pamětní knihy, uvědomte si význam a poslání staničních kronik.
Staniční kronika je poněkud odlišná od kroniky domácí nebo obecní, ale na významu
zachycených událostí nikterak nic neztrácí. Čteme-li v dřívějších zápisech pamětní knihy
naší stanice, tu si lehce uděláme porovnání, jak se zde sloužilo a jak po stránce hospodářské naše stanice vypadala v letech minulých. Musíme však přiznat, že dřívější záznamy naší
stanič. pamětní knihy jsou vlastně jen suchými úředními záznamy, málo nám říkající něco
o životě zaměstnanců kdysi zde působících, ve službě i mimo službu. Takovýto způsob
psaní staničních pamětí nebyl by v dnešní době správný a minul by se svého původního
poslání. Chtěl bych se proto aspoň tak jen letmo a stručně v naší stanič. pamětní knize
o každém z nás zmíniti, kteří zde v dnešní přítomné době službu konáme a též o těch, kteří
z naší stanice před krátkým časem odešli na jiná pracoviště.
K historickým záznamům naší stanice dlužno připomnět, že s budováním traťového
úseku Bludov–Ruda–Hanušovice bylo započato v roku 1870 a naše stanice byla vystavěna
a dána do provozu v roku 1873, kdy poprvé naším tichým krajem projel parní vlak za jásotu
místního obyvatelstva a dělníků, pracujících na budování této tratě. Tak se dočkali zdejší
občané i obyvatelé blízkých sousedních vesnic vlakového spojení k Bludovu a přes Zábřeh
k Olomouci nebo ku Praze a přes Hanušovice do Lichkova nebo Mezilesí v Kladsku.
Od roku 1873 je tomu letošního roku 1953 plných 80 let, co naše stanice zdejšímu
i okolnímu obyvatelstvu dopravně slouží.
Původní staniční budova byla dle záznamů jen přízemní a nízká, pozůstávající jen
z kanceláře a čekárny. Přednosta stanice měl byt v sousední vesnici Raškově a jmenoval
se Barfuss – dle záznamů byl prvním přednostou stanice. Staniční personál pozůstával ze
2 výhybkářů a 1 staničního pomocníka. Dopravní koleje byly ve stanici pouze dvě – jiného
staničního zařízení zde tehdy nebylo. Tam, kde se dnes nachází lampárna, bylo skladiště zboží, teprve během času musela železnič. správa následkem vzrůstající dopravy osob
i zboží stanici rozšířiti a zřídit skladiště zboží a otevřenou rampu.
Pro zajímavost chci uvésti jména přednostů, kteří v naší stanici působili. Prvým byl již
zmíněný Barfuss, dále Spitzer Josef, Musil Karel, Watzek Ant., Tichý Jan, Albrecht Jan,
jako sedmý Tošnar Frant., tento do zdejší stanice přišel jako adjunkt drah ze stanice Krumperky a byl posledním přednostou za vlády Habsburků a prvním správcem stanice za první
českoslov. republiky. Po zemřelém správci stanice Tošnarovi byl sem přeložen ze stanice
Tovačova oficiál ČSD Augustin Korčák, který zde sloužil do roku 1930. Po tomto byl do
zdejší stanice jako správce přeložen Kazimír Moždiak ze stanice Ostružná. Jedna z jeho
dcer se provdala za ředitele měšťanky v Hanušovicích, pana Kouřila, rodáka z Komňátky
– sama jest dnes zaměstnána u ČSD v osob. pokladně ve stanici Hanušovice.
Jmenovaný správce stanice Kazimír Moždiak byl v naší stanici až do okupace našeho
území v roku 1938.
Po tomto převzal vedení stanice adjunkt ČSD Assman, rodem Němec, který zde působil
až do konce okupace a v květnových dnech revoluce, dne 7. května 1945, stanici opustil,
aniž by ji byl řádně předal. Ihned po osvobození dne 8. května 1945 stanici převzali bývalí
zaměstnanci ČSD – Cekr Karel, Fetka Adolf, dále se později do stanič. služby přihlásil
Gronych Hynek, který po dobu okupace konal službu v Přerově a toho času byl u své
rodiny zde v Bohdíkově.
Dále se přihlásil bývalý zaměstnanec ČSD Gronych Jan a Strouhal Josef. Gronych Jan
byl v době okupace zaměstnán u tehdejší firmy A. Schenk, korkárna v Raškově. Strouhal
Josef byl po dobu okupace zaměstnán ve stanici Přerov jako posunovač. Z naší stanice byl
přeložen do stanice Hanušovice, kde koná službu dozorce posunu.
Dne 20. května 1945 převzal prozatím vedení stanice elév ČSD Ladislav Kubíček
z domovské stanice Litovel pivovar, rodák z Dol. Bohdíkova. Na to dne 26. května 1945
předal stanici provoznímu ofic. Zemanu Václavu ze stanice Valašské Meziříčí, zároveň
s ním přišli do naší stanice pro službu výpravčích vlaků: Zabloudil Karel ze stanice Kroměříž a Chlud Jan ze stanice Přerov.
Po krátkém čase byli oba zmínění výpravčí vlaků přeloženi do jiných stanic. Já jsem
nastoupil zde službu výhybkářskou dne 25. května 1945 ze stanice Olomouc Nová Ulice.
Bývalý zaměstnanec ČSD Hejl František, který před zabráním našeho území konal službu ve stanici Frýdberk (dnes Žulová), přihlásil se do služby v naší stanici později v r. 1945.
V době okupace provozoval zde v Bohdíkově živnost obuvnickou.
Výhybkář Gronych Josef, rodák ze Lhoty Štědrákové, slouží zde od roku 1946. Před
tím pracoval jako lesní dělník u lesní správy v Rudě n. Mor. a později v Olšanské papírně.
Správce stanice Zeman Václav konal zde službu do roku 1947, načež byl ze služebních
důvodů přeložen do stanice Troubelice a místo něho byl pověřen vedením stanice vrch.
provoz. ofic. Hinkelman Alois ze stanice Troubelice, rodák z nedaleké obce Hostice. Působí jako náčelník stanice zde doposud.
To by byl krátký a stručný přehled o zaměstnancích, kteří zde vykonávali nebo doposud
konají službu jako vedoucí stanice, výpravčí vlaků, výhybkáři nebo staniční pomocníci.
(zpracoval M. Veselý ml.)
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Fo tbalový klub Bohdíkov
Jaký byl sedmdesátý pátý fotbalový
rok v Bohdíkově?
Vážení sportovci a příznivci dobré
kopané, milí fotbalisté. Rok 2008 je
nenávratně fuč a mně nezbývá než se
zamyslet, zavzpomínat a napsat pár
řádků k tomuto uplynulému roku. Je
třeba zesumírovat vše, co se událo, co
jsme dokázali, vybudovali, vyzdvihnout klady a upozornit na zápory. Pár
větičkami tedy vykreslím pro širokou
veřejnost oddílový rok 2008.
Stav členské základny k 31. 12.
2008 je celkem 160 členů, což není
číslo zanedbatelné a jsme rádi za Vaši
přízeň. Celé tohle oddílové seskupení
organizačně i ekonomicky řídl a řídit
zatím bude 9-ti členný výbor ve složení: Petr Janků, Jiří Diviš, Jiří Janků,
Karel Reichl, Musil Oldřich st., Krátký Radek, Šárnik Jiří, Reichl Pavel,
Martin Nuzík. Pravidelných výborových schůzí jsme měli celkem 18,
kde přišla vždy nadpoloviční většina
výboru v průměru 80%. Plánovali
jsme, organizačně i materiálově zajišťovali veškeré akce, zápasy, turnaje
na našem hřišti, projednávali jsme
hostování hráčů, snažili jsme se vyjít vstříc požadavkům hráčů, trenérů
i příznivců a celkově vést oddíl dle
našeho nejlepšího vědomí a svědomí
a myslím si, že se nám to i daří.
SPORTOVNÍ ČINNOST
Celý rok se řídíme schváleným
plánem činností, který je rozdělen
na sportovní, kulturní a pracovní
činnost. Když bych začal v pořadí
tou první, pak, co se týče sportov-

ních akcí, bylo odehráno ve všech
kategoriích celkem 104 fotbalových
utkání, z toho 66 mistrovských. To
je spoustu hodin strávených v honbě za „kulatým nesmyslem“, moře
kilometrů odběhaných a litry potu
vyprodukovaných za rok. Vše pro radost ze hry, pro soutěživého ducha
a sami pro sebe. Při všech zápasech na
domácím hřišti byl zajištěn prodej v
prodejní budově, udírně a příležitostně i u grilu. Přípravu hřiště zajišťovali
většinou hráči mužů, mistři sekáči zeleného pažitu byli Šárnik Jiří a Šárnik
Pavel, rovné bílé lajny kreslil Hlavatý
David, úklid v kabinách prováděli
hráči sami a praní dresů měli na starosti Reichl Karel a Anička. Doprava
všech hráčů k mistrovským zápasům
byla zajištěna bezproblémově autodopravou pana Petra Vokurky a Hanky
Vokurkové. Jako další sportovní akce
v domácím prostředí byl uspořádán
turnaj bývalých hráčů, proběhla přátelská utkání žáků a dorostu.
V polovině prázdnin jsme uspořádali sportovní odpoledne ku příležitosti 75. výročí založení fotbalového
klubu v obci, kde hlavně přijeli muži
a bývalý hráči z Vamberka, se kterými jsme měli v minulosti dlouhotrvající družbu. Toto setkání ocenila hlavně starší generace pamětníků, kteří
se svými vamberskými kamarády
zavzpomínali při shlédnutí precizně
přichystané prezentace fotografií na
staré časy. Bylo to příjemné setkání
po letech. Dále o prázdninách proběhl pátý ročník turnaje v malé kopané,
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který má již svou zaběhlou tradici
a je to příjemná celodenní akce pro
širokou veřejnost. Také svoji první
mistrovskou sezónu má za sebou
družstvo MK Bohdíkov, tedy malé
kopané, které hraje II.třídu okresu.
Další akce, sice sportovní, ale nefotbalová, která má u nás také již svoji
tradici a kterou zastřešuje cyklistický oddíl Šumperka, byl republikový
závod horských kol „Bike Maraton
Svatá Trojice 2008“, který měl v našem areálu hlavní stanici, byla tu
veškerá prezentace, zahájení i ukončení závodu, občerstvení a následná
volná zábava a možnost stanování.
My jsme na této akci zajišťovali prodej u výčepu i v udírně. Také jsme se
účastnili dvou mimooddílových akcí.
V květnu jsme se s jedním mužstvem
malé kopané a jedním mužstvem nohejbalistů, vytvořených z nynějších
i bývalých hráčů, zúčastnili Dnu Mikroregionu Ruda v Rudě nad Moravou
a v září družstvo malé kopané odcestovalo do Jindřichova na turnaj v rámci
Dne Horního Pomoraví. Takže vidíte
sami, že rozsah naší sportovní činnosti je za celý rok nabitý a pestrý, stále se
obměňuje, i když základ zůstává stejný, tedy mistrovská fotbalová soutěž.
KULTURA
Do kultury, o kterou se snažíme a občas se nám i vydaří, můžeme zařadit sportovní ples, který
nám dělá každý rok velkou „radost“
a pár pozápasových posezení, tanečků
s reprodukovanou hudbou. Dále zde
můžeme také směle umístit podzimní
„Zabíjačkové hody“, u kterých mohu
říci, že si tato akce našla své příznivce
a toto již druhé zabíjačkové setkání
se opět vydařilo a splnilo svůj účel.
Do kultury také uvádím podzimní
„Setkání s kronikářem oddílu“ panem Vladimírem Jaklem st., kterým
navázal na letní sportovní odpoledne
k 75.výročí založení fotbalového klubu v obci, a který v Pohostinství Obora sezval příznivce, pamětníky, bývalé
i nynější funkcionáře a hráče oddílu
a při prezentaci oddílových kronik seznámil a vykreslil zúčastněným celou
historii našeho klubu.
PRACOVNÍ ČINNOST
A nakonec pracovní činnost oddílu. Z brigádnické a investiční činnosti se uskutečnilo mnoho práce na
opravách a zvelebení našeho spor-

tovního areálu. V obci jsme zorganizovali každoroční sběr železného
odpadu. Po skončení jarní sezóny
jsme provedli pomocí drnů rozsáhlé
kompletní zatravnění horní šestnáctky a části dolní šestnáctky. Podařilo
se nám také získat z okresu dotaci
na opravu laviček a brány a branek u
vstupu do areálu. Kolem prodejní budovy jsme nechali vybudovat chodník
z dlažebních kostek, který navazuje
na stávající dlažbu a určitě plní svůj
dobrý účel a dotváří také lepší vzhled
celého objektu. Ve sprchách jsme
museli koupit nový bojler a vyměnit
ho za nefunkční starý. Máme vymalované oba záchody na hřišti, které si
vzal za své a sponzorsky zajistil Honza Skopal. Podzim se nesl již tradičně ve znamení opakovaného hrabání
listí a po skončení sezóny jsme areál
zazimovali, tedy celkově uklidili kabiny, prodejní budovu i sklad a vypustili vodu. Pravidelně jsme v průběhu
sezóny sekali, hnojili a zavlažovali
hřiště. Zvláště sekání hřiště, které je
nezbytné a nutné k udržení kvalitního trávníku, nás vedlo k potřebě
nákupu nového traktorku na sekání
trávy, protože stávající starý traktor
vykazoval spoustu nutných a častých
oprav a v podstatě po desetileté činnosti už byl na takové velké plochy k
sekání vysloužilý. Požádali jsme tedy
obecní úřad o mimořádnou dotaci na
právě nutný nákup tohoto sekacího
zařízení. Obecní úřad, potažmo zastupitelé obce, nám vyhověli a novou
sekačku jsme s doplacením z našich
zdrojů zakoupili. Dále jsme sehnali
za dobrý peníz jednu unimobuňku,
která je vedle stávajících kabin, a kterou bychom chtěli upravit jako samostatnou kabinu rozhodčích.
To jsem tedy vyjmenoval jen ty větší, stěžejní pracovní akce, ale provádíme samozřejmě ještě spoustu drobných údržbových prací, které jsou
nutné pro chod areálu. Sami vidíte,
že toho není málo a také plány, které
vám každoročně předkládáme nejsou
jen planými slovy, nereálnými činy,
ale konkrétními skutky, které realizujeme. Značná část zmíněných prací
byla provedena v rámci bezplatných
brigád, kde nejvíce hodin odpracovali Janků Jiří, Krátký Radek a Libor,
Janků Petr, Šárnik Jiří a Hlavatý Jakub, kteří měli 50-90 hodin. Jsou tam
samozřejmě další, kteří vyčnívají nad
průměr, ale i hrubo pod průměr. Také

mnoho hodin věnoval oddílu kolektiv
prodejní budovy - Gronychová Mirka, Poprachová Anička, Reichlová
Anička, Fetka Petr, Johnová Zdenka,
Janků Hedvika a Milan Dančes Daněk. Speciálně bez nich si domácí fotbalové utkání ani nedovedu a nechci
představit. Celkem bylo brigádnicky
odpracováno 830 hodin. Jsme rádi za
každou hodinu odpracovanou dobrovolně pro náš oddíl, protože volného času nemá nikdo na rozdávání.
Hlavně samotní hráči, jak velcí, tak
malí, musí mít snahu přiložit ruku
k dílu, protože udržují a budují zázemí hlavně sami pro sebe. Další značné množství hodin bylo odpracováno
v rámci zajištění chodu oddílu a přípravy sportovních a kulturních akcí
a tyto hodiny nikdo nepočítá a ani
nespočítá. Také vedení naší oddílové
kroniky, kterou nám po mnoho let
zajišťuje pan Jakl Vladimír st., můžeme směle zařadit do pracovní, ale
i kulturní činnosti oddílu, ale určitě
velké množství hodin se dá jen těžko
odhadnout. Také jemu patří náš dík
a uznání.
FINANCE
Abychom mohli ovšem realizovat
některé naše práce, naše plány, je
k tomu třeba také mít finance na tyto
projekty. Je to další práce, která si vyžaduje část volného času a úsilí. Podařilo se nám domluvit a jsme rádi za
sponzorské dary jak finanční tak formou služeb od firmy Zámečnictví Beran Hrabenov, autodoprava VOBUS
Petra Vokurky, Pokrývačství-klempířství Petr Kunc, Olšanských papíren a
v neposlední řadě také od obecního
úřadu. Poohlížíme se ovšem i dál.
Krajský úřad Olomouckého kraje
v lednu tohoto roku vyhlásil výzvu
k předložení žádostí od neziskových
organizací na Program – podpora
celoroční sportovní činnosti. Tuto žádost jsme prostřednictvím MAS Horní Pomoraví podali a uvidíme, kolik
nám krajánci do kasičky přisypou.
ZÁVĚR
Přednesl jsem vám ve zkratce
a velice umírněně průřez našich aktivit za uplynulý rok. Vidíte sami, že
náš oddíl je aktivní, že aktivní jsou
i jejich členové. Výčet činností je velký a velké je množství volného času,
které ukrajujeme a věnujeme oddílu. Je to téměř celoroční fotbalový
maratón, někdy únavný, jindy sršící
energií. A mě tedy nezbývá něž na zá-
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věr tradičně, ale upřímně poděkovat
všem, kteří se po celý rok na chodu
oddílu nějakým způsobem podíleli.
Všem členům výboru, trenérům, prodejcům, pořadatelům, brigádníkům.
Ti všichni věnovali našemu oddílu
notný kus svého volného čas pro
zajištění sportovně-kulturního vyžití
v naší obci v našem útulném areálu.
Petr Janků – Váš oddílový guru

SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ“ MLUVY
piksla – plechová krabička, konzerva; hrozná ženská
pismo – dopis
pjekňéší – pěknější
pjesť, pl. pjesťe – pěst, pěsti (bú ťi
držet pjesťe)
pjet takovéch ťech vinešenéch slípek
– 5 starších slepic
planírka – vyvážka
plazan, plazánek – jazyk, jazýček
(u dětí)
pleskánki – bramborové placičky
upečené na kamnech
plotna, f. – kamna
pluvat - plivat
pocen*, pl. pocni – „mňel barák postavené s pocen; nebo z vepřovic;
vepřovice=pocni
počta – pošta
počťačka – poštovní doručovatelka
podé mňe tu vařéku! – Podej mi tu
vařečku!
pochňura – darebák
pókan, pókanec; pl. pókance – prasklina, trhlina; - „já ťi jednu póknu“ –
dát facku
pokliďit zvířata – dát jim nažrat
pomaléš - pomaleji
pometlo – koště
pomlsek, …fšecí ďeťi bi dostali pomlsek – ňejakó slatkosť
popadnót - uchopit
posépka – posýpka, drobenka
poserótka – zbabělec, slaboch
poslechnót si – poslechnout si
poslóchat – poslouchat, být hodný
poška – sněhová kulička
poškovat se – koulovat se
pošmisterka – vedoucí pošty
potajmu – tajně
potúm* - potom (*toto slovo je
dnes známo pouze z doslechu)
poudám – říkám
pozalévat zahrátku – zalít
pozďíš – později
prauda - pravda
pražeňáki – brambory pražené na
másle
Mgr. L Divišová

firmy a organizace informují
POZVÁNKA
DO SPOLEČNOSTI
21. 2. Rybářský ples
03. 3. Veřejné zasedání zastupitelstva obce
14. 3.	Josefovská zábava
28. 3. Dětský maškarní karneval
duben – Turnaj ve stolním tenisu

Oslavy 50 let
od otevření
ZŠ Hanušovice

Svatby, výročí , oslavy,

smuteční hostiny, firemní a podnikové akce, různé společenské události
Zajistím občerstvení dle Vašeho přání
(teplá kuchyně, studená kuchyně , rauty)

Proběhnou 17.–18. 4. 2009
s tímto programem:

v Kulturním domě Bohdíkov

17. 4. v 17.00 hod. v DK –
Školní akademie

Volejte,
určitě se
dohodneme!!!

18. 4. Den otevřených dveří
v ZŠ Hanušovice
9.00–12.00 hod.

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

Mobil
603 973 581

JAROSLAV KAŇÁK –
HOSTINSKÁ ČINNOST
Raškov 128, 789 64 Bohdíkov
Tel: +420 604 566 760

vaše tiskárna
telefon: 583 211 288

www.reprotisk.cz
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