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Bohdíkovský 
zpravodaj

   Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám po roce převyprávěla pověst z našeho nejbližšího okolí:
Podle staré pověsti chodívaly v adventě večer světýlka. Byly prý to duše dětí, které 

zemřely a nebyly pohřbeny do země. Hopkovaly kolem cest a sváděly chodce s pevné 
půdy. Kdo se za nimi pustil v domnění, že to někdo se světlem jde před ním a že ho do-
žene, skončil někde  v bažině, nebo ve vodě. Jakmile totiž nastoupil cestu za světýlkem, 
nemohl se už ani zastavit, ani se vrátit. Musil stále za bludičkou až do nešťastného 
zakončeni své pouti. Jedině vzpomněl-li si, s kým jedl o Velikonocích červená vejce, 
pominulo mámení a mohl se zachránit.

Vénosů dědeček z Hostyze vyprávěl, jak jej světýlka vodila. Vyšel z Hostyze (říkalo 
se tak dříve Hostícím) o šesti hodinách večer naproti své ženě, která byla ještě s jinými 
v Bludově pro mláto. Když přišel do Rudy k poslednímu domu, viděl před sebou světlo. 
„Aspoň nepůjdu sám,“ myslel si a přidal do kroku. Rád by světlo dohnal, proto přišlápl, 
ale světlo bylo pořád stejně daleko. S hrůzou zpozoroval, že ze silnice uhnul a že jde 
lukami. Třebaže si uvědomoval, že sešel s cesty, tajemnou silou byl nucen světlo násle-
dovat. Kolem nebylo živé duše a jeho volání o pomoc nikdo neslyšel. Pot se z něho lil 
velkými krůpějemi a nohy sotva vlekl únavou.

Chodil už dlouho, až když se trochu vzpamatoval, pokřižoval se a řekl: „Pánbůh se 
mnou a zlé pryč!“ Na to světýlko zmizelo. Dědeček unaven se posadil na tom místě, 
kde právě byl, a za chvíli slyšel hrčet povoz. Volal a vozka po hlase šel k němu. Dovedl 
ho k vozu a vzal ho s sebou. Byly právě dvě hodiny po půlnoci. Dědeček byl však jenom 
kousek od místa, kde večer světýlko zpozoroval a pustil se za ním. Byl tak zmožen, že 
spal u toho formana v Bušíně až do odpoledne. Pak teprve šel domů, kde ho čekala 
žena plná strachu, co se mu stalo.

O SVĚTÝLKÁCH Bohuslav Indra, Severomoravské pověsti a zkazky

Přeji Vám, aby Vás žádná mámivá světýlka  nesvedla na scestí, abyste vždy našli 
ten správný směr  a ty správné společníky, kteří na cestě životem půjdou s Vámi.

J. Málková

OBČANÉ NAŠÍ OBCE
Jaroslav Talpa
Učitel, hudební 
skladatel, sbormis-
tr, dirigent, kulturní 
pracovník a folklo-
rista se narodil  
22. 5. 1894 v Čes-
kém Bohdíkově. 
(Jeho otec Lambert 
Talpa, učitel a správce školy v Komňát-
ce, byl dlouholetým členem a jednate-
lem sboru dobrovolných hasičů v Kom-
ňátce, kde byl také na místním hřbitově 
v roce 1907 pohřben.). Vystudoval uči-
telský ústav v Příboře. Dál se hudebně 
vzdělával u profesorů F. Schäfra aj. 
Khüna. Takřka třicet let byl členem Pě-
veckého sdružení moravských učitelů 
(1914–1946), jehož zájezd do Španěl-
ska vylíčil ve své knize Pod španělským 
sluncem. Za svého působení v Olomou-
ci založil a vedl několik mužských pě-
veckých sborů. 
Byl dirigentem souboru Žerotín (1926 
–30). Roku 1920 se domluvil s osmi 
zpěváky Žerotína, že vytvoří mužský 
soubor Okteto Žerotína, který měl v re-
pertoáru hlavně lidové a národní písně. 
Patronem souboru se stal skladatel, di-
rigent, varhaník a ředitel metropolitní-
ho chrámu v Olomouci Josef Nešvera. 
Pěvecké sdružení postupně rozšiřovalo 
řady svých členů a v roce 1931 přerostlo 
v Šestnáctku. Během doby získal sbor 
špičkovou uměleckou kvalitu a vyni-
kající pověst si uchoval i pod jménem 
Mužský pěvecký sbor Nešvera, které 
používá od roku 1947. V roce 2010 sbor 
oslavil devadesát let svého trvání.
Stejně tak i dnes zpívá mužský pěvecký 
soubor Haná, založený panem Tlapou 
v roce 1953  a smíšený  sbor Dvořák, 
který založil v roce 1961. V osobnosti 
Jaroslava Talpy můžeme spatřit  nejen 
vynikajícího hudebníka, ale zejména 
osobnost, která se mimořádně podíle-
la na kulturním životě Hané. Zemřel  
5. 10. 1980 v Olomouci.      J. Málková

Hodiny tiše našlapují ve sněhu, stačí pár kroků - rok 
se uzavírá...

Skončí čas starých lásek, starých příběhů, 
rodí se předsevzetí; upřímná a čirá.

Spokojené vánoční svátky a mnoho štěstí v novém 
roce přeje

Bohdíkovský zpravodaj
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zprávy obecního úřadu
Starosta obce:   ing. Luděk Hatoň   (Bohdíkovská nezávislá)
Místostarosta obce:  Petr Vokurka  (Nezávislá volba)

Rada obce:  
ing. Luděk Hatoň  (Bohdíkovská nezávislá)
Petr Vokurka  (Nezávislá volba)
Petr  Janků   (Bohdíkovská nezávislá)
Petr Pavelek  (Bohdíkovská nezávislá)
ing. Otakar Tobola ( Bohdíkovská nezávislá)
Finanční výbor: 
Libuše Musilová – předsedkyně            
Jiří Diviš – člen
Margita Urbánková – členka
Františka Svačinková – členka
Jarmila Štěpánková – členka
Kontrolní výbor: 
Petr Úlehla – předseda
ing. Jaromír Rutar – člen
Pavel Vrubel – člen
Sbor pro občanské záležitosti:
Leoš Hatoň – předseda
Jiřina Divišová
Jana  Fabiánová
Marie Gronychová
Zdeňka Johnová

ing. Jan Kubíček
Eva Novotná
Miloslav Podhorný
Anna Poprachová
Dagmar Povýšilová
Františka  Reichelová
Olga Vágnerová
Komise stavební a životního prostředí:
ing. Libor Fleischer – předseda
Bedřich Diviš
Lukáš Horák
Petr Kunc
Libor Pavelek
ing. arch. Zdeněk Reichel
Miroslav Spáčil
Redakční rada Bohdíkovského zpravodaje:
Mgr. Jana Málková – předseda
Petr Janků
Bohumila Matýsová
Ivana Pazdírková
Miroslav Veselý ml.

NOVĚ ZVOLENÉ ORGÁNY OBCE

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Strana NEZÁVISLÁ VOLBA děkuje za Vaši účast  

v komunálních volbách a za hlasy, kterými jste nás pod-

pořili. Získali jsme 23,02 % (tj. 1977) z celkového počtu 

8 587 platných hlasů a 3 mandáty v zastupitelstvu obce. 

Petr Vokurka

za kandidátku NEZÁVISLÁ VOLBA

AKTUÁLNĚ

Upozorňujeme občany a vlastníky nemovitostí na 
povinnost zaplatit vodné za odebranou pitnou vodu 
za II. pololetí 2010 nejpozději do 31. ledna 2011. 
Cena za 1 m3 pitné vody činí  12,- Kč + DPH (10 %).

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tak jako tradičně, bude začínat nadcházející rok na 

mnoha místech Tříkrálovou sbírkou, kterou organizuje 
Charita Šumperk. Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic 
v období mezi 2. a 9. lednem 2011 (celostátní kole-
dování potrvá o tři dny déle), aby přinášeli do všech 
domovů požehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji 
potřebují.  Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen přede-
vším na pomoc nemocným, handicapovaným, senio-
rům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí žijícím zejména v děkanátu 
Šumperk. Část výnosu sbírky je určena na humanitární 
pomoc do zahraničí.

A ještě ohlédnutí za sbírkou loňskou. V našem dě-
kanátu se vykoledovalo 556 120,- Kč, přičemž podíl, 
který byl určen pro využití Charitou Šumperk činil  
272 550 Kč. Tato finanční částka byla použita na podpo-
ru činnosti Charity Šumperk a Centra pro rodinu Šum-
perk, humanitární pomoc zemětřesením postiženému 
Haiti a povodním postiženým oblastem v České repub-
lice, na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomů-
cek, na nákup pomůcek a zařízení pro terénní hospico-
vou péči a na přímou pomoc občanům v hmotné nouzi.

Charita Šumperk poskytuje na území děkanátu 
Šumperk terénní zdravotní a pečovatelskou službu, 
osobní asistenci a půjčuje rehabilitační a kompenzační 
pomůcky.
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50

ze života naší obce
Společenská kronika
 Od 1. 10. 2010 se narodili:

  Pavelek Michal, Bohdíkov 
  Paulovičová Tereza, Bohdíkov 
  Šárník Jan, Raškov 

 Nikdo za sledované období nezemřel. 

SETKÁNÍ S DŮCHODCI
V pátek 12. 11. 2010 proběhlo v kulturním domě 

setkání s důchodci, které pořádal Sbor pro občanské 
záležitosti. Nejdříve se svým kulturním programem 
vystoupily děti ze Základní školy Bohdíkov. Následo-
val krátký projev starosty obce Ing. Luďka Hatoně  
a poté starosta odpovídal na vznesené dotazy seniorů. Ofi-
ciální část setkání byla ukončena poděkováním odcháze-
jícímu předsedovi SPOZ panu Miloslavu Podhornému za 
jeho dlouholetou práci. Blahopřání a dárek za obec předali 
starosta obce Ing. Luděk Hatoň a místostarosta obce pan 
Petr Vokurka. Po skončení oficiálního programu obdrže-
li senioři malé občerstvení a rozproudila se volná zábava.  
K tanci i poslechu hrála hudební skupina pana Janků  
z Písařova. Pro důchodce byla připravena bohatá tombola. 
Vydařený večer skončil v pozdních večerních hodinách. 
Odvoz na akci i zpět zajišťovala již tradičně firma VOBUS. 

                                    A. Poprachová

KONCERT
U příležitosti 30 let od úmrtí pana Jaroslava Talpy uspo-

řádala obecně prospěšná společnost Domovem české hudby  
a obec Bohdíkov slavnostní koncert v kostele sv. Petra a Pavla. 
V podání mimořádných umělců Zdeny Erlebachové (zpěv), 
Jana Gottwalda (varhany) a Jana Žďánského (violoncello) 
zazněla díla autorů jakými jsou např. A. Vivaldi, A. Dvořák, 
J. S. Bach a řady dalších. Právě pan Jan Gottwald je umělec-
kým vedoucím pěveckého sboru Dvořák, založeného J. Tla-
pou. Stařičké, památkově chráněné varhany v našem kostele 
rozezněl neuvěřitelnými tóny. A všichni tři nám předvedli, jak 
mimořádnou stavbu s úžasnou akustikou v naší obci máme.

Je mi jen líto, že více lidí nepřijalo pozvání na tento slav-
nostní večer. Nevím, jakým způsobem bychom Vás měli na 
takové výjimečné akce pozvat. Nemusíte nikam jezdit, platit 

ZLATÁ SVATBA
V sobotu 23. 10. 2010 proběhl v zasedací místnos-

ti obecního úřadu slavnostní akt, a to oslava 50. výročí 
uzavření manželství, výročí zlaté svatby manželů Josefa  
a Jarmily Podhorných z Bohdíkova. Za účasti rodinných pří-
slušníků manželům poblahopřáli a předali dárkový balíček  
a kytičku starosta obce Ing. Hatoň Luděk a předseda SPOZ 
pan Podhorný Miloslav. S kulturním programem vystoupily 
Sára Reissausová a Alena Mátychová. Fotografie ze slavnost-
ního aktu pořídil pan Novák Jaroslav. 

Dne 12. 11. 2010 oslavili 50. výročí uzavření manželství - 
zlatou svatbu manželé Straka František a Milada z Raškova. 
Manželům k významnému životnímu jubileu poblahopřáli  
v rodinném kruhu starosta obce Ing. Hatoň Luděk a předse-
da SPOZ pan Podhorný Miloslav, kteří jubilantům předali 
kytičku a dárkový balíček. 

horentní vstupné ani se přiměřeně společensky oblékat, mi-
mořádní umělci přijedou z Prahy až na venkov a přesto Vás 
nevytáhneme z gauče před televizí. Nechce se mi věřit, že by 
se nenašlo v obci více zájemců o poslech překrásných hudeb-
ních děl ve velice kvalitním podání nadaných umělců. Přitom 
stačí jen sledovat hlášení obecního rozhlasu či internetové 
stránky obce, kam se snažíme umísťovat všechny konané akce 
s dostatečným předstihem.                                      J. Málková

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V RAŠKOVĚ
V Raškově, uprostřed vesnice, stojí katolický kostel. Každou 

neděli se v něm farníci raškovské farnosti scházejí na bohoslužby. 
Tento chrám nepostavila naše generace. Zdědili jsme ho po před-
cích. Dostali jsme ho, abychom převzali štafetu, a dál o něj pečo-
vali. Naši předkové postavili stavbu, která svědčí o jejich víře. Ar-
chitektonický tvar, který obdivujeme, když se díváme na chrám 
zvenku a interiér, který nás přes svůj špatný stav okouzlí, když ve-
jdeme dovnitř, jsou projevem víry těch, kteří žili tady před námi. 
Tento svatostánek naši předkové vybudovali pro Boha, ve kterého 
věřili a kterému chtěli věnovat to, co měli nejlepší. Chtěli mít pro-
stor, kde by se mohli modlit: vzdávat mu chválu, děkovat, prosit  
a tvořit společenství. Pro ně a pro nás, dnešní věřící, nejdůležitěj-
ší je v chrámě Bůh, o kterém věříme, že je skutečně uprostřed nás 
pod způsobou chleba. Kostel, výzdoba, umělecká díla jsou zde 
pro něho. Lidé, kteří postavili kostel, museli být lidmi modlitby. 
Ve vztahu k Bohu čerpali inspiraci pro své práce. Chtěli, aby 
kostel a to, co je v kostele, vedlo lidi k osobnímu setkání s vše-
mohoucím a láskyplným Pánem vesmíru. A tak máme nádher-
né dílo, které dnes obdivují nejen věřící. Toto dílo ale stárne, 
vyžaduje neustálou péči. Je vidět nutnost oprav. Finančně obec 
věřících není schopna tomu dostát. Stát, který se zavázal pe-
čovat o sakrální stavby, když převzal církevní majetek, také 
si dnes stěžuje na napjatý rozpočet. V rámci svých možností  
a díky vstřícnosti mnohých lidí se snažíme přece jen něco 
opravit. Od roku 2007 probíhá oprava fasády. Dosud to stá-
lo přes 625 000 Kč. Pomohl Olomoucký kraj: 200 000 Kč, 
obec Bohdíkov: 200 000 Kč, odbor církví Ministerstva kultury:  
100 000 Kč. Zbytek, tedy přes 55 000 Kč jsou peníze, které se 
vybíraly při bohoslužbách několik let. Budeme pokračovat, po-
kud se nám podaří získat další dotace. Vždycky ale potřebujeme 
peníze na vlastní podíl, což mnohdy není jednoduché. V tomto 
roce jsme nechali vykonat impregnační nátěr šindelové střechy. 
Utratili jsme na to 100 000 Kč. Bylo vyhověno naší žádosti  
a dostali jsme příspěvek z Ministerstva kultury v rámci Pro-
gramu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s roz-
šířenou působností ve výši 75 000 Kč. 15 000 Kč dala firma 
Jaroslava Lakomého, pokrývače ze Štítů. Zbytek, čili 10 000 
Kč jsme uhradili z pravidelných nedělních sbírek v kostele. Teď 
se chceme, pokud budou k tomu finanční prostředky, pustit do 
opravy interiéru. Objednali jsme restaurátorský průzkum, který 
stojí 30 000 Kč. Je to východisko k případným dalším pracím.

Děkujeme občanům Raškova, Bohdíkova a Komňátky, kterým 
leží na srdci krása raškovského kostela, a kteří finančně opravy 
podpořili.

Kostel je v první řadě místem bohoslužeb, tedy je místem se-
tkání Boha a člověka. V kostele se pak konají koncerty. Skladby, 
které tam slyšíme, byly tvořeny jejich autory k oslavě Boha. Tyto 
skladby odpovídají sakrálnímu rázu kostela. Poslouchat je přichá-
zejí věřící i ti, kteří se nepovažují za členy žádné církve. Kostel 
a jeho výbava je umělecké dílo, na které mohou být hrdi všichni 
občané Raškova. V tomto smyslu kostel slouží nejenom těm, kteří 
se sem přicházejí modlit. Může sloužit i těm, kteří jsou vnímaví ke 
kráse a mají úctu k víře předků a současných křesťanů.

P. Michal Krajewski,  
duchovní správce Římskokatolické farnosti v Raškově
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ZŠ A MŠ BOHDÍKOV

Ve škole si připomínáme během 
roku hlavně české tradice a svátky: Vá-
noce, Velikonoce, Mikuláše, advent…  
Při hodinách angličtiny se však děti 
seznamují i se zvyky a tradicemi jiných 
národů a mezi ty nejoblíbenější  patří 
právě svátek duchů – Halloween. Na in-
ternetových stránkách školy si můžete 
prohlédnout, jaká strašidelná stvoření 
se ve škole ocitla. Děti si zahrály něko-
lik her typických pro tento den a hlavně 
zažily spoustu legrace. Vše pro děti  při-
pravila p. uč. Matějčková J

Mgr. Eva Fleischerová

22. 11. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili 
besedy „Učíme se odmítat“, která proběh-
la ve škole. Navštívil nás pan Přibyl z cen-
tra Pontis Šumperk, který dětem hravou 
a zábavnou formou přiblížil problematiku 
návykových látek a jejich škodlivost. Vel-
kou odměnou nám byla jeho pochvala, 
ve které byl doslova udiven slušným cho-
váním našich žáků, neboť, jak sám řekl, 
s tak hodnými dětmi se setkává málokdy. 
A co na to sami zúčastnění?
•  Naučil jsem se, jak se bránit. 
•  Líbily se mi hry…
•  Můžeme se mailem zeptat na to, co 

nás zajímá.
•  Alkohol je droga!!
•  Hráli jsme super divadlo a hry.
•  Tyhle besedy by měly být delší!
•  Líbilo se mi povídání.
•  Drogy jsou i v jídle!
•  Ten pán nám všechno dobře vysvětlil.
•  Naučila jsem se odmítnout drogu, kdy-

by mi ji někdo nabízel.
              Mgr. Petra Straková

26. 10. 2010 se na naší škole usku-
tečnilo Podzimní setkání ředitelů neúpl-
ných škol okresů Šumperk a Jeseník. Je-
denáct hostů se seznámilo se změnami 
a rekonstrukcemi na školních budovách 
v Bohdíkově i v Raškově. Jednání na-
vštívil a přišel pozdravit i pan starosta 
Ing. Luděk Hatoň. Důležitým tématem 
setkání byla dále realizace projektu EU 
– peníze školám, díky kterému má již 
i naše škola přislíbenou dotaci ve výši 
527 711,- Kč. 

Velmi se nám líbil výtvarný program 
„Tkaní na kolíkovém stávku“ v Šumper-
ku na Komíně, jehož výsledkem byly 
krásné heboučké koberečky.

Od září 2010 jsme se opět zapojili do 
akcí „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“, 
díky kterým žáci školy dostávají každý 
měsíc zdarma balíček ovoce a dotované  
mléčné výrobky. Paní kuchařky zajišťují 
podávání dopoledních svačinek i ve škole.

Mgr. Alena Vokurková           

V letošním školním roce pracují děti 
v raškovské mateřské škole podle třídní-
ho plánu „VESELÉ SLUNÍČKO“. Celý 
rok budou se sluníčkem putovat nejen po 
obloze, ale také po zemi i po vodě. Opět 
se budou seznamovat s přírodou, zvířaty,  
lidmi, věcmi a jevy kolem sebe. Naučí se 
spoustu písní, básní, procvičí se ve vystři-
hování, malování, modelování...

V říjnu děti vystupovaly s krátkým kul-
turním programem na Setkání s padesát-
níky a  oslavě stříbrných svateb.

Od měsíce listopadu opět funguje „KLU-
BÍČKO“. Každou středu od 15.30 hod.  
navštěvují MŠ maminky s dětmi, kte-
ré ještě nedosáhly 3 let věku. V tomto 
měsíci ale v Raškově téměř všechny 
děti onemocněly planými neštovicemi a 
docházka do školky i do Klubíčka byla 
velmi nízká. To se odrazilo i na účasti 
dětí na předplaveckém výcviku v šumper-
ském krytém bazénu, který byl zahájen 
25. listopadu a skončí 4. února 2011.

Zatím ale největší akcí a zážitkem 
všech dětí byla MIKULÁŠSKÁ NADÍL-
KA, která se uskutečnila v pátek 3. pro-
since. MŠ navštívil důstojný Mikuláš  
a rozverný (podle paní učitelky moc 
hodný) čert. Dětem za předvedené bás-
ničky, písničky a sliby, že už budou hod-
né, rozdali balíčky s dobrotami a slíbili, 
že příští rok přijdou zase.

V prosinci proběhne VÁNOČNÍ BE-
SÍDKA s nadílkou, krátkým programem 
a překvapením pro rodiče. Těm bychom 
chtěli velmi poděkovat za finanční pří-
spěvky na nákup hraček pod vánoční stro-
meček. Doufáme ale, že největším podě-
kováním pro ně budou rozzářené oči dětí.

Na závěr chceme popřát všem dětem, 
rodičům, přátelům školy a čtenářům hod-
ně zdraví a elánu do nového roku 2011.

Kamila Vysloužilová

I v bohdíkovské školce čas utíká jako 
voda, ani jsme se nenadáli a je tu krás-
ná zima. V minulém období jsme stihli 
navštívit Divadlo v Šumperku a podívat 
se na pohádku s názvem ,,V hlavní roli 
vlk“. Začala nám výuka plavání v plavec-
kém bazénu v Šumperku a podle chvály 
naší instruktorky jsme moc šikovní.

V listopadu proběhla velmi pěkná 
spolupráce dětí a rodičů, kteří společ-
ně doma vyrobili a pojmenovali dráčky  
a přinesli je na velkou výstavu do ma-
teřské školy. Zúčastnily se všechny rodi-
ny - 26 dráčků! Všem se tato akce moc 
líbila a všechny výtvarné rodiny dostaly 
velkou pochvalu a děti odměnu.

Dne 6. prosince k nám přišel dětmi 
i učitelkami dlouho očekávaný Mikuláš, 
čert a anděl. Ty méně hodné děti měly 
od rána špatné svědomí a bály se. Ale 
Mikuláš byl moc hodný a čert neměl 
letos ani žádný pytel na zlobivce. Pro-
minul nám dětské hříchy za básničku, 
písničku a nebo za slib, že už se ti naši 
malí čertíci polepší. Každý dostal balí-
ček, do kterého nám letos hodně přispěl 
i hasičský Mikuláš z Komňátky. Bylo to 
velké překvapení a moc děkujeme!

A co nás ještě v zimě čeká:
•	 zdobení	 stromečku	 a	 nadílka	 pro	

děti v mateřské škole
•	 návštěva	 divadla	 s	 vánoční	 temati-

kou v Kulturním domě v Šumperku
•	 další	spolupráce	MŠ,	rodičů	a	dětí	-	

výstava s názvem „Má nejmilejší vá-
noční ozdoba“

•	 společné	 posezení	 dětí,	 rodičů	 
a kolektivu školky spojené s výrobou  
a tvořením vánočních dekorací

•	 pokračování	 v	 plaveckém	 výcviku	 
a účast na lyžařském výcviku v mě-
síci lednu. 
Na všechny společné akce a zážit-

ky se už moc těšíme a v příštím novém 
roce ve zdraví na shledanou! 

Bohumila Matysová

Všem dětem, rodičům, 
bývalým žákům, přátelům  

i ostatním občanům  
Bohdíkova přejeme  

krásné Vánoce a v novém 
roce mnoho zdraví,  

elánu úsměvů!
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Od 1. 1. 2011 čeká všechny majitele 
stavebních objektů s funkčními komíny 
a kouřovody vytápěnými spotřebiči paliv 
nová povinnost – mít doloženo, že pra-
videlně čistí a kontrolují svoje spalinové 
cesty. Tento zákonný požadavek stanovu-
je  „Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 
1.března 2010 o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřo-
vodů a spotřebičů paliv“, které tím ruší 
starou vyhlášku č. 111 z r. 1981 o čistění 
komínů. Lidově se tomuto nařízení říká 
„Komínová vyhláška“. Za vznik nařízení 
může pravděpodobně statistika požárů, 
kde zejména u rodinných domů je poru-
cha nebo závada spalinové cesty (komína, 
kouřovodu) častou příčinou požárů. Veli-
ce podobná nebo i přísnější nařízení mají 
také v okolních státech evropské unie.

Vyhláška platí pro občany a fyzické 
nebo právnické  podnikající osoby. Ne-
vztahuje se na spalinové cesty, jejichž 
součástí je volně stojící komín o vnitřním 
průměru 800 mm a větším nebo o staveb-
ní výšce 60m  a větší a na spotřebiče paliv 
o výkonu nad 1 MW.

Co je důležité vědět:
Kontrolu spalinové cesty – provádí od-

borně způsobilá osoba, která je držitelem 
živnostenského oprávnění v oboru komi-
nictví. Provedení se dokladuje písemnou 
zprávou. 

Čištění spalinové cesty – provádí od-
borně způsobilá osoba, která je držite-
lem živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví... U spotřebičů (kotlů, kamen 
apod.) na tuhá paliva o jmenovitém vý-
konu do 50 kW včetně,  si může každý 
čistit spalinovou cestu svépomocně. Čiš-
tění spalinové cesty od plynových kotlů 
nebo spotřebičů na kapalná paliva  není 
svépomocně dovoleno. Po vyčištění komí-
nu  vyhotoví odborně způsobilá osoba pí-
semnou zprávu. Při svépomocném čištění 
v domácnostech se zpráva nezhotovuje, 
pouze podnikající fyzické nebo právnické 
osoby provedou po svépomocném vyčiš-

NOVÁ „KOMÍNOVÁ VYHLÁŠKA“
tění  zápis do požární knihy nebo provoz-
ní knihy spotřebiče. Kontroly a čištění se 
neprovádí u nepoužívaných komínů, které 
musí být zajištěny proti vnikání dešťové 
vody a v místech připojení spotřebiče pa-
liv označeny tabulkou s nápisem „Mimo 
provoz“.

Revize spalinové cesty – provádí se  
u nových komínů před uvedením do pro-
vozu, nebo po jejich každé stavební úpra-
vě, dále při změně druhu paliva připojené-
ho spotřebiče, před výměnou nebo novou 
instalací spotřebiče paliv,  po komínovém 
požáru, při vzniku trhlin nebo i při pode-
zření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. Re-
vize provádí opět odborně způsobilá osoba 
a vystavuje písemnou revizní zprávu.

Roční lhůty kontrol a čištění spalinové 
cesty, vybírání pevných znečištěných částí 
(sazí) a kondenzátu a čištění spotřebiče 
paliv:
 Činnost                 Druh paliva připojeného spotřebiče
             Pevné Kapalné Plynné

Výkon
připojeného 
spotřebiče paliv
do 50 kW včetně
 
 

Čištění palinové
cesty

3x - celoroční provoz 3x
 

1x
 2x - sezónní provoz

Kontrola spalinové 
cesty

1x
 

1x
 

1x
 

Výběr sazí
a kondenzátu

1x
 

1x
 

1x
 

Výkon
připojeného 
spotřebiče paliv
nad 50 kW
 

Kontrola a čistění
spalinové cesty

2x 
 

1x
 

1x
 

Výběr sazí 
a kondenzátu

2x
 

1x
 

1x
 

Čištění spotřebiče 2x  Nejméně podle 
návodu výrobce

Některá doplňující pravidla:
Sezónní provoz – provoz nepřesahují-

cí  v součtu 6 měsíců za rok
Spalinová cesta určená pro odvod spa-

lin ze spotřebiče na pevná paliva  sloužící-
ho v živnostenské provozovně k přípravě 
pokrmů se kontroluje a čistí jedenkrát za 
2 měsíce.

Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se 
kontrola a čištění spalinové cesty provádí 
nejméně jednou za rok. Čištění spotřebiče 

(kotle, kamen, krbu apod.) na pevná pali-
va o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně 
je možné provádět svépomocí podle návo-
du výrobce, nejméně však jednou za rok, 
a to za podmínky, že budou prováděny 
pravidelné kontroly spotřebiče odborně 
způsobilou osobou.

Pokud bude zjištěno v rámci výkonu 
státního požárního dozoru, že majitel ne-
movitosti není schopen doložit doklady  
o kontrole spalinové cesty, hrozí mu fi-
nanční sankce. Také podle vyjádření aso-
ciace pojišťoven, budou pojišťovny od  
1. 1. 2011 při pojistném plnění, které bylo 
způsobeno od spalinové cesty (požár či 
zahoření) od majitelů nemovitosti poža-
dovat doložení dokumentů dle výše uve-
deného nařízení vlády.

Možná vypadá nové nařízení vlády 
příliš přísně, nicméně pro toho, kdo se  
o svůj kotel, kouřovod a komín staral do-

posud, se nic zásadního nemění. Otázkou 
zůstává, zda počet kominíků bude stačit 
na velké množství komínů.  V české re-
publice je cca 2,5 milionu domácností, 
které topí uhlím nebo plynem. Kominické 
řemeslo bylo v posledních letech na úbytě, 
protože starou vyhlášku č. 111 nikdo moc 
nerespektoval a vidět kominíka na střeše 
domu byla pomalu vzácnost.  Možná se 
kominíkům blýská na lepší časy…

Ing. Libor Fleischer

SDH BOHDÍKOV
TURNAJ V KUŽELKÁCH
V sobotu 13. 11. 2010 jsme se již počtvrté sešli na přátelském turnaji v kuželkách. Zúčastnilo se ho 6 týmů po pěti hráčích. 2 družstva SDH 
Komnatka, 2 družstva SDH Raškov a 2 družstva SDH Bohdíkov. 1. místo v turnaji spolu s putovním pohárem získalo družstvo SDH Raš-
kov. Nejlepší hráčkou s největším počtem shozených kuželek se stala J. Brostíková. K dobré náladě přispělo i bohaté občerstvení.
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Se konala v sobotu 27. 11. v kuželně v areálu letního divadla v Bohdíkov. Účastnilo se jí 16 členů SDH, 6 hostů z okolních hasičských 
sborů, vedení okrsku a starosta obce Ing. L. Hatoň. Byla zhodnocena činnost a hospodaření SDH za rok 2010. Jednou z posledních 
a úspěšných akcí bylo, na základě povolení Úřadu pro životní prostředí, skácení poškozené prasklé lípy v areálu letního divadla, která 
ohrožovala bezpečnost okolo se pohybujících lidí. Dalším bodem programu VVH bylo předání medailí za věrnost panu Janu Grony-
chovi, p. Miroslavu Ondráčkovi, p. Aloisii Gronychové a p. Anně Ondráčkové. Návrhová komise přednesla plán práce a činnosti na rok 
2011. Např. postavení přístřešku na venkovní úpravu pokrmů, jako je grilování a opékání, pohádkový les pro děti, údržba areálu letního 
divadla, propagace protipožární činnosti, uspořádání 5. ročníku turnaje v kuželkách o putovní pohár, uspořádat oslavy 125. výročí 
založení SDH Bohdíkov aj. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se aktivně podílí na práci a činnosti našeho sboru. Zvláště 
děkujeme starostovi Obecního úřadu Ing. L. Hltoňovi a celému zastupitelstvu obce za dobrou spolupráci a podporu našeho sboru.
A ještě něco na úplný závěr. Nový rok je za dveřmi, pohár sektu pozvedán, ať je v něm víc lepších dnů, více štěstí, splněných snů, pohody, 
lásky a téměř žádné vrásky. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody v Novém roce Vám všem přeje SDH Bohdíkov.               S. Divišová
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fK BOHDÍKOV
„Tento způsob podzimu zdá se mi 

poněkud nešťastným“.  … Vylepšil to až 
pašík.

V úvodu jsem citoval větu z méně 
známého filmu z fotbalového prostředí 
„Rozmarný podzim“. Tedy až na toho 
pašíka. Snad jen chronický fotbalový 
optimista si může myslet, že jeden a týž 
manšaft bude každým rokem hrát o me-
dailové posty bez sebemenšího zaváhání. 
Každého dostihne v průběhu jeho žití, 
rozkvětu, slávy a samotné existence blbý 
období, který se vás chytí a ne a ne ode-
jít. Děláme všemožné psí kusy, abychom 
se ho zbavili, ale drží se vás jako klíště. 
Právě takové B-třídní klíště se zakouslo 
do našeho FK. Kde se vzalo? Takovému 
klíštěti stačí málo. Makali jsme, ale asi 
málo. Bojovali jsme, ale asi málo. Tréno-
vali jsme, ale asi málo. Soustřeďovali a 
utužovali kolektiv, to už nebylo zase tak 
špatný, ale asi zase málo. No, a když to 
dáme suma sumárum dohromady, asi 
bychom měli začít něco dělat. Klíště je 
pěkně nacucaný a to znamená, že na 
jaře z nás určitě odpadne a my se v klidu 
doklopýtáme do vytouženého cíle spolu 
s nespadnuvšími nevysátými manšafty. 
Cesta bude sice trnitá, zkraje zasněžená 
a řádně promrzlá, ale nedáme se, po-
trénujem, trochu makačka, fofrovačky, 
česká ulička, vršovický dloubák, přímý 
nárt, bohdíkovský stahováček a  raškov-
ská patička okořeněná komňátskými 
housličkami určitě posunou oddíl o pár 
příček výš. 

Na těch vyšších příčkách nám oproti 
fotbalu ovšem zůstal a radost a omaště-
ný úsměv na rtu nám přivedl pašík. Teda 
spíše jeho povinná návštěva bez návratu, 
kterou uzamyká brány konce roku. Zabí-
jačka počtvrté a zase dobrý. Jak jen to ti 

kluci ušatí dělají? Mlátit do balonu to by 
jim šlo, utužovat kolektiv to jim nedělá 
problém, ale jako zapřísáhlí vyznavači 
zdravé výživy toto. Zabíjačka. Musejí se 
asi hodně přemáhat, ale to je jejich věc. 
Výsledek stojí zato. Opět byla laťka po-
sunuta o něco výše. Tentokráte to fotba-
loví řezníci nebo spíše řezníci z fotbalu 
pojali jako dvoudenní vepřovou pracov-
ní dovolenou. A když už budeme v tom 
ovarovém opojení, tak si uděláme jitrni-
ce a tláču sami. Šikovní jsme dost, šmak 
máme, pít je taky co, takže vše podstatné 
s trochou masa ve výsledku přinesou na 
stůl pěkných pár jitrniček a delikatesní 
fotbalovou tlačenku. Pět kotlů v jedné 
řadě dohlíželo nad partou kopálistů, aby 
vše bylo, jak má být. Známé duo řezníků 
Boris-ostrá kudla Wolf a věčný řeznický 
učeň Milan Dančes Daněk porcovali, 
krájeli, řezali, sekali, míchali, ochucovali, 
plnili, vázali a chladili svěřené pochutiny. 
Samozřejmě k rukám měli spoustu dob-
ře zaškolených pomocníků, bez kterých 
by jim tolik nechutnala slivovice, a hlav-
ně by museli všechno to nádobí umývat 
sami. Ne, to byla legrace. I další krájeli, 
řezali, sekali, míchali, ochucovali, plnili, 
vázali, chladili a loupali česnek i cibuli. 
Každý něco dělal a na koho nevyšel nůž 
a ještě neměl velký ruky na míchání, tak 
holt umýval to nádobí. 

Takže i když počasí moc nepřálo a 
drobně pršelo, páteční vepřový předvoj 
splnil svůj účel, výrobky se povedly a my 
jsme měli před sobotním vepřobraním 
přeci jenom malý, ale podstatný náskok. 
Sobotní scénář je již zaběhlý a proto ni-
koho nepřekvapil, nezaskočil, sehranost 
týmu byla patrná a ukázková. Předseda 
v tradiční šestou zabíjačkovou hodinu 
zavelel pozvednutím štamprle k útoku. 

Rozhicovaná pětice kotlů spokojeně 
odfukovala, sledujíce řeznickou operu 
v přímém přenose. Než kohout poprvé 
zakokrhal, hladce oholený vepř již visel 
na hácích a chystalo se k tradičnímu spo-
lečnému fotu. Cvak, radši ještě jednou a 
jede se dál. Ukázková souhra ostřílených 
matadorů vesnické vepřové kultury je na 
této akci slastnou podívanou, samozřej-
mě i s ostatními podržnoži, kterých se 
tentokráte sešla pěkná parta. Ano par-
ta, to je to slovo, které dělá ze zabíjač-
ky „Zabíjačkové hody“, z hřiště „krásný 
fotbalový stánek“, z fotbalového oddílu 
„fotbalový oddíl“, to se nedá moc vylep-
šit, a z prochladlé rozmrzelé listopado-
vé soboty „příjemné přátelské posezení 
s vůní ovaru a svařeného vína“. Spoko-
jený zákazník - náš hlavní cíl a ten jsme 
splnili. Poctivě připravená, gurmánsky 
ochucená a fotbalově předložená krmě 
potěšila přítomné konzumenty, vše od-
sýpalo dle plánu, každý si přišel na své 
a to je hlavní. Díky Vám kluci a holky 
za přiložené ruce k dílu, chuť a poctivou 
práci. Nezklamali jste, zase.

Tímto uzavírám další ročník článků, 
příspěvků, úsměvného i faktického čte-
ní, které Vám předkládám k pobavení 
Vašemu i svému. Provázím Vás oddílo-
vým životem se špetkou ironie a nadsáz-
ky, jemného popíchnutí svých přátel, 
kteří jistě rádi hrají tuhle hru se mnou 
a snažím se Vám servírovat oddílový ži-
vot zase z trochu jiného úhlu. 

Užijte si Vánoc, svátků klidu, poho-
dy a dobré nálady, dopřejte si zasloužilý 
odpočinek, abychom se v novém roce 
v plné síle opět vídávali se sportovním 
duchem při honěné za míčem, kterou 
odborníci nazývají fotbal.

S úctou zdraví pomocník cechu 
řeznického – Petr Krkovička Janků

PŘIJĎTE MEZI NÁS
Pravidelné cvičení žen v Bohdíkově začalo v roce 1993. Cvičení probíhala v Sokolovně Bohdíkov. Časem se rozdělila sku-

pina na dvě části a cvičení nám bylo umožněno v budově ZŠ Raškov (až do rekonstrukce školy letos v létě). 
U začátků tohoto cvičení byla a je dodnes p. Aloisie Gronychová z Bohdíkova, která má velkou zásluhu na tom, že se pra-

videlně scházíme. Mezi prvními cvičenkami byla i p. Filomena Krobotová, která se v lednu 2011 dožije krásných 99 let. Touto 
cestou jí všechny gratulujeme a přejeme ještě hodně zdraví a pohody. 

V současné době se scházíme v Kulturním domě v Raškově každé pondělí v 16,30. Střídáme různé druhy cvičení-např.jógu, 
různé rehabilitační cviky, 5 tibeťanů, základy či-kungu a tai-či. Každá hodina je jiná a vždy příjemně strávená. Pravidelné cvi-
čení zlepšuje nejen pohyb těla, ale i duševní pohodu. Přijďte rozšířit naše řady, rády vás přivítáme. Za všechny F. Svačinková 
 
TAI-ČI V BOHDÍKOVĚ

Od ledna letošního roku u nás probíhá kurs tai-či, pod vedením cvičitelů ze Šumperka, kterými jsou p.Ivana Gajdošová a p. 
Tomáš Uhmann. Za to, že tento kurs můžeme absolvovat u nás a nemusíme jezdit až do Šumperka, vděčíme p.Al.Gronychové, 
která vše domluvila. Tai-či je původně bojové umění. Sestava „24 cviků“, kterou my cvičíme je zdravotně relaxační cvičení. Učí 
nás uvolnění těla a mysli, odbourává stres. Má celkově pozitivní zdravotní účinky a dopad na lidský organismus.Je to cvičení 
pro každého, kdo je schopen chůze. Věk, kondice, schopnosti - nic není důležité. Jediné co potřebujete, je chuť cvičit! 

Kdo by měl o toto cvičení zájem, najde nás v Kulturní domě v Raškově každou druhou středu od 16,45 hod. Bližší in-
formace získáte na tel č. 583 246 170 nebo179, nebo můžete přijít přímo mezi nás. Dle počtu zájemců by bylo možné začít  
v lednu 2011 nový kurs pro začátečníky. 

Za sebe můžu cvičení doporučit a těším se, že se k nám přidáte.                                                                    F. Svačinková



– 7 –

•	1350 – Do husitských válek bylo prý 
v Raškově dolováno stříbro.
•	 1470–1480 Nový Hrad (majetkem 
rodu Tunklů z Brníčka) získal svoji nej-
větší hospodářskou,politickou i vojen-
skou moc. Během česko – uherských 
válek však byl hrad obléhán a dobit voj-
sky Matyáše Korvína.
•	1490 - Nový hrad už ležel v rozvalinách 
(stává se majetkem pánů ze Žerotína).
•	 1560 – Budována šlechtická tvrz 
v Bohdíkově – „Krčma“.
•	1660 – Od tohoto roku byla vedena 
v Rudě nad Moravou matrika zemře-
lých v obcích Bohdíkov, Raškov i Kom-
ňátka.
•	1790 – Knížetem Aloisem z Lichten-
štejna byla založena v Aloisově huť na 
zpracování železné rudy. (v roce 1873 
huť vyhořela).
•	 1850 – Raškov a Raškov Dvůr byly 
samostatné obce.
•	1870 – Začalo se  pracovat na stavbě 
železniční dráhy vedoucí obcí. V Kom-
ňátce zahájila vyučování Obecná škola.
•	1880 – Huť v Aloisově přeměnil nový 
majitel Johan z Lichtenštejna na papírnu.
•	 1890 –Nájemcem a později majite-
lem papírny v Aloisově  se stal Adolf 
Karger.
•	1900 – V Bohdíkově byla zřízena poš-
ta a otevřena Záložna.
•	1910 – V srpnu  byla slavnostně ote-
vřena sokolovna v Bohdíkově, vybudo-
vána železniční stanice Český Bohdí-
kov. Postavena  kaple sv. Floriana v Raš-
kově Dvoře.
•	1920 – V areálu továrny pana Kusáka 
začala pracovat elektrárna. V továrně 
Antona Shenka (bývalý Korek) v Raš-
kově zahájena výroba prací sody. V led-
nu se Bohdíkovem prohnala povodeň, 
zatopila sklepy. V srpnu se domů po 
skončení 1. sv. války vrátilo 12 bohdí-
kovských legionářů.
•	1930 – Z výtěžku veřejné sbírky byla 

BOHDÍKOV V LETECH S NULOU NA KONCI
zakoupena bysta T. G. Masaryka. 24. 8. 
byl odhalen pomník před sokolovnou 
(během 2. sv. války byla bysta uschová-
na, v roce 1945 opět vystavena. Roku 
1961 byla z rozhodnutí rady obce odstra-
něna – uschována panem J. Turkem).
Stávka dřevařských dělníků v Bohdíko-
vě. Na železniční stanici Český Bohdí-
kov poprvé zasvítila elektrická světla 
(21. 9.). V říjnu přišla 3 dny trvající po-
vodeň.
•	1940  – Fotbalové hřiště, které u Krč-
my vzniklo počátkem 2. sv. války, musel 
majitel Jan Daška rozorat. V obci za-
čalo přibývat německých přistěhovalců 
z různých krajů německé říše.
•	 1950 – Založen Svaz českosloven-
ské mládeže. Poprvé v dějinách naší 
obce zazněl (v srpnu) hlas z amplionu 
místního rozhlasu. Po obci přestal hlá-
sit zprávy obecní bubeník. V budově 
místního chudobince byly zřízeny nové 
místnosti  Místního národního výboru. 
•	 1960 – 17. března byly obce Dolní 
Bohdíkov, Raškov a Komňátka slouče-
ny v jeden hospodářský i politický celek 
pod názvem Bohdíkov. 1. 6. sloučena 
Jednotná zemědělská družstva Raško-
va a Komňátky  pod názvem Vítězný 
únor. V Bohdíkově  postaven kravín 
pro 120 dojnic. Taneční skupina Swing 
club Bohdíkov pod vedením pana Jana 
Turka zahájila své účinkování. Na ple-
sech a zábavách hrála až do roku 2004. 
Při zahájení školního roku 1. 9. získali 
žáci všech škol (v Bohdíkově, Raškově 
i Komňátce) veškeré učební pomůcky 
zdarma. 
•	1970 – Zanikl oddíl volejbalu v Boh-
díkově.
•	1980 –  Před sokolovnou byl zbourán 
podstavec, kde bývala bysta T. G. Ma-
saryka.
Občané Komňátky díky dopisu do Kan-
celáře prezidenta republiky zabránili 
zbourání budovy bývalé rychty a zruše-

ní obchodu, který se v budově nacházel. 
V červenci vystoupila hladina řeky Mo-
ravy nad 3 metry. Zaplavila areál závo-
du Korek a podemlela zábradlí u silnice  
u závodu  Jesan, tato situace se opakova-
la během července několikrát
•	1990 – 16. 2. se konala první veřejná 
schůze Občanského fóra. Rozpadl se 
Místní výbor Národní fronty, který sdru-
žoval všechny politické a společenské 
organizace v obci. Ve všech místních 
podnicích byly zrušeny brigády sociali-
stické práce. 
•	 13. 4. byla bysta T.G.M. vykopána, 
paní Annou Dědicovou zrestaurována 
a 28. 10. 1991 slavnostně odhalena na 
novém pomníku u Obecního úřadu. 
•	12. 12. ukončila svou činnost  jedna  
z nejaktivnějších společenských orga-
nizací – Český svaz žen. Od 21. 12. je 
Tělovýchovná jednota Fotbalový klub 
Bohdíkov samostatnou organizací. Vy-
stoupila z TJ Sokol Bohdíkov. 31. 1. byla 
uzavřena Lahůdkárna Jednoty Zábřeh 
(v budově U Seppla). 
•	 2000  – 28. 12. byla Ministerstvem 
kultury ČR Bohdíkovská tvrz prohláše-
na kulturní památkou. 
•	 2010 – V kulturním domě bylo vy-
budováno plynové vytápění a vyměně-
na všechna okna. Obec získala dotaci 
z OPŽP na výstavbu kanalizace a ČOV 
Bohdíkov. Ve volbách do zastupitelstva 
obce kandidovala 4 různá uskupení vět-
šinou nezávislých  kandidátů. 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
Milí spoluobčané! Chtěla bych se s Vámi podělit o starosti i radosti, které nás provázejí při péči o bohdíkovskou kulturní 

památku – kostel sv. Petra a Pavla.
V letošním roce se uvolnil jeden svod dešťové vody těsně pod střechou kostela a voda zatékala do rozvodu elektřiny. 

Také čelní fasáda kostela byla poškozena zatékáním ze střechy. Ale jak to v té výšce opravit? Napadlo nás zeptat se o radu 
pana pokrývače Nováka z Hanušovic. Rady se nám dostalo. Pan starosta Ing. Hatoň povolal k havarijní situaci hasiče ze 
Šumperka. Ti přijeli s moderním vozidlem, vybaveným dlouhým žebříkem s plošinkou. Na tu vystoupil pracovník pana 
Nováka a připevnil svod. Po něm nastoupil pan Stanislav Cikrýt a obílil poškozenou fasádu. Stejně tak byla opravena čelní 
fasáda. Celá akce trvala tři hodiny. Moc děkuji všem, kteří se zasloužili o tuto nutnou a složitou opravu.

V předminulém čísle Zpravodaje jsem se svěřila s problémem krácení dotace Ministerstva kultury na restaurování 
obrazů Křížové cesty na tento rok o částku 15 000 Kč a prosila jsem o finanční pomoc. Na tento účel bylo dosud složeno  
u paní Matysové na OÚ 2 200 Kč a věřící doplnili sbírku částkou 10 000,- Kč.

Kdysi dávno jsem se ptala paní Ludmily Gronychové, která nyní žije v Domově důchodců v Šumperku, co ji vede 
k tomu, že vždy mezi prvními donese do sbírky částku 100 Kč. Ona mi odpověděla: „Tatínek nám dětem připomínal, že 
na dobrou věc máme přispívat.“ Moudrý to muž!                    S díky za pomoc a přáním pěkných Vánoc Ludmila Krystková
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Pro další zkvalitnění našich služeb jsme nainstalovali nový tiskový stroj 
Heidelber Speedmaster SM 52. Ještě vyšší kvalita, velmi pří-
znivé ceny. Nechejte si Vaši zakázku nezávazně spočítat, možná 
budete překvapeni, kolik nákladů můžete s námi ušetřit.

Bohdíkovský zpravodaj vydává obec Bohdíkov, adresa: Bohdíkov 163, 789 64. Vychází 6x ročně. Zapsán do evidence periodického  
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firmy a organizace informují

INZERUJTE S NÁMI! 
Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

Zajistím  občerstvení  
dle Vašeho přání 

(teplá kuchyně, studená kuchyně, 
rauty) v Kulturním domě Bohdíkov

Svatby, výročí, oSlavy,
Smuteční hoStiny, firemní  

a podnikové akce,
různé SpolečenSké událoSti

Volejte, určitě se  
dohodneme!!!

JaroSlav kaŇák  
– hoStinSká  

činnoSt
Raškov 128, 789 64 Bohdíkov

Tel: +420 604 566 760

POZVÁNKA  
DO SPOLEČNOSTI

 22. 1. Myslivecký ples

 29. 1.  Valná hromada FK Bohdíkov

  Zabíjačka - SDH Komňátka

 11. 2.  Sportovní ples

 19. 2. Včelařský ples

 26. 2. Rybářský ples 

INfORMACE ČESKÉ TELEVIZE K DIGITALIZACI
V pátek 31. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT2 Bohdíkov 

(57. kanál) – reálně vypnutý může být o několik hodin až dnů později. Vysílání tohoto 
analogového vysílače malého výkonu z technických důvodů není před vypnutím ozna-
čené piktogramem ani textovou lištou. Diváci musí sami ověřit, zda-li přijímají daný 
signál, a to podle kanálu naladěného v televizním přijímači.

Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize – multiplexem veřejné služby 
se všemi čtyřmi programy ČT – v územní oblasti Jeseník, kam Vaše obec spadá, zajiš-
ťuje vysílač velkého výkonu Jeseník – Praděd (36. kanál).

Příjem programů ČT v lokalitách s neuspokojivou intenzitou/kvalitou signálu 
zemského digitálního vysílání v současnosti zajišťuje také satelitní digitální vysílání – 
kdekoliv v České republice je možné bezplatně přijímat vysílání všech čtyř programů 
České televize z družice Astra 3A a také distribuci ČT HD z družice Astra 3B (pozice 
23,5° východně, platformy CS Link a SkyLink). Na družici Astra 3A jsou nově k dis-
pozici i regionální mutace zpravodajských pořadů České televize pro severní a jižní 
Moravu. 

Další informace o digitalizaci České televize diváci získají ve zpravodajství ČT,  
v teletextu ČT1 od strany 650, na www.digict.cz i v Diváckém centru ČT – horká linka 
digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 hodin).

K l i d n é  V á n o c e  a  d o  n o v é h o  r o k u  2 0 1 1 
 p ř e j e m e  h o d n ě  z d r a v í ,  š t ě s t í  a  p o h o d y.

 

 

NOVÁ  ZUBNÍ  ORDINACE
MUDr. Libor Vik

MDDr. Veronika Tobolová
s provozem od 3.1.2011
registruje nové pacienty

tel: 737 878 720
Náměstí Svobody 2824/1

Šumperk
(budova AVdentu, bývalá obchodní banka)


