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Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám sdělit, že příprava
výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod značně pokročila. Zastupitelstvo obce na svém zasedání 27.
července 2011 schválilo výsledek veřejné soutěže na zhotovitele stavby.
Nejvýhodnější nabídku předložila firma INSTA CZ s.r.o. Olomouc, s kterou byla uzavřena smlouva o dílo.
Podle zpracovaného harmonogramu
výstavby stavební práce začnou probíhat už od 1. září 2011. V letošním
roce bude zahájena výstavba čistírny
odpadních vod, dále se uskuteční výstavba kanalizační sítě v Bohdíkově
a pravděpodobně i v Raškově. Stavební
práce budou souběžně probíhat na
více místech v obci. Nemusím zdůrazňovat, že se jedná o stavbu, která
svým rozsahem a náročností nemá
v historii obce obdoby.
Provádění výstavby kanalizace výrazně zasáhne do života obce a bude
pro nás pro všechny velkou zatěžkávací zkouškou. V průběhu výstavby
se nevyhneme řadě nepříjemností
a omezení. Rozhodující část kanalizačních stok bude vedena v komunikacích. V praxi to znamená, že některé úseky silnic budou přechodně uzavřeny nebo průjezdné jen v jednom
směru. Respektujte proto dopravní
značení, včetně trasy případných objížděk. Myslete na svoji bezpečnost,
nepohybujte se v blízkosti stavebních
strojů, nechoďte na okraj výkopů
nebo přímo do prostoru provádění
prací. O dodržování těchto pravidel
poučte svoje děti.
O postupu výstavby budete vždy
s předstihem informováni místním
rozhlasem, na internetových stránkách obce, pracovníky obecního
úřadu, členy stavební komise nebo

pracovníky stavebního dozoru. Pokud bude výstavba probíhat na Vašich pozemcích, budeme Vás o tom
včas informovat a bude s Vámi projednán postup prací. Máme zájem na
tom, aby byly respektovány vzájemné
dohody a smlouvy. Na druhé straně
očekáváme i od Vás vstřícnost a pochopení.
Souběžně s výstavbou kanalizační
sítě bude probíhat příprava výstavby
kanalizačních přípojek. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že na náklady
obce bude zpracována projektová dokumentace kanalizačních přípojek.
Pro vlastníky připojovaných nemovitostí obec vyřídí územní souhlas k vybudování kanalizační přípojky. Za
zpracovatele projektové dokumentace kanalizačních přípojek byla vybrána firma VZ Projekt – Ing. Vladimír
Zouhar, jejíž pracovníci Vás budou
postupně navštěvovat a zjišťovat od

Vás podklady pro vypracování projektové dokumentace na kanalizační
přípojku. Při návštěvě se Vám prokáží potvrzením s razítkem a podpisem obecního úřadu. Důvěřujte jim
a sdělte jim všechny požadované údaje. O územní souhlas na vybudování
kanalizační přípojky požádá stavební
úřad za Vás obec na základě udělené
plné moci. S vlastním napojováním
přípojek počítáme v závěru příštího
roku, kdy má být kanalizace a čistírna odpadních vod uvedena do zkušebního provozu. O konkrétní formě
pomoci při budování kanalizačních
přípojek pro jednotlivé nemovitosti
rozhodne zastupitelstvo obce. Počítáme s napojením všech nemovitostí
v částech obce, kde bude vybudována
síť kanalizačních řadů.
Projekt, který je financován z prostředků Operačního programu Životní prostředí, nezahrnuje zatím odkanalizování Raškova Dvora, horní
části Komňátky a horní části Raškova a také místní část Aloisov. Zde plánujeme pokračovat ve výstavbě kanalizace postupně po etapách v dalších
letech. Naším cílem je vybudovat
obec se zdravým životním prostředím. Věřím, že se nám ho společně
podaří naplnit.
Ing.Luděk Hatoň, starosta obce

OBEC POSTIHLA DVACETILETÁ VODA

V pátek 22. července 2011 se naše obec nechtěně ocitla v zájmů celostátních sdělovacích prostředků. Na území obce dorazily televizní štáby České
televize, TV Nova, TV Prima, redaktoři Českého rozhlasu i regionálního tisku a vysílaly reportáže a živé vstupy o povodňové situaci, která od časných
ranních hodin nastala v naší obci. V důsledku intenzivních srážek v oblasti
Kralického Sněžníku už v noci neustále stoupala hladina řeky Moravy, která
v pět hodin ráno dosáhla v celostátní měřící stanici v Raškově 3. stupně povodňové aktivity – stavu ohrožení. V té době už byl svolán krizový štáb obce
a byla povolána k zásahu jednotka SDH Raškov. Následně byli o situaci v obci
a přijetí opatření k ochraně svého majetku informováni místním rozhlasem

a megafony občané obce. Členové krizového štábu obce
ve spolupráci s místními hasiči průběžně monitorovali nejvíce ohrožená a kritická místa v obci. Protože podle prognózy nebyl předpoklad ustávání srážek, bylo v krizovém
štábu obce rozhodnuto o tom, že hasiči z SDH Raškov ve
spolupráci s pracovníky obce a brigádníky začnou plnit
pytle s pískem. Občané ohrožení povodní byli dopoledne
také informováni místním rozhlasem, že na vyžádání jim
obec zajistí dovoz pytlů naplněných pískem k ochraně jejich nemovitostí. Této možnosti řada z nich využila.
V půl dvanácté byl ve spolupráci s firmou Pila Kogej
s.r.o. a jednotkou místních hasičů odstraněn kmen stromu, který uvízl na jezu v Aloisově a tvořil překážku v toku
rozbouřené řeky Moravy. Kolem poledne začala řeka Morava opouštět koryto a na několika místech se ve spodní
části obce se začala vylévat z břehů. Zaplavila zahrady,
louky, pole a část místních komunikací. Nejhorší situace

byla v areálu fotbalového hřiště, u mostu před železniční
zastávkou Komňátka a v okolí Juříkova mostu.
Členové jednotky dobrovolných hasičů začali budovat
hráz z pytlů plněných pískem v prostoru před požární
zbrojnicí v Bohdíkově a později také pod Juříkovým mostem ve směru na Aloisov. Díky tomu se zabránilo dalšímu
rozlévání řeky Moravy a byly sníženy následky na minimální výši. Při plnění pytlů a budování hráze nám v odpoledních hodinách aktivně pomáhali také dobrovolníci
z řad občanů.
V odpoledních hodinách a vpodvečer řeka Morava kulminovala v Raškově na úrovni 302 cm, při průtoku 136
m3/s. Tyto hodnoty odpovídají dvacetileté vodě. Večer
začal hladina Moravy pozvolna klesat a přes noc se řeka
vrátila zpět do svého koryta.
Povodeň naštěstí nenapáchala příliš velké škody, řekl
bych, že nám řeka pouze zahrozila. Tato zkušenost však
znovu prokázala, jak jsme snadno zranitelní, protože nemáme uspokojivě vyřešenu protipovodňovou ochranu
centrální části obce. Doufám, že občané, kteří výstavbě
protipovodňové ochrany obce brání, snad po těchto zkušenostech změní svoje stanovisko a umožní nám nalézt
uspokojivé řešení této problematiky.
Na závěr chci všem, kteří nám aktivně pomáhali při
zvládání složité situace v průběhu celého dne, upřímně
poděkovat. Chtěl bych vyzdvihnout zejména příkladnou
činnost jednotky SDH Raškov a dále poděkovat členům
krizového štábu obce, pracovníkům obce, pracovníkům
veřejně prospěšných prací, dobrovolníkům z řad občanů
a firmě Pila Kogej s.r.o. za profesionální zásah při odstraňování stromu z jezu v Aloisově. Věřím, že příště budeme
ještě lépe připraveni na zvládání podobných situací.
ing. Luděk Hatoň, starosta obce

zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 27. 7. 2011 v Bohdíkově
17. Zastupitelstvo obce schvaluje

a) Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce
c) Smlouvu o dílo č. IN/CZ – 031/2011 uzavřenou Obcí
Bohdíkov a společností INSTA CZ s.r.o., IČ 25374311
se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, na
akci „Kanalizace a ČOV Bohdíkov“. Předmětem díla
je dodávka stavby „Kanalizace a ČOV Bohdíkov“,
podle tendrové dokumentace zpracované společností VZ Projekt – Ing. Zouhar, Pod Senovou 2751/46b,
787 01 Šumperk za cenu bez DPH bez rezervy ve výši
78 776 804,26 Kč
d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. IN/CZ – 031/2011
uzavřený Obcí Bohdíkov a společností INSTA CZ
s.r.o., IČ 25374311 se sídlem Jeremenkova 1142/42,
772 00 Olomouc na akci „Kanalizace a ČOV Bohdíkov“, kterým se stanovuje termín zahájení díla na 1. 9.
2011. Doba plnění 430 kalendářních dní
18. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání
zastupitelstva obce

19. Zastupitelstvo obce vydává
a) Opatření obecné povahy – „Změna č. 2 územního plánu
obce Bohdíkov“, dle § 54, odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a dle § 173 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
20. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
a) Oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy
„Změnu č. 2 územního plánu obce Bohdíkov
Termín: den po vydání

–2–

BOHDÍKOV

Vážení občané, pokračuji zde ve stručném zápisu historie naší obce, která si letos připomíná 660 let své existence.
8. a 9. května 1945 byl celý Bohdíkov osvobozen sovětskou armádou. Továrny německých majitelů byly znárodněny, pozemky a majetky německých obyvatel vyvlastněny. Obyvatelé německé národnosti z Raškova i Bohdíkova
byli v roce 1946 odsunuti. Vznikla nová vedení obcí, škol,
spolků i továren. Do obce (zvláště do Raškova) se přistěhovaly nové rodiny ze Slovenska, Valašska a Slovácka.
Byla zakládána zemědělská družstva, místní sedláci i soukromí podnikatelé postupně přišli o své majetky. V roce
1948 byla znárodněna i firma pana Kusáka a vápenka. Velkým zásahem do majetku lidí byla měnová reforma v roce
1953, kdy drobní i velcí střadatelé, živnostníci a obchodníci přišli o provozní kapitál (peníze občanů se měnily
v poměru 5:1 až 50:1). 17. března 1960 byly Dolní Bohdíkov, Raškov a Komňátka sloučeny v jeden hospodářský
i politický celek pod názvem Bohdíkov spravovaný jedním
Místním národním výborem v Bohdíkově, který měl určitou dobu svou kancelář i v Raškově. Sloučena byla i zemědělská družstva. Po roce 1968, kdy byl šumperský okres
obsazen motorizovanými oddíly polské armády, sice Bohdíkovem žádná vojska neprocházela, projížděly tudy v 70.
letech dlouhé vlaky naložené těžkou vojenskou technikou.
Sovětští vojáci, kteří měli svá kasárna v Šumperku, pak
příležitostně pracovali např. v Aloisovských papírnách,
účastnili se květnových oslav osvobození republiky. U příležitosti 30. výročí osvobození republiky roce 1975 sehrála
sovětská posádka ze Šumperka fotbalové utkání s místním
klubem FK (zvítězili místní).
Počty obyvatel obce se v různých dobách měnily, ale
zůstávají v podstatě stabilní i po revoluci v roce 1989. Volby do zastupitelstva obce se staly skutečně svobodnými
a demokratickými. Občané si mohou vybírat své zástupce
z několika politických stran i sdružení. Byl vybudován plynovod, dokončen vodovod, je opravena řada budov, připravuje se výstavba kanalizace. Opět se rozběhla činnost
většiny místních spolků. Továrny, které vznikly před desetiletími, stále zaměstnávají místní občany, rozvíjí se opět
soukromá zemědělská a dřevařská výroba, vznikly nové
soukromé firmy a obchody.
Zapsala J. Málková

Z DOPISU PANA ONDRATSCHKA

Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Adolf Ondratschek – ředitel školy v penzi a tiskový mluvčí „Společnosti
česko-německého porozumění Šumperk“.
My jako potomci vysídlených (v roce1946 musela
moje rodina opustit ČSR) navštěvujeme velmi rádi domov
našich předků. Hledáme stopy, vyhledáváme archívy, chodíme na hřbitovy a díváme se na domy, ve kterých kdysi
bydleli naši rodiče. Fotografujeme si hodně míst a klademe si mnohé otázky. Jsme a zároveň nejsme ve Vaší zemi
turisty. Máme u Vás naše kořeny a cítíme se s touto zemí
emocionálně svázáni. Nechceme revidovat historii. Já
osobně na nikoho nekladu žádné požadavky. Mnozí z potomků ani neví odkud jejich prarodiče pochází a mnohé
to ani nezajímá.

My máme v Německu relativně dobrou existenci a nikdo se nechce vrátit a dnešním obyvatelům něco brát.
Kdo prohlašuje pravý opak, tomu jde jen o politický kapitál Členem krajanského spolku - Landsmannschaft je ani
ne 10% sudetských němců. Já k nim též nepatřím.
Chtěl bych Vám podat ruku ke smíření po tolika letech a nabídnout Vám spolupráci. Jen ten, který vzájemně komunikuje, může jiným porozumět a vytvořit svým
dětem lepší budoucnost ve svobodné, sjednocené Evropě,
budoucnost bez válek, násilí a nenávisti.
A. Ondratschek

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE
BOHDÍKOV ZA ROK 1962

Personální věci: výpravčí Majer Miroslav přeložen k železniční stanici Brodek u Přerova, Ptáčková Libuše k žst.
Moravská Třebová a ke stanici Bohdíkov byli přeloženi Ďopan Jan od TD Šumperk pro funkci výhybkáře, Vondráček
František pro zácvik na výpravčího, výpravčí Vidlářová Eva
a zácvik výpravčí Rydel Alex a Fritscher Josef.
Přeprava osob: přepraveno osob: 259919, vydáno jízdenek: 77218
Doprava zboží: naloženo v.j. 883, tun 15119
		
vyloženo v.j. 477, tun 9391
K nákladním vlakům přivěšeno vozů: 2731
Průměrný počet vlaků za 24 hodiny: 41
Nehody: dne 10.11.1962 došlo na vlečce v Komňátce k vykolejení prázdného vozu.
Úrazy nebyly žádné.
Významné události: v tomto roce začal kolektiv zaměstnanců stanice soutěžit o titul BSP
Hruška Tomáš náčelník stanice
(zpracoval M. Veselý ml.)
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Společenská kronika
Od 1. 6. 2011 se narodili
1. 6. 2011 Patschová Kristýna, Raškov
2. 6. 2011 Langerová Karin, Bohdíkov

Navždy jsme se s námi rozloučili
3. 7. 2011 Gronychová Božena, Bohdíkov
13. 7. 2011 Blahák Jan, Bohdíkov

ZŠ A MŠ BOHDÍKOV
hasičům z Bohdíkova i z Komňátky, orientálním tanečnicím
z Bohdíkova a dále podnikatelům Vlastimilu Jandrtovi, Jiřímu Komárkovi, Petru Kuncovi, Vlastimilu Diopanovi, Janu
Beranovi a ještě mnoha dalším.
Speciální poděkování patří i všem zaměstnancům školy,
kteří bez nároku na odměnu strávili na 21. školní pouti svůj
nejdelší pracovní den v roce a celý uplynulý školní rok pouť
připravovali. Dík zaslouží také jejich rodiny za pochopení
a často i další pomoc.
Radost nám udělali všichni, kdo přišli, a již nyní přemýšlíme, čím překvapíme příští rok.
Mgr. Alena Vokurková

Zahájení školního roku 2011/12
Je čas prázdnin a děti MŠ, žáci ZŠ i pracovníci školy
užívají zasloužených volných dnů. Mohli bychom se tentokrát odmlčet, ale právě do tohoto čísla máme obrovský
důvod napsat. Může za to 21. školní pouť, kterou letošní
poměrně deštivé prázdniny v pátek 1. 7. tak krásně začaly.
Z reakcí návštěvníků, hodnocení spolupořadatelů i kolegyň
a dětí vyplývá, že se povedla. Počasí přálo, program se líbil,
přišla spousta návštěvníků, bylo co jíst a pít a hlavně se
našla parta úžasných lidí, kteří mohli a chtěli pomoci. Patří
jim obrovský dík, protože bez nich už ani nejsme schopni
tak velkou akci zvládnout. Jejich výčet je každý rok delší,
proto neuvádíme úplný seznam, ale za největší díl obětavé
pomoci zvláště děkujeme: spolupořadatelům Obci Bohdíkov a HŠ Yamaha, pracovníkům obecního úřadu, Václavu
Babkovi s rodinou, Petru Pavelkovi s rodinou, Petru Úlehlovi
s rodinou, Mirku Spáčilovi s rodinou, panu Jiřímu Tulachovi
a Janu Klimešovi, paní Strýčkové, Ivaně Pazdírkové a Jarmile Gronychové, Bronislavu Strakovi a Radku Novákovi, Jiřině
Šimkové s rodinou, kapele No2 a slečnám Alence Mátychové
a Sáře Reissausové, Janu Žerníčkovi, Leo Vaníkovi, Adolfu Fleischerovi, gymnastkám z Bohdíkova i ze Šumperka,

SDH Raškov
SDH RAŠKOV - HISTORIE

Aby mohl být místní spolek co
nejmobilnější při zásahu, v roce 1929
byla zakoupena dvoukolá benzinová
motorová stříkačka včetně vybavení
za 30 000,- Kč a o 6 let později automobil Tatra T14/45 P.S.. V této době
čítá mužstvo 55 činných, 5 čestných
a 261 přispívajících členů pod vedením velitele Františka Demela.
V roce 1952 zakoupil od firmy
Korek automobil, který byl přestavěn pro potřeby sboru. Později byl
automobil zrušen a byla zakoupena

se uskuteční 1. 9. 2011 v 8:00 h v budově základní školy. Děti nepotřebují aktovky ani přezůvky. Hned ráno se
budou moci přihlásit na oběd, svačinu a do školní družiny,
která bude první den v provozu do 13:00 hod.
Pro děti z Raškova pojede autobus do školy dle jízdního
řádu minulého šk. roku a zpět do Raškova v 9:30 (mohou
jej využít i rodiče). Pokud dítě půjde do školní družiny,
musí si v tento den dopravu dítěte do Raškova zajistit rodiče sami.

motorová stíkačka P.P.S. 8 a P.P.S.12,
která se musela až do roku 2004 při
potřebách zásahu zapřahat za traktor. Vše bylo zjednodušeno nákupem
vozu AVIA A21 FURGON, který byl
upraven k převozu stříkačky a nádrže
na vodu s obsahem 1000l. Od jara
2009 je sbor vybaven automobilem
CAS 25RTHP, který byl zakoupen
za finanční podpory Obecního úřadu
Bohdíkov.
Od roku 1945 až do současnosti
sbor zasahoval při několika požárech
rodinných domů, hospodářských budov a lesních porostů. Účastnil se
také několika technických zásahů
v katastru obce (spadené stromy při
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přívalových deštích a zaplavené sklepy). Sbor byl také požádán o pomoc
při hledání ztracených osob v lesích
katastru obce Bohdíkova a Raškova.
Aktivně se rovněž podílel při likvidaci živelných pohrom (povodní) nejen
v roce 1997, ale i v dobách dřívějších
. Věnuje se také preventivní činnosti
v oblasti požární ochrany. Družstvo
SDH se již několik let účastní okrskových soutěží v požárním sportu. Jednotka je také nedílnou součástí krizového štábu obce a aktivně spolupracuje se štábem CO na úseku ochrany
obyvatelstva. V současné době je jednotka SDH Raškov zařazena v JPO V.
a slouží jako zásahová jednotka pro

obce Raškov, Bohdíkov, Komňátka
a Raškov Dvůr.
Sbor pořádal a pořádá kulturní
akce pro místní občany. Tyto akce
jsou pořádány ve vlastním areálu
Podhradí, které bylo vybudováno svépomocí v roce 1970. V roce 1997 byl

areál zničen povodní a v letech 19971998 znovu od základů postaven.
Nyní je opět v provozu a slouží zdejším občanům. V červenci tu proběhly
oslavy 130. výročí založení sboru.
Dle informací pana Luďka Brostíka

SDH bohdíkov
V sobotu 18. 6. 2011 jsme oslavili
125. výročí založení SDH Bohdíkov.
Je to významné jubileum, které si zaslouží malé zamyšlení nad historií hasičského sboru – co všechno dokázala
organizace vykonat a čím vším prošla
za těch dlouhých 125 let. Kromě své
základní funkce – ochrany proti požárům a pomoci i při jiných živelných
pohromách byli hasiči i organizátory
místního společenského a kulturního
života obce. Iniciátory českého ochotnického divadla, pořadateli zábav
a plesů.
Dobrovolný hasičský sbor v Českém Bohdíkově vznikl v únoru 1886.
Bezprostředním podnětem pro jeho
vznik byl požár, při kterém v r. 1885
vyhořela do základů zemědělská usedlost – Beranův statek. Sami bohdíkovští občané přišli s nápadem založit
v obci hasičský sbor. Tehdejší starosta
Josef Fetka svolal všechny radní k sobě
do bytu a každý dostal za úkol sehnat
několik zakládajících členů. Poté byly
vypracovány stanovy hasičského spolku a předloženy ke schválení brněnskému místodržitelství. Po novém roce
1886 byly stanovy schváleny a 2. února
byla v bývalém hostinci pana Dašky
Na krčmě svolána 1. valná hromada.
Bylo zapsáno 52 činných členů, zvoleni starosta a místostarosta a 8 členů
výboru. V říjnu 1886 byla zakoupena
za 200 zlatých 1. hasičská stříkačka
od firmy R. Smékal. V roce 1889, za
pomoci všech občanů byla postavena
požární zbrojnice, kde byla uskladněna, kromě „hasičky“ veškerá hasičská
výzbroj a výstroj.
V roce 1946, po zakoupení auta
Opel Blitz, který svými rozměry zabral
celou plochu staré zbrojnice, nastaly
SDH další starosti. Proto byla na pů-

vodním místě staré zbrojnice v letech
1952-1956 vybudována požární zbrojnice nová. V letech 1966 – 69 bylo postaveno Letní divadlo. Slavnostně bylo
otevřeno hrou J.K.Tyla „Marjánka
matka pluku“. Splnil se tak sen bohdíkovských ochotníků – mít vlastní
přírodní divadlo, které v té době bylo
předmětem obdivu celého okolí. V letech 1971 – 73 byla postavena kuželna.
Při tom všem hasiči nezapomínali na své hlavní poslání – požární prevenci, preventivní prohlídky
v domech, přednášky o bezpečnosti,
žňové hlídky. Prováděli systémový výcvik a účastnili se okrskových soutěží
a cvičení. SDH pořádal rovněž karnevaly, kácení máje a jiné akce. Ze získaných peněz se pořádaly pro členy 2
až 3 denní zájezdy po naší republice.
V uplynulých 125 letech nebylo vždy
vše jednoduché a kolikrát hasičský
sbor prodělával složité a těžké období,
ale vždy se našla cesta, jak se opět dostat nahoru.
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Letošní oslavy 125. výročí založení
SDH Bohdíkov proběhly za pěkného
počasí v sobotu 18. 6. v areálu letního
divadla v Bohdíkově. Dopoledne zástupci hasičů a obce položili věnce na
místním hřbitově. V 10 hodin se konala mše svatá za zemřelé hasiče a byla
vysvěcena socha sv. Floriana. Ve 14
hodin slavnostním předáním vyznamenání členům sboru byl zahájen bohatý
program. Jako první vystoupily děti
z MŠ. Následovala show na skákacích
botách, vystoupení dětí ZŠ, malých
orientálních tanečnic, Bohdíkovských
seniorek. Všechny okouzlilo vystoupení kouzelníka. Neméně zajímavá byla
ukázka historické stříkačky v akci a vystoupení malých hasičů z Olšan. Celé
odpoledne byla v prostoru kuželny
otevřena výstavka historické výstroje
a výzbroje hasičů, včetně dobových
fotografií. Děti si mohly zařádit ve skákacím hradu. Pro všechny návštěvníky
bylo připraveno bohaté občerstvení
a tombola. K dobré náladě přispěla
i hudba DJ Krátkého. Ve 20 hodin začal karneval s hudební skupinou Jupiter Šumperk. Závěrečnou tečkou oslav
vyla ohnivá show v pozdních nočních
hodinách.
Věříme, že všichni zúčastnění si
odnesli z tohoto odpoledne mnoho
příjemných zážitků. Děkujeme všem
sponzorům a všem, kteří pomohli
nebo jakkoli se podíleli na organizaci
celé akce.
Výbor SDH Bohdíkov

fk bohdíkov
„Zapomeňme na to, co bylo a mysleme na to, co bude.“
Stejně jako v životě lidském tak i fotbalovém je třeba
zapomenout na zlé časy a soustředit se na lepší zítřky.
Uplynulá sezóna, míněna pohledem ušláplého Áčka, nebyla zrovna z kategorie „chlubíme se na každém kroku“,
ale opravdu z těch „rychle zapomenout a víš, že ani nevím jak jsme skončili? Asi dobře.“ Je tu nový začátek, nové
„…s Bohdíkovem za kopanou“. Ono začínat neustále znovu není v životě vlastním žádný med. Člověka to udržuje
v plynulé depresi, o postupu kupředu nemůže být žádná
řeč. Naopak život fotbalový je plný nových začátků, které
nás ženou k lepším výsledkům, tlačí k lepším výkonům,
učí lepšímu přístupu, rozhodování, starání se o to či ono.
Už aby se to zase rozjelo, říkají si mnozí očekávaje nové,
pokud možno květnatější zítřky. Stane se, že vlna počátečního nadšení nahradí nohy svazující fotbalové plácání,
ale nebylo ještě tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.
Nebo bylo? Je pravda, že minulou sezónu, na kterou jsme
již všichni zapomněli a vypustili z hlavy, jsme si do bot
trochu nabrali a nemotorně šplhali na klidný břeh krajské
soutěže. Ale dokázali jsme, že to dokážeme. Utřeli jsme
si pot z čela a hurá na nové soupeře. Prázdninové přípravné oťukávání v turnajových i pohárových zápasech nebylo
z nejhorších, i nějaký ten gól jsme dokázali vstřelit, běžnou
přihrávku na třicet až čtyřicet metrů trénovanější jedinci
také zvládli, klička, stahováček, housličky, běžná to výbava
našich hráčů pro obalamucení soupeře byla k vidění také
a to vše napovídalo k tomu, že nová, právě odstartovaná
sezóna 2011/2012 bude koukatelnější, klidnější, brankami
nasycenější, oslavnými ódami bohatější. Tedy jak se říká
„..doufat smíš“.
Do nové sezóny jsme měli v plánu také připravit a nechat řádně odpočinout i náš pažit, travičku anglickou, aby
se balón rovně kutálel a kotník zbytečně v díře neuvíznul.
Vše bylo zděláno dle plánu, drny byly položeny i v pětkách, kde brankař tráví nejvíce času při lapení míče a hřiště tím zásahem získalo na celistvosti. Teď už jenom sekat
a zalívat. Ovšem počasí nás přehrálo a zalívalo a zalívalo
až přelilo. Přišla povodeň toliko velká voda. Šáro-Krátký
pěstěný trávník zmiznul pod přívalem někde v horách napršené vody. Se slzou v oku jsme mohli sledovat napouštění přírodního koupaliště v našem areálu. Tak takovou
zálivku jsme opravdu nepotřebovali. Naštěstí napouštěcí

ventil nebyl puštěn naplno a tlak nebyl příliš ničivý. Naštěstí. Voda opadla, brigádní tým uklidil náplavy a hřiště
mohlo regenerovat. Zaneseno jemnou hlínou trávník pomaly vysychá, ale snaží se zapomenout na prázdninové období klidu a pohody. Doufám, že jsme si takové zpestření
období klidu vybrali na hodně a hodně dlouho.
Nu což. Nová přetahovaná o cenné body vypukla. Svou
fotbalovou kůži neprodáme lacino. S ostře nabitými kopačkami vyrážíme do boje. Má „Bohdíkovská mašina“ dost
páry? Troufám si říci, že ano. FK Bohdíkov Vás vítá v nové
sezóně. Fanděte, bavte se, buďte s námi na stejné fotbalové
vlně.
Váš oddaný dopisovatel –
kapitán nafurt - předseda
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FOTBALOVÉ AMAZONKY
OPĚT V AKCI

Stává se již tradicí, že v období prázdnin sportovně založená skupina děvčat z naší obce vyzývá k netradičnímu utkání bývalé fotbalové hráče.
Při tomto napínavém klání, které probíhá na hřišti
u školy, není nouze o „veselé příhody“, ovšem nasazení všech zúčastněných je zcela nevídané.

Po ukončení zápasu, kde není důležité, kdo
zvítězil, se dění přemístí do areálu zahrady bohdíkovských hasičů. Tam je přichystán program
pro děti, jako jízdy na koni nebo ukázky výcviku
služebních psů, výtvarné aktivity… Večer hudební program s občerstvením a voňavým pochutnáním z udírny či grilu.
A proč název celé akce Amazonky dětem?
Z výtěžku těchto akcí je postupně budován volně přístupný dětský koutek na hasičské zahradě
s houpačkami, skluzavkou a pískovištěm. Smečka barevných skákacích psů byla pořízena díky
všem platícím návštěvníkům akce Kolofest 2010.
Díky všem, kteří nám pomohli.
Proto vás všechny srdečně zveme 20.8. 2011
v 15 hodin na hřiště u školy v Bohdíkově.
Bohdíkovské Amazonky.

POTOKY A POTŮČKY
Obcí protéká několik potoků, a já
mám dojem, že mnozí zapomněli, že
potok protékající jejich zahradou není
jejich osobním majetkem. Proto jsem
si dovolila na tomto místě citovat několik pasáží ze Zákona o vodách č.
254/2001 Sb. (tzv. Vodního zákona):
Z § 3 Práva k vodám
a právní povaha vod
(1)Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím
pozemku, na němž nebo pod nímž
se vyskytují; práva k těmto vodám
upravuje tento zákon.
§ 27
Vlastníci pozemků jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis
jinak, zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních
poměrů. Zejména jsou povinni za
těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní
činností vody a dbát o zlepšování
retenční schopnosti krajiny.
Z § 46 Ochrana vodních toků
a jejich koryt
Je zakázáno měnit směr, podélný
sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit
z koryt vodních toků zeminu, písek
nebo nerosty a ukládat do vodních
toků předměty, kterými by mohlo
dojít k ohrožení plynulosti odtoku
vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na
místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.
§ 50 Povinnosti vlastníků pozemků, na
nichž se nacházejí koryta vodních toků
Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni
a) strpět na svém pozemku břehové
porosty, jakož i obecné nakládání
s vodami ve vodním toku,
b) udržovat břehy koryta vodního
toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody,
odstraňovat překážky a cizorodé
předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti
neznamenají vynaložení zvláštních
nákladů, zvláštní odbornou způso-

bilost nebo použití speciální techniky,
c) strpět na svém pozemku vodní díla
umístěná v korytě vodního toku,
vybudovaná před účinností tohoto
zákona,
d) ohlašovat správci vodního toku
zjevné závady v korytě vodního
toku,
e) strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování
stavu povrchových a podzemních
vod a ekologických funkcí vodního
toku, například plavebních znaků
apod.,

f) umožnit vodoprávnímu úřadu,
České inspekci životního prostředí, jakož i správci vodního toku
výkon jejich oprávnění,
g) strpět po nich průchod osob podél
vodních toků; výjimku z této povinnosti může povolit vodoprávní
úřad po projednání s příslušným
správcem vodního toku; to neplatí
na pozemcích v zastavěném území
a na oplocených pozemcích,
h) strpět na svém pozemku přirozené
koryto vodního toku.
Pokračování příště J. Málková

MAS HORNÍ POMORAVÍ
vyhlásila 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci
na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER
s názvem „V harmonii s přírodou“, realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR.
Pro různé Fiche je stanoven různý okruh možných žadatelů a také jednotlivý žadatelé mají specifické podmínky pro stanovení výše dotace – je nutné se
obeznámit blíže s podmínkami programu!
Žádosti o dotace je možné připravovat dle podmínek zveřejněných na níže
uvedených stránkách MAS Horní Pomoraví o.p.s. již nyní, registrace žádostí v kanceláři MAS Horní Pomoraví proběhne v září v termínu: 1.9.2011 –
20.9.2011.
Celkový objem rozdělovaných finančních prostředků na projekty v rámci
4.výzvy je 11.896.119,- Kč
Přehled o podmínkách podpory:
- Kdo může být žadatelem?
- Co je možné financovat z dotace?
- V jakém rozsahu je poskytována dotace?
- Jak připravit žádost o dotaci? a další informace
získáte na www.hornipomoravi.eu/ složka LEADER/ Výzva č.4/
Projekty musí být zaměřeny na následující oblasti podpory:
Číslo
Fiche

Název
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Moderní zázemí pro zemědělskou
prvovýrobu
Zakládání podniků a jejich rozvoj
Atraktivní venkov
Moderní venkov – kvalitní občanské
vybavení a služby
Tradiční venkov – zachování
kulturního dědictví regionu
Vzdělávání a informace
Regionální produkce – zdroj rozvoje
regionu
Venkovská turistika

9

Venkov – místo pro život

1
2
3
4
5
6
7
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Výše způsobilých
výdajů
Min. Kč
Max. Kč

Procento
dotace

200 000

1 500 000 60,50,40%

100 000
100 000

500 000 60,50,40%
1 200 000 60,50,40%

50 000

1 700 000

90%

50 000

1 700 000

90%

50 000

200 000

100%

100 000

1 000 000

50%

50 000

500 000

90%

50 000

1 000 000

90%

firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
20. srpna
27. srpna
9. září
10. září

Amazonky dětem
Kolofest – Letní divadlo
Zájezd pro důchodce
Táborák SDH Komňátka

AMAZONKY DĚTEM
Srdečně zveme všechny děti, dospělé na tuhle velkolepou akci,

která se bude konat 20. 8. 2011 od 15:00 hodin
na hřišti vedle ZŠ Bohdíkov,
kde Amazonky vs. Bývalí hráči odehrají fotbalový zápas.
Po ukončení zápasu se přesuneme na hasičskou zahradu,
kde Vás bude čekat zábavný program pro děti i dospělé
+ nějaké to překvapení.
Dobrovolný příspěvek a výdělek bude věnován na dokončení dětského hřiště v Bohdíkově.
Občerstvení po celý den zajištěno.
Těší se na Vás Amazonky.

Zájezd pro důchodce

Ratibořice, Nové Město n. Met.
Termín : pátek 9. 9. 2011
Odjezd: Raškov - Horní Dvůr 6:30 hod.
Raškov - kostel 6:35 hod.
Raškov - u Sepla 6:40 hod.
Bohdíkov - zastávky po obci
6:45 hod.
Komňátka - obchod 6:50 hod.
Program:
Ratibořice – prohlídka zámku, Babiččino údolí
Nové Město nad Metují – procházka
městem, oběd
Letohrad – prohlídka Muzea řemesel
Sudkov – společná večeře s posezením
a hudbou v restauraci „ U Adély“. Odjezd
ve 22.oo hodin
CENA: 160,- Kč – na vstupné
doprava zdarma – hradí Obec Bohdíkov

M. R. Štefánika 318/1 • Šumperk 787 01
tel.: 583 211 288, fax: 583 280 670
e-mail: info@reprotisk.cz

Nový tiskový stroj, nové
zařízení pro přípravu tisku
Ještě vyšší kvalita, velmi
příznivé ceny.
Nechejte si Vaši zakázku
nezávazně spočítat, možná
budete překvapeni, kolik
nákladů můžete s námi
ušetřit.

INZERUJTE S NÁMI !

Plošný inzerát - cena 2,50 Kč za 1cm2

Tiskové zakázky
i do 24 hodin

www.reprotisk.cz
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