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Vážení spoluobčané,
ve dnech 1. a 2.října 2011 jsme
společně s dalšími zastupiteli, zástupci
místních spolků, základní školy a částí
souboru orientálních tanečnic navštívili
partnerskou obec Nitrianske Sučany.
Návštěva se uskutečnila na základě pozvání starostky Obce Nitrianske Sučany
Mgr. Gabriely Kusé.
V sobotu před polednem nás před kulturním domem přivítala paní starostka
společně se zástupci rodin, u nichž jsme
byli během návštěvy ubytovaní. Po ubytování v rodinách jsme se sešli k oficiálnímu přijetí a společnému obědu v novém
penzionu, který vznikl rekonstrukcí a přestavbou bývalé budovy mateřské školy.
Po obědě nás naši slovenští přátelé
za vydatného přispění sponzorské firmy
PDP, s.r.o., pozvali k výletu do Topolčianek a okolí. Za nádherného slunečného počasí jsme se vypravili autobusem
do jediného státního hřebčína na Slovensku v Topolčiankách. Zde nás osobně
přivítal ředitel státního hřebčína a svěřil
do péče mladé průvodkyně, která nás
seznámila se stájemi i celým objektem
hřebčína. Hřebčín se nachází ve společném areálu se zámečkem a krásným
zámeckým parkem. Vznikl v roce 1920
a chová se v něm pět čistokrevných plemen jezdeckých i tažných koní. Celkem
jich zde mají více než 500 a stará se o ně
90 zaměstnanců. V období první republiky zde během letního období často po-

býval náš první prezident T. G. Masaryk,
který se rád projížděl na koni po okolí.
Po velmi zajímavém a poutavém výkladu
jsme se měli možnost zeptat pana ředitele hřebčína na zajímavosti z historie
i současnosti chovu koní v tomto zařízení. Po prohlídce hřebčína jsme sledovali
část národní soutěže v parkúru.
V další části odpoledne jsme zamířili
do přírodní rezervace ve správě Lesů SR,
s.p., poblíž Topolčianek, v níž ve volné
přírodě žijí zubři. Je to jediná lokalita
ve střední Evropě (kromě Polska), kde
žijí a volně se pohybují tato nádherná
statná zvířata. Celkem se zde nachází
12 kusů těchto vzácných zvířat. Celá
oblast je pokryta rozsáhlými listnatými
porosty, zejména dubů a buků. Všichni
jsme si vyslechli zajímavý výklad paní
správcové, která se o zubry v rezervaci
stará od vysazení tohoto živočišného
druhu až po současnost. Za ohradou vybudovanou z pevných trámů jsme si potom prohlédli několik zubrů, kteří svým
vzrůstem budí velký respekt. Celé zářivě
slunečné odpoledne jsme završili večeří
v příjemném prostředí stylové salaše nedaleko obce Turčianky .
Po návratu do Nitrianských Sučan ve
večerních hodinách jsme se společně s našimi hostiteli zúčastnili hodové zábavy
v kulturním domě. Při této příležitosti se
nám slovenští partneři pochlubili přístavbou a nadstavbou kulturního domu financovanou z prostředků EU, kde je v nových

prostorách umístěn obecní úřad. Před půlnocí se dvěma skladbami na hodové zábavě představil kvartet orientálních tanečnic
pod vedením Veroniky Wolfové, který sklidil zasloužený aplaus místního publika.
V neděli dopoledne jsme se zúčastnili
slavnostní mše v kostele v Nitrianských
Sučanech, při níž bylo provedeno slavnostní posvěcení darů přírody a úrody,
které přinesli členové místního folklorního souboru Boršina. Po bohoslužbě jsme
na prostranství před kostelem museli
podle místního zvyku ochutnat „hodové
speciality“, sladké koláče, slané pečivo
tzv. bryndzáky, které jsme zapíjeli buď
decinkou dobrého bílého nebo červeného vína, případně štamprličkou něčeho
ostřejšího. Připadalo mi, že snad každá
z přítomných žen se chtěla něčím pochlubit a přispět ke sváteční náladě.
Po chutném slavnostním obědě, který
nám připravily opět pracovnice penzionu
pro důchodce, jsme se před odjezdem
znovu sešli s našimi přáteli z rodin, kde
jsme byli ubytovaní, v kulturním domě.
Po krátké prohlídce obřadní síně se
s námi rozloučila paní starostka i všichni
další pozorní hostitelé závěrečným přípitkem. Následovalo tradiční společné foto
a potom cesta autobusem firmy Vobus,
v.o.s., k nám domů do Bohdíkova. Dva
krásné pohodové dny uplynuly jako voda.
Tak příště na shledanou u nás v Bohdíkově, už se na Vás všichni těšíme!
Ing. L. Hatoň

zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 9. 2011 v Bohdíkově
21. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 5. zasedání zastupitelstva
obce
c) Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě uzavřené mezi
Městem Šumperk a Obcí Bohdíkov
na projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“
d) Úpravy rozpočtu obce na rok 2011 podle přílohy
e) Příspěvek pro TJ FK Bohdíkov na odstranění nejnutnějších škod po povodni 22. 7. 2011 na fotbalovém hřišti ve výši 12 000,- Kč
f) Přípravu a zpracování geometrického plánu pro budoucí dělení pozemku parcela č. 509/1 v k.ú.
Dolní Bohdíkov za účelem dalšího prodeje

22. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání
zastupitelstva obce
23. Zastupitelstvo obce vydává
a) Opatření obecné povahy – „Změna č. 1 územního plánu
obce Bohdíkov“, dle § 54, odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dle
§ 173 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů
24. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
a) Oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy
„Změnu č. 1 územního plánu obce Bohdíkov
Termín: den po vydání
b) Připravit návrh obecně závazné vyhlášky k regulaci
volného pohybu psů v obci

JE NAŠÍ POVINNOSTÍ LIKVIDOVAT ODPADNÍ VODY V SOULADU SE ZÁKONEM
V souvislosti se zahájením výstavby obecní kanalizace a ČOV probíhá mezi občany diskuse o tom, zda obec vůbec
kanalizaci potřebuje, proč bychom měli platit po jejím dokončení stočné, jestli je to vůbec nutné apod. Chtěl bych proto v tomto článku vysvětlit alespoň částečně jaké povinnosti všichni máme při odvádění a likvidaci odpadních vod. Věřím, že až si řada
z Vás přečte následující řádky, možná změní názor a pochopí o jak nutnou a prospěšnou stavbu pro nás pro všechny, se jedná.
Dřív než Vás seznámím se zákonnými povinnostmi, které při likvidaci odpadních vod musíme naplňovat, mi dovolte jednu
krátkou poznámku. Bez ohledu na to jaké platí zákony a předpisy, by nám nemělo být lhostejné v jakém prostředí žijeme. Zdravé
životní prostředí představuje jednu z podstatných stránek kvality našeho života. Neměli bychom si ho tedy vědomě ničit nebo
neúměrně zatěžovat vypouštěním odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Nemělo by nám být lhostejné jaká
voda teče v našich potocích nebo řece Moravě. Měli bychom si uvědomit, že pro zásobování pitnou vodou využíváme velmi
vydatný podzemní zdroj kvalitní pitné vody a neměli bychom ho svým nezodpovědným chováním ohrožovat. Ochrana zmíněného vodního zdroje byla také jedním z podstatných důvodů, proč jsme dostali přiznánu dotaci z Operačního programu Životní
prostředí na výstavbu obecní kanalizace a ČOV.
Přejděme však k problematice likvidace odpadních vod z hlediska platných zákonů a předpisů. Jaké základní předpisy tuto
oblast upravují:
• zákon č. 254/2000 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
• zákon č. 274/ 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění
• prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb. v platném znění
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
Všichni vlastníci nemovitostí (staveb) mají ze zákona povinnost zajistit odvádění, čištění nebo jiné zneškodňování odpadních
vod v souladu s vodním zákonem.
A tady je kámen úrazu. Většina z nás odvádí splaškové vody do septiků. Přitom jejich používání je od 1.1.2008 ze zákona
zakázáno, neboť přepad z nich je vypouštěn do vod povrchových nebo podzemních. Splaškové vody mohou být z objektu podle zákona shromažďovány v jímkách na vyvážení (žumpách).  Žumpy musí být však nepropustné a bezodtokové (technickou
a stavební stránku řeší stavební zákon). Odvoz obsahu žumpy a jeho likvidaci může provádět jen oprávněná osoba. Množství
vyvážených odpadních vod z žumpy musí přiměřeně odpovídat spotřebě dodané vody do objektu. Navíc v § 38 odst. 6) vodního
zákona se uvádí „Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla
ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí
prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem“.
Pokusím se Vám to ukázat na jednoduchém příkladu. Průměrná spotřeba vody čtyřčlenné rodiny je cca 140 m3/rok. Z toho
minimálně 100 m3 skončí v žumpě. Jak je uvedeno výše, žumpa nesmí mít žádný přepad (odtok). Z toho vyplývá, že celý obsah
žumpy musíte vyvézt a ekologicky zlikvidovat (na čističce). Má- li cisterna 10 m3, je to 10 vyvezení ročně. Náklady na vyvážení
odhaduji na cca 15 000 Kč ročně. Ruku na srdce, kdo z nás to tak dělá. Nebude jednodušší připojit se kanalizační přípojkou na
veřejnou kanalizaci a platit stočné, kde náklady nebudou zdaleka tak vysoké? Vyhneme se tak všichni postihu v podobě pokut
za nedodržování zákona, které mohou dosáhnout desetitisíců korun.
Nemůžeme se přece spoléhat na to, že žádná kontrola nepřijde a nebude se zajímat o to, jestli správně likvidujeme odpadní vody. Naopak po vybudování veřejné kanalizace v obci, na jejíž výstavbu Evropská unie a stát přispívá desítkami miliónů
korun, musíme počítat s tím, že příslušné kontrolní orgány bude zajímat, jestli jsme na veřejnou kanalizační síť připojeni nebo
likvidujeme odpadní vody jiným povoleným způsobem podle zákona. Obec bude vytvářet co nejlepší podmínky k tomu, aby
budování kanalizačních přípojek bylo pro uživatele co nejméně administrativně i finančně náročné. Záleží na každém z nás, jak
této možnosti využije.							
Ing. L. Hatoň
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ZÁJEZD DŮCHODCŮ
V pátek 9. září se uskutečnil tradiční zájezd pro důchodce na trase Ratibořice, Babiččino údolí, Nové Město nad Metují a Letohrad, kterého se zúčastnilo 68 osob.
Naší první zastávkou byl zámek v Ratibořicích, který je
znám zejména díky dílu Babička od Boženy Němcové.
Tento krásný empírový zámek tvoří dominantu nerozlučně spjatou s Babiččiným údolím, které se rozprostírá
v údolí řeky Úpy. Mohli jsme obdivovat salóny z období
klasicismu a empíru, které doplňují kvalitní malířské práce z období 16. - 19. století a bohaté sbírky evropského
porcelánu a skla. Po prohlídce zámku jsme se za deštivého
počasí procházkou vydali k nejznámějšímu místu Babiččina údolí ke Starému bělidlu a Viktorčinu splavu. Poté
jsme odjeli do Nového Města nad Metují, kde si účastníci
zájezdu mohli prohlédnout město a poobědvat. Další naší
zastávkou byl Letohrad a návštěva Muzea řemesel, které
se nachází v areálu Nového dvora z roku 1750. Jedná se
o největší muzeum řemesel v ČR, ve kterém si můžeme
zavzpomínat na dobu dávno minulou, kdy se lidé museli
spolehnout na vlastní práci a materiály ze svého nejbližšího okolí. Poslední naší zastávkou byla restaurace „U Adély“ v Sudkově, kde nám k tanci a poslechu zahrála živá
hudba. Dopravu již tradičně zajišťovala firma VOBUS,
poděkování patří zejména řidičům, kteří nás ve zdraví dopravili ve večerních hodinách do našich domovů.
A. Poprachová

TŘÍDÍME ODPAD

Obec Bohdíkov vytřídila a předala k využití
v roce 2010 celkem 52.581 tun odpadu.
Od společnosti EKO-KOM a.s.
pak za něj obdržela 185.096,- Kč.
EKO-KOM a. s.

Od 1. 8. 2011 se narodila
3. 8. Giňová Renata Marcela, Bohdíkov

Navždy jsme se s námi rozloučili
11. 8. Behan Pavel, Raškov
16. 8. Šimek Eduard, Bohdíkov
31. 8. Diviš Josef, Komňátka
29. 9. Svobodová Anna, Bohdíkov
9. 10. Ondráček Milan, Raškov

OBČANÉ NAŠÍ OBCE

JOSEF FETKA
Narodil se 22. 7. 1897 v Českém Bohdíkově. Během
1. sv. války, v 18 letech narukoval do rakousko-uherské
armády. Roku 1916 byl na ruské frontě zajat a dobrovolně se spolu s dalšími přihlásil do československé armády
v zajateckém táboře v Berezovce na východ od jezera
Bajkal. V Bobrujsku, kde byla nově vznikající československá armáda postupně shromažďována, se roku 1917
účastnil setkání s profesorem T.G.Masarykem. Část armády i s J. Fetkou byla převelena na frontu do Francie.
Sem byli vojáci dopraveni od Kyjeva, přes Archangelsk,
po Severním moři přes Anglii a kanál La Manche. Umístěni byli v jihofrancouzském Cognacu. Po povýšení na
seržanta byl odeslán 1. února 1918 do školy pro velitele
čet a poločet do St. Maixent, nedaleko Poitiers (16. prosince 1917 bylo francouzskou vládou povoleno utvoření
samostatné československé armády ve Francii.). Ze školy se vrátil do Cognacu, aby krátce nato byl jako dobrovolník odeslán na zkušenou na frontu. Se svou poločetou byl přidělen k jednomu pěšímu pluku 4. francouzské
armády. 10. června 1918 odjel s plukem na alsaskou
frontu, kde se účastnil tuhých bojů s německou armádou
až do konce 1. světové války (11. listopadu 1918). Domů
se vrátil v roce 1919 cestou přes Itálii, České Budějovice
a Prahu. Z legií, kde sloužil od 25. 3. 1917 do 31. 12.
1919, se vrátil s hodností nadporučíka.
Po 1. světové válce zůstal v armádě jako voják z povolání a jako perspektivní důstojník byl vyslán na francouzskou Vysokou válečnou školu. Po návratu studoval ještě
Vysokou školu válečnou v Praze. Plukovník Josef Fetka
pracoval na Hlavním štábu československé armády od
roku 1931 a stál u zrodu plánů na zásadní reorganizaci
československé armády, která byla přijata v roce 1933,
kdy padlo i rozhodnutí opevňovat hranice. Jako zástupce
přednosty operačního oddělení měl na starosti přípravu
obhlídek úseků, kde se mělo pevnostní opevnění hranic
budovat. Po Mnichovu a likvidaci čs. armády byl přeložen k ministerstvu vnitra jako zástupce ředitele archivu.
Po druhé světové válce pracoval v letech 1945 až 1948
ve Vojenském historickém ústavu. Za svou účast v bojích
čs. legií za 1. světové války, působení v armádě předmnichovské republiky, v odboji za 2. světové války a v Pražském povstání obdržel řadu vyznamenání.
Pracoval jako vojenský historik. Popsal své vzpomínky na 1. sv. válku i období reorganizace armády a budování opevnění. Zemřel v Rudě nad Moravou 1. 6. 1975.
J. Málková
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Základní škola BOHDÍKOV
Zahájení školního roku 2011/12
Prázdninové měsíce odnesl čas a 1.
září jsme slavnostně zahájili „KVĚTINOVÝ ŠKOLNÍ ROK“. Odešlo nám
7 páťáků, ale přibylo 8 nových prvňáčků. Školu navštěvuje 52 žáků 1. až 5.
ročníku, kteří se učí ve třech třídách.
• Pořad DRUMBENY
Až od Prahy k nám přijela dvojice
s velmi zajímavým programem, při
kterém jsme si báječně zabubnovali, přivítala sama bílá paní s panošem Pezahráli a zazpívali, ale i zapřemýšleli, tříkem a služebnou Bětuškou, nevěřili
jsme vlastním očím.
jak vyřešit složité situace.
• Cyklistické závody
Tradiční jízdu zručnosti na kole doprovázenou výukou dopravní výchovy
a návštěvou Dopravního hřiště v Mohelnici   (4. ročník) jsme opět uspořádali na hasičské zahradě. Přestože
závody byly dobrovolné a docela hodně žáků dojíždí, zúčastnily se téměř
všechny děti a mnohé překonaly samy
• Výšlap na Nový hrad
Krásné babí léto nás vylákalo do sebe. Na fotografii jsou ti nejlepší s dipřírody. Protože bychom měli dobře plomy a odměnami.
znát pamětihodnosti našeho okolí, stal
• Setkání aktivních obyvatel Bohdíse cílem výšlapu Nový hrad. Kousek
kova
v ZŠ
nás svezl autobus, ale většinu jsme
Již
delší dobu se snažíme založit
zvládli pěšky. Cestou jsme se seznav
naší
obci
komunitní školu, která by
movali s pověstí O pyšné Ofce a plnili
pomohla
rozšířit
nabídku zájmových
zajímavé úlohy. Když nás na hradě
• Divadelní představení „Africká
pohádka“
Herci z Hradce Králové pozvali
všechny děti ze školy i školek do Afriky
spolu s cestovatelem Emilem Holubem.
Na výpravě jsme zažili spoustu dobrodružství, ale také legrace a zábavy.

a vzdělávacích aktivit pro děti i dospělé. Podařilo se nám navázat kontakt
s Národní sítí venkovských komunitních škol se sídlem v Borech a začaly se proškolovat dvě pracovnice. Ve
středu 21. 9. navštívil naši školu pan
Jan Fiala, zástupce výše uvedené organizace, který ocenil naše dosavadní
úsilí i kroky a prostřednictvím svých
pomocnic a ověřených metod přítomné nenásilně dovedl k pojmenování
problémů v naší obci. Pokud by se
podařilo v práci pokračovat na dalších
setkáních, mohlo by se nám podařit
vytvořit návrh strategie rozvoje obce
na příští léta, což je velmi cenný a po
schválení i závazný dokument pro stávající i budoucí zastupitelstva.
• Výzva všem občanům
Naše škola se pravidelně zapojuje
do různých aktivit a soutěží k ochraně
životního prostředí. V letošním roce
sbíráme plastová víčka od pet lahví
(MŠ Raškov),  menší  vysloužilé elektrospotřebiče (ZŠ) a budeme organizovat i sběr starého papíru. Pokud byste
nám mohli pomoci, byli bychom velmi
rádi a všichni tak společně uděláme
něco pro naši přírodu.
Mgr. Alena Vokurková

mateřská škola
MŠ BOHDÍKOV
Ahoj naši kamarádi!
V novém školním roce jsme se
opět sešli v plném počtu 26 dětí. Letos k nám přišlo konečně víc děvčátek,
celkem je jich 11, a tak můžeme zase
po dlouhé době oprášit oblíbené párové tance pro jednoho kluka a jedno
děvčátko, třeba například Šla Nanynka
do zelí a nebo Pojďte holky do oborky.
Tento školní rok bude v naší mateřské
škole pohádkový. Nevěříte? Každý
měsíc si vybereme oblíbenou pohádku a budeme si o ní vyprávět, zpívat,
tancovat, cvičit, hrát si ji v divadle,
nakreslíme si její postavy a ti šikovnější i celý pohádkový příběh. Čeká nás
ještě mnoho jiných činností a zážitků.
Zase jako loni pojedeme na plavecký
výcvik, do kina, do divadla, možná
i opět na lyžování a navštívíme také

tvořivé dílny ve Vile Doris a na Komíně v Šumperku, kam jezdíme pracovat
s hlínou, malujeme na sklo a vyrábíme
pěkné dárky. Moc se nám to líbí.
Letos se budeme více vzájemně
navštěvovat s dětmi z Mateřské školy
v Raškově. Je nás najednou v mateřské
škole dvakrát více, ale nám to vůbec
nevadí. Najdeme si nové kamarády,
jiné hračky a také na školních zahradách si jinak a zajímavě hrajeme.
Čeká nás opravdu hodně práce. Vůbec se jí nebojíme, protože nám budou
pomáhat po celý rok naši milí a ochotní rodiče. Ty už brzy čeká společné
tvoření - dýňování s dětmi. To bude
legrace a pak krásná výzdoba doma
i ve školce.
Přijďte se na nás kdykoliv podívat,
moc se na Vás těšíme!			
		Bohumila Matysová
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MŠ RAŠKOV
Mateřskou školu v Raškově bude ve
školním roce 2011/2012 navštěvovat
24 zapsaných dětí. V minulých letech
v docházce převažovaly dívky, letos se
poměr dívek a chlapců srovnal přesně půl na půl. Děti budou celý rok
pracovat podle třídního programu
„Děti – nejmenší objevitelé“. Na výpravách do známých i neznámých krajů se budou seznamovat s věcmi kolem
sebe, objevovat zákonitosti přírody
a řešit různé taje a záhady.
Ani rodiče nepřijdou zkrátka. Nachystali jsme pro ně a jejich děti různé
akce, při kterých se, jak doufáme, pobaví a odreagují od všedních starostí.
Přejeme si, aby byl celý rok úspěšný a plný radosti a spokojenosti jak
dětí, tak i rodičů a učitelek.
Kamila Vysloužilová

POTOKY A POTŮČKY

Pokračování z minulého čísla

Z § 48 Správci vodních toků
2) Správu drobných vodních toků
nebo jejich ucelených úseků
jsou oprávněny vykonávat obce,
jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické
nebo právnické osoby, popřípadě organizační složky státu, jimž
drobné vodní toky slouží nebo
s jejichž činností souvisejí, nebo
státní podniky na základě určení
Ministerstvem zemědělství. O určení správcem a zrušení správcem
drobného vodního toku rozhoduje Ministerstvo zemědělství na
základě žádosti; to neplatí v případě určení správcem nebo zrušení
správcem drobného vodního toku
organizační složku státu nebo
státní podnik, jehož předmětem
podnikání nebo předmětem činnosti je správa drobných vodních
toků.
4) Na drobných vodních tocích, ke
kterým nebyl určen správce drobného vodního toku, vykonává jejich správu správce vodního toku,
jehož je drobný vodní tok přítokem, a to až do doby, než bude
správce určen podle odstavce 2.
To platí i v případě, je-li na drobném vodním toku, ke kterému nebyl určen správce drobného vodního toku, ucelený úsek drobného vodního toku, ke kterému byl
určen správce drobného vodního
toku.

toku a zjišťovat, zda jsou tato
rozhodnutí dodržována,
2) Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud
je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících
s korytem vodního toku, a to c)
u drobných vodních toků nejvýše
v šířce do 6 m od břehové čáry.
3) Vodoprávní úřad může pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně nutnou dobu stanovit k užívání
i větší šířku pozemků při vodním
toku, než je uvedeno v odstavci 2.

Z § 49 Oprávnění při správě vodních
toků
1) Správci vodních toků jsou oprávněni
a) při výkonu svých práv a povinností vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a stavby, pokud k tomu není
třeba povolení podle zvláštních
právních předpisů,
b) z důvodu péče o koryta vodního toku a po projednání s vlastníky pozemků odstraňovat
nebo nově vysazovat stromy
a keře na pozemcích při něm
v šířce podle odstavce 2,
c) požadovat předložení povolení
nebo souhlasu vodoprávního
úřadu týkajícího se vodního

Z § 120 Porušení povinností vlastníků
pozemků, staveb a zařízení
1) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku dopustí přestupku tím, že
nesplní povinnost podle § 27.
2) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na němž se nachází koryto
vodního toku, dopustí přestupku
tím, že nesplní povinnost podle
§ 50.
3) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku sousedícího s korytem vodního toku dopustí přestupku tím,
že nesplní povinnost podle § 51
odst. 1.
8) Za přestupek lze uložit pokutu
c) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 3.
J. Málková

Z § 51 Povinnosti vlastníků pozemků
sousedících s koryty vodních toků
1) Vlastníci pozemků sousedících
s koryty vodních toků jsou povinni
a) umožnit správci vodního toku
výkon jeho oprávnění,
b) strpět na svém pozemku bez
náhrady umístění zařízení ke
sledování stavu povrchových
a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku,
umístění plavebních znaků
apod.,
c) strpět, po předchozím projednání s nimi, po nich průchod
osob; to neplatí na pozemcích
v zastavěném území a na oplocených pozemcích,
d) strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku.
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SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ MLUVY“
V
vaďit – hubovat, nadávat
vařéka – vařečka
vdúle - dole
večer (kvíčeru) se béme ďívat na televizu
vémňena - výměnek
vérat – „čumňet“; dívat se
verbeš - sebranka
véce, pl. vajca – vejce („Mařena šla
s vajcama na trch“)
vehemenťňe – hodně?
Velkonoce - Velikonoce
„Vem//vezňi (st.) si tadi s téch dvóch
jeden talíř!“ vepřovice - cihla
vichladnót – vychládnout
vikládat vo ňekom ňeco; fšak sem ťi vo
ňom dosť navikládala
viplácet, …fšem viplácijó tolika peňes…
vislepičit, vislepičovat; (fšecí musijó
vislepičovat (vikecat), co só zač…)
vizunknót – vypít
vlchkosť - vlhkost
vobávat se – obávat se
vobec –„Púdu na vobec“ – obec, obecní úřad
vobejít - obejít
vobchod – obchod
vobjednat – objednat
vobjet – oběd (po vobjeďe), objet
voblbnót, voblbovat – někomu motat
hlavu
vobnášet - obnášet
vobóm dvóm – oběma dvěma
vobžínki – „to je slavnosť na koncu
žňí“; obžínky
vod nas – od nás
vodmňeni - odměny
vohřívat, zhřívat – ohřívat
vochtrhaus, vochtrovňa, strážné domek – strážný domek u tratě
vochutnat - ochutnat
vokno, před voknama – okno, před
okny
vokopat česnek a cibulu – okopat česnek a cibuli
vokorek, vokurka – okurka
vokořeňit – okořenit
vokósé to pořádňe – okousej to pořádně
vomáčka – omáčka
vomdlivaňí - omdlívání
vonehdá – nedávno
vopravdu - opravdu
voptat se na to, optat se – zeptat se
na to
vořech, vořeší – ořech
vosel - osel
vosolit - osolit
vospalki – ještě nevyspalé oči
vostaťňí – ostatní
vostich – stud
Mgr. L. Divišová

fk bohdíkov
Jednou jsi dole, jednou nahoře.
Oranžový expres uhání napříč
spektrem podzimních mistrovských
zápasů s šerpou mistra a vítěze
okresních pohárových zápasů Ondášovka Cup. To je manšaft, těm to
šlape, těm to střílí. Další úspěšné
tažení bohdíkovských kopačkářů,
zaznamenané v oddílové historii.
Další pomyslné body do klubového trezoru, které posilují vážnost,
úspěšnost a sílu toho či onoho oddílu. Ano, vstup do nové sezóny se FK
vydařil. První dva mistráky = 6 bodů,
skóre 8:3, klobouk dolů. Pohárové
zápasy zakončené okresním finále
s Maletínem 4:1, kde úřadoval Jarda
Hata Hatoň s jeho šavlovým tancem
hbitých nejdelších nohou ligy, které
nechávaly soupeře statovat v údivu
a kde jeho hattrick nenechal na sebe
dlouho čekat. Paráda! To bude sezóna, to bude chutnat dobré orošené
i dobré svařené, to podle počasí.
Loni vydřená záchrana, letos možná
? No nechci to zakřiknout. Sakra,
už jsem to zakřiknul. Další z mistrovských zápasů nebyly ze škatulky „chlapci děkujem“, ale spíše
„chlapci děkujem, že jste nám zkazili pěknou sobotu“. Body se nehrnuly a i optimisticky laděný fanoušek
si začal vybavovat loňský podzim
a bodovou neúrodu a prachbídnou
sklizeň mistrovských úspěchů. Tabulka byť vyrovnaná, ale s Bohdíko-

vem otloukánkem stojícím na konci řady. Jednou jsi nahoře, jednou
dole. Nebo naopak. Přesně naopak.
Duo zápasů s Vidnavou a Jindřichovem, 6 bodů, skóre 10:0 a rázem
pěkné šesté místo. Kouzelníci nebo
bojovníci? Jak se to vezme. Kouzlit
s míčem umí každý svým způsobem,
někdy překvapí i sami sebe a bojovnost, ta jim s přispěním koučových
hlasivek taky není cizí. To jsou zápasy. Jako na horské dráze. Diváka,
fanouška, příznivce nesmíme nechat
ukolébat. Musí být pořád ve střehu
a manšaft musí cítit jeho podporu.
Prohra musí mrzet a výhra se musí
řádně oslavit. Čím je fotbalista starší, jako třeba já, víc vnímá a těší ho
vykřičené hlasivky fanoušků a fanynek k vítězství tlačící svoje chlapce.
To mnohdy nastartuje i unavené
nohy hráčů a v utkání doklopýtají s třemi body na kopačkách. A to
pak chutná. To je najednou sobota
svátečnější, pivo orošenější, bůček
třepetavě lahodnější a štamprle?
S tou se tak nějak líp povídá. Bohdíkovské ochozy v žádném případě netrpí chudobnou návštěvností. Ono
se to jinak čutá, když stánek zaplní
tisícovka fanoušků, teda tisícovka
za pět zápasů, ale i to je super, která hlava na hlavě stojící, drží palce
svým jediným, bohdíkovským.
Jak dlouho budeme hrát, já bych si
tedy mimochodem s vaším svolením
ještě chvíli začutal, tedy jestli budeme
ještě v listopadu předehrávat jarní zápasy, to se uvidí. Počasí je nevyzpytatelné a nikoho se neptá na jeho názor,
kdyby mohlo shodit listí, kdy má zamrznout, či naflákat sníh. Zatopíme
a uvidíme.
Každopádně ještě jeden sváteční
den nás čeká a nemine. „Oddílové
vepřobraní“. 19. listopadu. Taková
malá příprava na vánoční hubnutí. To
zase dáme zdravé výživě na frak. Ale
nedej si, když je to tak dobrý. Řeznická učňovka opět pořádá den otevřených dveří. Mlaskání a utírání mastné
pusy do rukávu dovoleno. Ne ale do
mýho.
S příjemnými fotbalovými zážitky
se na Vás těší bohdíkovské kopačky
a já.
Článek vymyslel a napsal
– já předseda ,jakprokoho, oblíbený
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AMAZONKY DĚTEM
Fotoreportáž z utkání Bohdíkovských Amazonek s týmem
bývalých hráčů 20. srpna a záběry dětského koutku v areálu
letního divadla v Bohdíkově
pořídil pan Jiří Málek.
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firmy a organizace informují
Od 31. 10. do 4. 11. 2011 bude společnost SITA CZ a.s. provádět

SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Sběr a svoz bude probíhat následovně:
Na níže uvedená místa, určená obcí, budou přistaveny velkoobjemové kontejnery. Občané uloží odpad do kontejnerů a po ukončení sběru bude odpad
převezen a odstraněn na skládce v Rapotíně.
Umístění kontejnerů:
• od 31. 10. do 2. 11.
• od 2. 11. do 4. 11.
Počet ks Místo
Počet ks Místo
    1
Bohdíkov - most (u Vitů)
   1
Dvůr Raškov – u lípy
1
Bohdíkov - u samoobsluhy
1
Raškov – kostel
1
Bohdíkov - u lípy
1
Komňátka – obchod
Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
• nepoužitelný (vyřazený) nábytek,
• matrace,
• vany,
• koberce a podobný objemný odpad.

Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ
např.:
• veškeré druhy nebezpečných odpadů
(např. ledničky, barvy, akumulátory
apod.),
• pneumatiky,
• stavební odpad (např. stavební suť
apod.).

V sobotu 5. 11. 2011 bude společnost SITA CZ a.s. provádět

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

POZVÁNKA
DO SPOLEČNOSTI
11. 11. Beseda s důchodci
– SPOZ
19. 11. Zabíjačkové hody – FK
18. 12. Adventní koncert
– kostel sv. Jana Křtitele
Raškov
Vánoční koncert – ZŠ Bohdíkov
Prodám zařízený 3+1
v Hanušovicích,
72m,velmi pěkný, slunný,
zateplený, nová okna,
velmi nízké náklady na vytápění,
nová nepoužitá kuchyně
v pořiz. ceně 55 tis., sklep, výtah.
Prodejní cena včetně
vybavení 520 000 Kč.
Tel. 605 738 579.

Harmonogram svozu:
Čas
09.00-09.30
09.35-10.05
10.10-10.40
10.45-10.55
11.00-11.25
11.30-12.00
12.05-12.35
13.25-13.55
14.00-14.25
14.30-14.55
15.00-15.30

Místo
Dvůr Raškov
Raškov-u Ottů
Raškov-u kostela
Kulturní dům
Bohdíkov - u nádraží
Bohdíkov - u lípy   
Bohdíkov u samoobsluhy
Komňátka - u obchodu
Bohdíkov- u mostu (u Vítů)
Aloisov - u Dvora
Bohdíkov-u kravína

Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ
např.:
• ledničky bez chladicích zařízení,
televizory bez obrazovek, komunální a stavebné odpad apod.

Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:
• barvy, lepidla, pryskyřice,
• provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové kapaliny atd.),
• olejové filtry,
• vyřazené léky,
• olověné akumulátory,
• galvanické články,
• zářivky a výbojky,
• textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami,
• obaly znečištěné nebezpečnými látkami,
• obaly od sprejů,
• televizory, ledničky,
• vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady.
• pneumatiky.

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.

Tiskové zakázky
i do 24 hodin

www.reprotisk.cz
INZERUJTE S NÁMI !

Plošný inzerát - cena 2,50 Kč za 1cm2
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