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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané, v tomto čísle uvádíme...

PraVidla PrO financOVání a VyBudOVání kanalizačních PříPOjek akce
„čOV a kanalizace OBce BOhdíkOV“

Právní rámec výstavby kanalizačních přípojek
(zákon č. 274/2001 Sb. – ve znění pozdějších předpisů):
Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpad-

ních vod z pozemku, nebo stavby až k místu připojení na 
kanalizační přípojku před čistící šachtu. Vnitřní kanalizace 
není vodním dílem.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, začínající 
čistící šachtou a tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitř-
ní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě. Kanalizační 
přípojka není vodním dílem.

Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, 
není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem kanalizační přípojky je 
osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby ka-
nalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby 
nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je 
zaústěna.

Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených 
v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje pro-
vozovatel ze svých provozních nákladů (Veřejným prostran-
stvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez ome-
zení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru -zákon o obcích č.128/2000 
Sb., §34).

Obecní úřad Bohdíkov může v přenesené působnosti 
rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo 
staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní 
vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je 
to technicky možné.

Pravidla pro financování, vybudování a zprovoznění 
kanalizačních přípojek:

Obec, jako koordinátor výstavby všech kanalizačních 
přípojek, zajistí se souhlasem vlastníka nemovitosti (obča-
na) vypracování projektu kanalizační přípojky pro vydání 
územního souhlasu. Náklady na zpracování projektové do-
kumentace kanalizační přípojky hradí obec ze svého roz-
počtu.

Po zpracování projektové dokumentace obdrží vlastník 
nemovitosti ( občan ) 1 paré a uzavře s obcí

jako investorem výstavby splaškové kanalizace Smlouvu 
o vybudování kanalizační přípojky.

Obec potom na základě plné moci podepsané vlastní-
kem nemovitosti zajistí vydání územního souhlasu na vybu-
dování kanalizační přípojky u Městského úřadu Šumperk.

Náklady na vybudování kanalizační přípojky na veřej-
ném pozemku financuje obec. Druhou část přípojky, od 
hranice pozemku vlastníka nemovitosti až po vlastní nemo-
vitost ( stavbu) včetně čistící šachty zaplatí budoucí vlastník 
přípojky (občan). Obec dodá zdarma potrubí na přípojku.

Přípojka musí být provedena podle schválené PD, pří-
padné změny musí být předem projednány a odsouhlaseny 
pověřeným zástupcem obce nebo technického dozoru stav-
by, tj. firmy IREA s.r.o. Šumperk.

K závěrečné technické prohlídce předloží vlastník kana-
lizační přípojky zástupci technického

dozoru stavby, firmy IREA s.r.o. Šumperk projektovou 
dokumentaci se zákresem skutečného provedení kanalizač-
ní přípojky. Odsouhlasené odchylky budou zakresleny čer-
venou barvou a označeny textem „Opraveno dle skutečnos-
ti“, datem, a podpisem vlastníka nemovitosti a technického 
dozoru stavby.

Uvedením kanalizační přípojky do provozu, tj. po zá-
věrečné technické prohlídce, vzniká vlastníkovi povinnost 
k hrazení úplaty za odvádění odpadních vod tzv. stočného, 
formou uzavření písemné smlouvy o odvádění odpadních 
vod. Opravy a údržbu kanalizačních přípojek, uložených 
v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje pro-
vozovatel (dle pravidel této písemné smlouvy) ze svých pro-
vozních nákladů.

Ke dni uvedení přípojky do provozu bude na základě do-
dané dokumentace vyhotoven a odběrateli zaslán písemný 
návrh „Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace 
pro veřejnou potřebu“. Vypouštění odpadních vod do kana-
lizace bez uzavřené písemné smlouvy je dle zákona 
č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů považováno 
za neoprávněné vypouštění.

Dokončení na str. 2
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zprávy obecního úřadu
dOPraVní OMezení PO 

dOBu VÝSTaVBy kanalizace
Na základě četných dotazů informu-

jeme občany o dopravních omezeních 
v souvislosti s prováděním výkopových 
prací při výstavbě kanalizace. Vzhledem 
ke skutečnosti, že převážná část kanali-
začních stok vede v tělese silnic II. a III. 
třídy ve vlastnictví SSOK, budou určité 
úseky silnic od 2.4.2012 do 30.9.2012 
zcela uzavřeny pro provoz motorových 
vozidel. Od 2.4.2012 je zcela uzavřena 
silnice III/36914, která prochází obcí ve 
směru Temenice a Šumperk, objížďka do 
Šumperka vede po silnici II/369 do Rudy 
nad Moravou a přes Hrabenov. Podle 
rozhodnutí MěÚ Šumperk, odboru do-
pravy budou úplné uzavírky silnic II/369 , 
III/36914 a III/36914A realizovány podle 
následujícího harmonogramu:

1. úsek od křižovatky silnice 
II/369 k žel. zastávce Komňátka : od 

17.3. do 15.4.2012
2. úsek od mostu v Bohdíkově 

u č.p.70 až po začátek obce u č. 
p.132 : od 2.4. do 17.5.2012
3. úsek od rozcestí do Raškova 

k pohostinství U Seppla (1 pruh): 
od. 2.4. do 22.4.2012

4. úsek od pohostinství U Seppla 
k podniku ISOLA Powerteek: od 

23.4. do 6.5.2012 
5. úsek od Bohdíkova č.p. 1 

k železničnímu přejezdu : od 7.5. do 
11.6.2012

6. úsek od mostu v Bohdíkově 
u č.p.70 k odbočce na Komňátku : 

od 17.5.do 7.7.2012
7. úsek od prodejny Jednota 

v Bohdíkově k železničnímu přejez-
du: od 7.5. do 30.9.2012

8. úsek od odbočky na Komňát-
ku po prodejnu Jednota v Bohdíko-

vě: od 8.7. do 3.9.2012
V průběhu provádění výkopových 

prací nebude možné zajíždět a vjíždět 
motorovými vozidly do prostoru prová-
dění prací na výstavbě kanalizace. Ve 
výjimečných případech bude povolen 
pouze průjezd vozidel dopravní obsluhy 
(Záchranná služba, hasiči, zásobování 
prodejen). Žádáme Vás proto, abyste 
respektovali dopravní značení, bezdů-
vodně nezajíždělimotorovými vozidly 
do prostoru provádění stavebních prací 
a dbali vlastní bezpečnosti.

ing. Luděk Hatoň, starosta obce

PraVidla PrO financOVání a VyBudOVání kanalizač-
ních PříPOjek akce „čOV a kanalizace OBce BOhdíkOV“

Dokončení z 1.str.
Postup při přípravě:

co zajistí obec:
- zpracování projektové dokumentace kanalizační přípojky začínající na 

hranici pozemku vlastníka nemovitosti( občana) a tvořenou úsekem 
potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do hlavního 
kanalizačního řadu (stokové sítě), 

- zpracování dokumentace, zaměření skutečného provedení kanalizační 
přípojky a vypracování geometrických plánů,

- organizačně zajistí závěrečnou technickou prohlídku kanalizační přípojky,
- na základě plné moci od občana, budoucího vlastníka kanalizační pří-

pojky, vydání územního souhlasu na vybudování kanalizační přípojky 
Městským úřadem v Šumperku

- zajistí na své náklady dodání potrubí na vybudování kanalizační přípojky
co zajistí budoucí vlastník přípojky (občan):

- zaváže se připojit na kanalizační síť a uzavře s obcí Smlouvu o vybudo-
vání kanalizační přípojky, 

- při odsouhlasení projektové dokumentace svým podpisem stvrdí plat-
nost místa napojení svého domu na kanalizační přípojku (dle své potře-
by) a nebude jej v budoucnu měnit,

- vybudování kanalizační přípojky na svém pozemku odborně způsobilou 
firmou nebo osobou v souladu s ČSN

- výkopové práce na vlastním pozemku,
- zasypání výkopu a terénní úpravy.

Podmínkou napojení je prokazatelné oddělení odvodu dešťových a splaš-
kových vod z vlastní nemovitosti. kontrolu provede technický dozor před zá-
hozem napojení.

V případě, že si vlastník (občan) nepřevezme vypracovaný projekt ka-
nalizační přípojky 

do 30.9.2012 a neuzavře s obcí Smlouvu o vybudování kanalizační pří-
pojky, případně nedoloží vlastní projektovou dokumentaci kanalizační pří-
pojky, bude provedeno její zaslepení. Občan bude mít v budoucnu možnost 
se napojit v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V takovém 
případě nebude Obec Bohdíkov zadávat zpracování projektové dokumen-
tace této přípojky a nebude dodávat potrubí na vybudování kanalizační 
přípojky. Vlastník nemovitosti musí však zajistit odvádění, čištění nebo jiné 
zneškodňování odpadních vod podle vodního zákona a v případě kontroly 
to hodnověrně doložit.

Přehled úhrad za realizaci přípojek:
Obec:

1. Náklady na vybudování přípojky na veřejné části.
2. Náklady na zpracování projektové dokumentace kanalizační přípojky.
3. Náklady spojené s technickým dozorem investora.
4. Náklady na potrubí.

Budoucí vlastník kanalizační přípojky (občan):
1. Skutečné stavební náklady na realizaci kanalizační přípojky (výkopové 

práce na vlastním pozemku).
2. Náklady na zaměření skutečného provedení kanalizační přípojky a vy-

pracování geometrických plánů.

V Bohdíkově dne 28.2.2012
ing. Luděk Hatoň, v.r.

starosta obce
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ze života naší obce
rozpočet obce Bohdíkov na rok 2012 - příjmy

název položky kč
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 150 000

Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 200 000

Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 150 000

Daň z příjmů právnických osob 2 000 000

DPH 5 200 000

Správní poplatky 10 000

Poplatek za komunální odpad 630 000

Poplatek ze psů 25 000

Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000

Poplatky ze vstupného 4 000

Daň z nemovitostí 850 000

Splátky úvěrů nové bytové jednotky 63 000

Neinvestiční dotace od Krajského úřadu 418 400

Investiční transfery přijaté ze státních fondů 66 726 000

Příjmy z pronájmu pozemků  20 000

Příjmy za vodné 1 200 000

Příjmy z knihovny 3 000

Příjmy z kulturního domu 65 000

Příjmy z pronájmu bytů 60 000

Příjmy z nebytových prostor 20 000

Příjmy z pronájmu hrobů 4 600

Příjmy za TKO od podnik. a organizací 20 000

Příjem za vytříděný odpad 150 000

Příjmy z vydobývacího prostoru 1 000

Příjmy za hlášení 3 000

Příjmy z dividend 30 000

Ostatní nedaňové příjmy 10 000

Příjmy z prodeje pozemků 30 000

Příjmy z úroků 80 000

Přebytek hospodaření min. let 14 190 000
celkem 94 315 000

rozpočet obce Bohdíkov na rok 2012 - výdaje
název položky kč

Místní komunikace 1 000 000
Vodovod 1 100 000
ZŠ a MŠ Bohdíkov -příspěvek 921 000
ZŠ Bohdíkov - doprava žáků 170 000
Prostředky za žáky do cizích škol 280 000
Knihovny 90 000
Vedení obecní kroniky 70 000
Kabelová televize 10 000
Bezdrátový rozhlas 40 000
Bohdíkovský zpravodaj 45 000
Kulturní dům 300 000
Oprava bývalé školy Komňátka 25 000
SPOZ 100 000
Propagace obce 40 000
Tělovýchova 180 000
Nákupy a převody nemovitostí 200 000
Bytové hospodářství 80 000
Veřejné osvětlení 350 000
Pohřebnictví 50 000
Příspěvek do DSO Ruda 55 000
Příspěvek do MAS Hor. Pomoraví 29 000
Strategie rozvoje obce 60 000
Sběr a svoz TKO 900 000
Péče o vzhled obce 250 000
Příspěvek pro Charitu Šumperk 15 000
Krizový štáb obce 15 000
Požární ochrana - JSDH Raškov 80 000
Požární ochrana 40 000
Areál letního divadla a kuželna 20 000
Odměny členům zastupitelstva 782 000
Mzdy pracovníků OÚ 1 200 000
Odvody pojistného 670 000
Provoz OÚ 670 000
Výdaje za vedení účtu v pen. ústavu 15 000
Ostatní činnost 350 000
Příspěvky a dary 60 000
Rezerva 500 000
Projekty 862 000
Investiční akce 82 691 000
celkem 94 315 000

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
30. 4. 2012 
28. 5. 2012

rOzPOčeT OBce BOhdíkOV

rozpočet obce Bohdíkov na rok 2012 – investiční výdaje
Název Kč

Projekty
Přechod pro pěší „U Seppla“ 30 000
Kanalizační přípojky 702 000
Inženýrské sítě pro výstavbu RD 80 000
Veřejné osvětlení Raškov Dvůr 50 000
celkem 882 000
Investiční akce
Kanalizační přípojky 250 000
Kanalizace a ČOV Bohdíkov 81 941 000
Inženýrské sítě pro výstavbu RD 500 000
celkem 82 691 000

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za uplynulé období se narodily:
Nela Maršálková, Bohdíkov
Natálie Kvapilová, Bohdíkov

Navždy se s námi rozloučili:
11. 2.  Zálešáková Marie, Bohdíkov
5. 3.  Dokoupil Jan, Bohdíkov
7. 3.  Doleželová Alžběta, Komňátka
19. 3.  Ceh Václav, Raškov
2. 4.  Václavková Klára, Raškov 
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záKLadní šKoLa bohdíKovzáKLadní šKoLa bohdíKov
zápis do 1. ročníku
Každoročně v období od 15. ledna 

do 15. února zveme do školy všechny 
předškoláky s rodiči k důležité návště-
vě. Po skončení té letošní zatím mů-
žeme konstatovat, že do 1. třídy jistě 
nastoupí 12 prvňáčků, u pěti dětí ještě 
probíhá řízení, jestli nebude lepším 
řešením zahájit docházku do školy až 
o rok později.

Sportovní soutěže
Během března se žáci naší školy 

zúčastnili několika sportovních zápa-
sů. Šlo o floorballový zápas ve Štítech, 
dále o vybíjenou v Hanušovicích, kde 

jsme vybojovali 2. místo, a tímto jsme 
postoupili do okresního finále celo-
státní soutěže Preventan cupu 2012, 
které se konalo v Šumperku. Přítom-
no bylo celkem 10 družstev z velkých 
škol, ale my jsme se nelehké konku-
rence nezalekli a skončili na krásném 
6. místě. Velký dík za reprezentaci 
naší školy, úžasné sportovní výkony 
a navíc příkladné chování patří těmto 
dětem : J. Petrikovi, J. Brokešovi, L. 
Pavelkovi, A. Skopalové, T. Kvapilíko-
vé, E. Šimkové, I. Šimkové, J. Kašpa-
rovi, M. Divišovi, D. Všetíčkovi, N. B. 
Gercisovi, J. Hangurbadžovi, D. Va-
níčkovi, M. Třískovi.
(Markéta Kuncová, vychovatelka ŠD)

Projektové vyučování
Vyučování o jaru a jarní přírodě 

jsme si zpestřili projekty „ První jarní 
den“ a „Velikonoční tvoření“. Prošli 
jsme se probouzející se jarní přírodou, 
zhlédli jsme pokračování stavby čistír-
ny odpadních vod a dorazili k místní-
mu bývalému lomu. V projektu spo-
jeném s Velikonocemi jsme se naučili 
několik velikonočních básniček, vyro-
bili si velikonoční dekorace a vysvětli-
li si význam pranostik a zvyků k těmto 
jarním svátkům.
(Vendula Johnová, vychovatelka ŠD)

Výlet do Olšan
Na pondělí 2. 4. jsme se žáky 1. - 

4. ročníku naplánovali výlet do Olšan. 
Po cestě jsme míjeli zámek v Rudě 
nad Moravou, kde jsme zastavili a řek-
li si pověst O starém Jakubovi. Poté 
jsme v Kině Olšany zhlédli filmovou 
pohádku Medvídek Pú. Nakonec jsme 
navštívili Velikonoční výstavu v ZŠ 
Olšany. Kromě velikonoční inspira-
ce nás překvapilo pěkné představení, 
které si pro nás připravili tamní žáci 
s kantorkami. Předvedli se nám ve 
zpěvu, tanci, ale také v divadelním 
představení O perníkové chaloupce, 
kterou pojali moderněji, než všichni 
známe. Dobře jsme se bavili a výstava 
se nám velmi líbila.

(Mgr. Štěpánka Matějčková,  
učitelka ZŠ)

Pěvecká soutěž
Dne 20. března vypukla dlouho 

očekávaná pěvecká soutěž „Školní 
superstar“. Zájem o účast v soutěži 
byl letos rekordní. Tři týdny zkoušení 
a nacvičování byly znát, neboť výkony 
dětí byly mnohdy úžasné. Děkujeme 
rodičům a příznivcům za účast v pu-
bliku, podporu a potlesk. Myslím, že 

jsme všichni společně strávili příjem-
né chvíle s muzikou. 

A jak vše dopadlo?  
I. kategorie /1. – 3. roč./ - 1. místo: 

Eliška Kašparová, Sabina Körnerová
II. kategorie /4. – 5. roč./ - 1. místo: 

Monika Divišová, Karla Janků

Vlastivědný výlet do Olomouce
V pondělí 2. dubna jsme se s pá-

ťáky vypravili do našeho krajského 
města prohlédnout si památky a vý-
znamná místa, o kterých jsme se 
mnohokrát učili v hodinách vlastivě-
dy. V Rudě jsme nastoupili na rychlík 
a pohodlně se dopravili na olomoucké 
hlavní nádraží. Jízda tramvají do cen-
tra byla pro mnohé z nás premiérou. 
Konečně jsme na vlastní oči uviděli 
organizací UNESCO chráněný mo-
rový sloup, starobylé a památkově 
chráněné domy, chrámy, kašny a také 
orloj. Nechybělo ani posezení v bis-
tru, kde jsme si dali „výborné pečené 
brambory“. Zbytek peněz jsme utratili 
na nádraží za suvenýry a vydali jsme 
se na zpáteční cestu domů. Celé do-
poledne nám krásně uběhlo a počasí 
nám přálo. Odměnou nám jsou hezké 
zážitky a spousta nových poznatků.

(Mgr. Petra Straková, učitelka ZŠ)

Sokolnické vystoupení
Poslední den před velikonočními 

prázdninami nás navštívila skupina 
Vancos se „Sokolnickou show“. Dva 
milovníci dravých ptáků předvedli 
zajímavé vystoupení s živými exem-
pláři poštolky obecné, sýčka obecné-
ho, sovy pálené, orlem stepním, kání 
obecnou, výrem velkým, puštíkem 
obecným, sokolem loveckým a su-
pem, který má velmi rád děti. Potěšilo 
nás, že pozvání přijalo i několik obča-
nů Bohdíkova.

KURZ CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH
Díky zájmu malých i velkých se 

rozběhl ve třech skupinách. Cvičitel-
ky Mgr. Eva Fleischerová a Vendula 
Johnová připravují 3 x týdně zajíma-
vé lekce náročné na výdej energie 
spojené s posilováním. Pro tyto kur-
zy jsme zakoupili 10 trampolín, které 
určují počet účastníků jednoho kurzu. 
Je proto nutné, aby byli cvičenci pře-
dem přihlášeni a měli zajištěnu svou 
trampolínu. Mrzí nás, když přihlášení 

nepřijdou a jejich místo zeje prázdno-
tou, přestože pro ně bylo blokováno.

Pokud byste si cvičení na trampo-
línách chtěli vyzkoušet, nabízíme vol-
ná místa v pátečním kurzu (16:00 – 
17:00 h). Poplatek pro dospělé je 40,-, 
pro děti do 15 let 20,- Kč. Přihlášky 
přijímá M. Kuncová na tel.: 605 703 
188 nebo marketkuncova@seznam.cz. 
PŘIJĎTE SI ZASKÁKAT!!!
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Letos již uplynulo 6 let od otevře-
ní víceúčelového hřiště vedle základní 
školy. Zdá se to jako chvíle od doby 
výstavby, jako by to bylo včera, ale je 
to už opravdu 6 let.

Hřiště je využíváno od nejmladší 
generace po tu starší a jsme za to ve-
lice rádi, však se kvůli tomu stavělo. 
Navštěvují ho jak místní obyvatelé, 
tak lidé z okolí. Od dubna do října lze 
na hřišti provozovat nejčastější letní 
sportovní aktivity, zejména míčové 
hry: volejbal, basketbal, tenis, kopa-
nou, ale můžete si také skočit do dálky 
nebo zaběhnout na čas pár metrů po 
běžecké dráze a vyšplhat po tyči. Zá-
leží jen na vás, jak svůj čas využijete. 
Od listopadu do března se hřiště mění 
na kluziště, kde se opět za mrazivých 
dní může vyřádit spousta lidí milují-
cích pohyb.

Je nutné ale podotknout, že si ně-
kteří hřiště vůbec neváží a místo toho, 
aby byli rádi, že se u nás něco užiteč-
ného postavilo, tak často jen devas-

Zima už končí, a tak je potřeba 
věnovat pár slov kluzišti v Bohdíkově. 
Stejně jako loni a několik let předtím, 
jsme zorganizovali brigádu na posta-
vení mantinelů, aby se v zimě mohlo 
bruslit a večer hrát hokej. Díky ochotě 
obecního úřadu proběhla před samot-
nou zimou malá renovace mantinelů 
v podobě nátěrů impregnační lát-
kou tak, aby se prodloužila životnost 
a bylo je možno využívat i v následují-
cích letech. Naplánovaných akcí bylo 
více, ale z finančních důvodů a krátké 
zimy nemělo cenu příliš investovat 
do daných věcí. Především se jedna-
lo o nové branky a ochranou síť. Po 
několika konzultacích s panem staros-
tou jsme dospěli k závěru, že stávající 
branky se opraví a síť bude provizor-
ně umístěna před okna budovy. Dal-
ší věcí byl nákup nových lopat, které 
ihned přišly vhod v době odhazování 
sněhu. 

Letos se brigády na stavění man-
tinelů zúčastnilo více lidí než v před-
chozích letech. Tato skutečnost je po-
těšující hlavně z důvodu, že je zájem 
o zimní bruslení. Nemá cenu všechny 
brigádníky jmenovat, každý ví, co 
pro chod kluziště udělal, ať už se zú-
častnil první brigády nebo odhazoval 
sníh, když bylo potřeba. Důležité bylo 

POZVÁNKA  
NA VOLEJBAL 
PRO VŠECHNY
Zcela jistě si spousta z vás ně-

kdy v životě sáhla na volejbalový 
míč. Volejbal sice není v naší zemi 
sportem číslo jedna, je to však sport, 
který známe úplně všichni. Troufám 
si říci, že úplně všichni si jej také ně-
kdy vyzkoušeli, byť jen v jednodušší 
verzi s nafukovacím balónem někde 
u vody.

Začal jsem volejbal hrát pravi-
delně před 17 lety. Vždy jsem se mu 
věnoval pouze rekreačně a jsem pře-
svědčen, že to tak i zůstane. Za tu 
dobu jsem zjistil, že je to hra oprav-
du pro každého, hra, při které se 
nejen protáhnete, ale také pobavíte, 
a to se zástupci obou pohlaví a všech 
věkových kategorií.

Myslím si, že se naší obci po-
dařilo vybudovat velmi příjemný 
sportovní „koutek“ – školní hřiště. 
Povrch hřiště je k míčovým hrám 
ideální. Neklouže jako tráva, nešpiní 
jako antuka a není tvrdý jako např. 
beton. Není náročný na úpravu před 
hrou, ani po ní.

Moc bych si přál, aby se stal volej-
bal v naší obci samozřejmostí. Aby 
si tuto zábavu mohl dopřát každý, 
kdo na ni dostane chuť. Proto jsem 
na jaře loňského roku oslovil několik 
lidí kolem sebe a k mému překvapení 
jsme se od toho okamžiku prakticky 
každý týden sešli a velmi příjemně si 
„volejbalově zaskotačili“. Rozhodně 
jsme nepředváděli žádné ligové kous-
ky, což ani nikdo neočekával, přesto 
před snahou a chutí všech do hry 
opravdu smekám. Je tu jaro a my už 
se těšíme na první letošní volejbálek. 
Hřiště jsme si zamluvili od dubna na 
každý pátek od 17-té hodiny. 

Tímto chci všem sdělit, že se 
v naší obci hraje volejbal. Hlavně ale 
chci nabídnout, abyste také přišli, 
třeba se jen podívat, nebo si to jen 
vyzkoušet. Síť je k dispozici, balóny 
máme, takže ke hře stačí opravdu jen 
přijít. Je jedno, jestli jste to někdy 
hráli nebo ne, jestli je vám patnáct 
nebo osmdesát (táta oslavil 78 let 
a když si alespoň jednou týdně ne-
zahraje tenis, není s ním k vydržení). 
Prostě přijďte! Těšíme se a doufáme, 
že nás bude čím dál víc!

 Petr Úlehla

tují a ničí s pocitem: „Vždyť já můžu 
všechno!“ Názorným příkladem jsou 
potom poškozené koše na basketbal, 
ochranné sítě a výplety na brankách, 
ježdění na kole a kouření v areálu hři-
ště, bezohledné pohazování odpadků 
atd. Někdy nám z toho je opravdu 
hodně smutno… Skutečně to nejde 
jinak? Proč se nelze chovat ke společ-
ným věcem alespoň tak jako ke svým 
vlastním? Prosíme rodiče, aby vysvět-
lovali dětem, že i na hřišti platí určitý 
řád, který je třeba dodržovat, a aby po-
chopili, že mladší děti sem bez dozoru 
dospělých opravdu nemohou. Udělej-
te si čas na společný pobyt na hřišti 
a určitě nebudete litovat.

Všichni, kteří se o hřiště starají , 
vám přejí mnoho krásných sportov-
ních zážitků i skvělých výkonů a věří-
me, že naše hřiště zůstane co nejdéle 
funkční a upravené pro každého zá-
jemce, navíc stále zdarma! 

(Správce hřiště  
Jiřina Šimková a kol.)

přiložit ruku k dílu. Následně je třeba 
říci, že je důležitá nejen první brigá-
da, ale i další práce v průběhu celého 
zimního období, tj. stříkání a starání 
se o povrch ledu, aby byl vždy pokud 
možno připraven na další dny. Tady je 
část těch, co se na celém chodu podí-
leli: Ondra a Olda Musilovi, Petr No-
votný, Martin a Petr Jaškovi, Jakub 
a David Hlavatí, Jiří Diviš ml., Vojta 
Kašpar, Martin Kaňák, Petr Šárnik, 
Martin Nuzík a další. 

Chtěl bych podotknout, že tato 
práce je postavena na lidech, kteří ve 
svém volném čase jsou ochotni při-
jít a podílet se na dobré věci. Hodně 
nás mrzí, že se najdou i tací, kteří si 
této práce neváží a záměrně ničí jak 
led, mantinely tak další věci. Dalším 
problémem jsou všude se povalující 
odpadky, a to i přesto, že jsou na hři-
šti koše! Škoda, že nám ta zima letos 
moc dlouho nevydržela, ale i tak jsme 
spokojeni a těšíme se na další. Jsme 
rádi, že v obci máme takové možnosti 
a můžeme je využívat v zimě i v létě. 
Díky za možnost využití školního hři-
ště, za spolupráci s obecním úřadem 
a hlavně za ochotu všech, co se na 
péči o hřiště podíleli. 

 Za přátele ledu Ondra Musil 

KLUZIŠTĚ NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI

POznáMka k PrOVOzu VíceÚčelOVÉhO hřiŠTĚ u zŠ BOhdíkOV
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F o t b a l ov ý  k l u b  b o h d í kov

SDH KOMŇÁTKA
Dětský maškarní karneval se v sobotu 31. 3. vydařil. Klaunská dvojice 

z Ostravy byla vynikající. Děti, rodiče i pořadatelé byli nadšeni. 
 M. Spáčil

Perpetuum mobile zelených trávníků 

Tak se nám fotbalové Perpetuum 
mobile zase dalo do pohybu. Mis-
trovská kola se točí kupředu, zpátky 
ni krok. Dlouho jsme čekali na prv-
ní upísknutí se rozhodčího, první 
zakopnutí o balón, slovní přestřelky 
fanoušků a výborný bůček. Tomu vše-
mu musela ale zákonitě předcházet 
v potu tváře poctivě odvedená zimní, 
běžecky i běžkařsky odběhnutá, v tě-
locvičně odposilovaná, spoustou kilo-
metrů podložená, teorií nabiflovaná 
a nakonec soustředěním stmelená, 
příprava. Předjarní nekonečné a pro 
některé nezáživné trénování, běhání 
a jiné aktivity spojené s přípravou 
jsou prostě nutným zlem, které patří 
do soukolí fotbalového života. Je jen 
málo hráčů, znám z vlastní zkušenos-
ti, kteří se s talentem, fyzičkou a dů-
vtipem české uličky narodí. Ti ostatní 
a těch je většina, si to prostě musí od-
makat, odtrénovat, aby nezakopávali 
o míč a běh jim nečinil větší problém. 

MYSLIVCI BILANCOVALI
Dne 17. 3. se uskutečnila výroč-

ní schůze Mysliveckého sdružení 
Vaškova hora, na níž byl zhodnocen 
uplynulý rok. Bylo konstatováno, že 
sdružení má 21 členů a obhospodařu-
je honitbu o výměře 1 400 ha.

Při prvním sčítání zvěře bylo zjiš-
těno, že se v honitbě vyskytuje 76 ks 
zvěře srnčí, 24 jelenů, 34 muflonů, 
9 divočáků a 10 zajíců. Ze vzácných 
druhů se v honitbě vyskytuje jeřábek 
lesní, který patří ke stejnému druhu 
jako tetřev a tetřívek, kteří se u nás 
ale nevyskytují. Mimořádně vysoký 
výskyt jelení zvěře, které u nás bývá 
nejvýše několik kusů, byl příčinou 
značných škod způsobených na les-
ních kulturách a v zemědělství.

Pro zajištění zimního přikrmová-
ní, což je jedna z hlavních činností 
našich členů, bylo zajištěno 36 met-
ráků sena, 36 metráků ovsa, 2 metrá-
ky kusové soli, metrák kaštanů a větší 
množství padaného ovoce, zejména 
jablek. Celkové náklady na provoz 
honitby činily v uplynulém roce 
67 000Kč. Pokud se týká lovu, který 
je zaměřen hlavně na zvěř průběrnou, 
bylo uloveno 21 kusů zvěře srnčí, 4 ks 
zvěře jelení, 21 divočáků - převážně 
selat, 14 muflonů, 13 lišek a 3 jezevci. 

Ve větším počtu v tělocvičně, v men-
ším pak při běhání venku jsme se 
scházeli od půli ledna, abychom zim-
nímu lenošení dali na frak, potrápili 
tělo a uvedli ho do stavu permanent-
ní bdělosti a odolnosti. 

Celé toto jarní martýrium jsme 
zakončili již zmíněným soustředěním 
na horách. Převážně na běžkařských, 
fyzicky náročných túrách, jsme moh-
li při krásném slunném počasí obdi-
vovat panoramata jesenických kopců 
a krpálů. Zvládli to všichni, i když 
ne každý se narodil v běžecké stopě. 
Kolektivní duch, vzájemná podpora 
a dobré mazání nás všechny bez újmy 
vždy dopravilo do předem stanovené-
ho cíle. Milan Dančes, rádoby ku-
chař, nás nutil nehladovět a kilovými 
steaky a bůčkem narušoval naši, z do-
mova naučenou, vyváženou zdravou 
výživu, tolik potřebnou při fyzické 
zátěži, kterou jsme absolvovali. Ale 
kupodivu se nikdo této změně ne-
bránil a mnozí si i přidávali. Změna 
někdy není na škodu a jednou není 

vždycky. Spokojeni a nabití energií 
jsme po pěti dnech odjížděli a s ne-
dočkavostí vyhlíželi první prověrku 
našeho zimního bláznění, tedy první 
jarní mistrovský zápas. 

Travička se zlehounka zazelenala, 
kabiny se zlehounka vytřely, posbí-
ralo se napadané haluzí, vysmejči-
la se prodejna a udírnička a obě se 
naládovaly potřebných sortimentem 
k libosti a spokojenosti všech fa-
noušků a hostů a může to začít. To 
je myšleno fotbalem. Začínají jarní 
bratrovražedné duely, mače, branko-
braní i brankodávání. Body se budou 
sbírat, dělit i darovat. Bude se postu-
povat i padat. Bude se špekulovat, 
kalkulovat, počítat. Je to nekoneč-
ná story sportovního života. Pojďte 
ho prožít s námi, obyčejnými kluky, 
dnes už v kožených kopačkách, kteří 
volno vyplňují tím, že se honí za ku-
latým nesmyslem pro potěchu svou 
i diváků.

Perfektum mobile – kapitán sám

Vzhledem k dobré péči o zvěř v zim-
ním období byly zaznamenány jen 4 
úhyny zvěře srnčí, o další 4 kusy jsme 
přišli na silnicích a železnici.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se v přírodě chovají ohle-

duplně a zvěř zbytečně nevyrušují. 
A zejména teď na jaře, kdy se objevu-
jí mláďata všech druhů zvěře, nene-
chávají volně pobíhat své psy.

 Vladimír Gronych, člen MS
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Od 30. dubna do 4. května 2012

Sběr a svoz bude probíhat následovně:
	Na níže uvedená místa, určená obcí, budou přistaveny 

velkoobjemové kontejnery.
	Občané uloží odpad do kontejnerů a po ukončení sbě-

ru bude odpad převezen a odstraněn na skládce v Ra-
potíně.

Umístění kontejnerů:
• od 30. 4 do 2. 5.  
Počet ks Místo

1 Bohdíkov - most (u Vitů)
1 Bohdíkov - u samoobsluhy
1 Bohdíkov - u lípy

od 2. 5. do 4. 5.
Počet ks Místo

1 Dvůr Raškov – u lípy
1 Raškov - kostel
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 28. dubna 2011
Harmonogram svozu:

Čas Místo

09.00-09.30 Dvůr Raškov

09.35-10.05 Raškov-u Ottů

10.10-10.40 Raškov-u kostela

10.45-10.55 Kulturní dům 

11.05-11.25 Bohdíkov - u nádraží

11.30-12.00 Bohdíkov - u lípy 

12.05-12.35 Bohdíkov u samoobsluhy

13.25-13.55 Komńátka - u obchodu

14.00-14.25 Bohdíkov- u mostu (u Vítů)

14.30-14.55 Aloisov - u Dvora

15.00-15.30 Bohdíkov-u kravína

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 od-

pady.

Seznam dalších odpadů :
•	 pneumatiky.

Mezi nebezpečný odpad nePaTří např.:
•	 ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obra-

zovek, komunální a stavebné odpad apod.

SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

ivadlo Šumperk

uvádí

v Rudě nad Moravou

v sále NA ZÁLOŽNĚ

pořad z písniček 

K. Hašlera, R. A. Dvorského,

O. Nového, písniček z českých i 

světových

operet a muzikálů

účinkují:

Petr Král

Olga Kaštická

Markéta Kalužíková

Tomáš Wurst

Zdeněk Dočekal

upné 50, Kč

Předprodej vstupenek na OǓ v Rudě u paní Kašparové od 16. dubna.

Příjemnou zábavu přeje  a na Vaši návštěvu se těší kulturní komise OÚ Ruda nad Moravou.

 
 

             
      
               
 

        Vás srdečně zvou  
na 

           
                                                                                         

                                                                                  

 
 
 

 
 
 

Občerstvení zajištěno.  Hudba - DJ Krátký. 
Čarodějnice vítány. 

 
 
 

 
 

Příspěvek dobrovolný 
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firmy a organizace informují

Nabídka letních táborů  
Vily Doris 

na rok 2012
a akcí pro veřejnost

DDM Vila Doris,  
17. listopadu 2, Šumperk

na www.doris.cz 

POzVánka
dO SPOlečnOSTi

20. – 22. 4.  Skauti slaví 100 let
24. – 29. 4.  Výstava fotografií v KD 
28.4.  Pálení čarodějnic  

SDH Bohdíkov 
6.5.  Evergreeny 20.století 
19. 5.  Pohádkový les  

SDH Bohdíkov
19. 5.  Den Regionu Ruda
19. 5.  Akce Civilní ochrany Šumperk 
2. 6.  Kácení máje SDH Komňátka - 

hraje NOA

Antonín Říha
„PŘírodA okolo nás“

Obec Bohdíkov pořádá výstavu fotografií

24. 4. – 29. 4. 2012 | Kulturní dům Bohdíkov
(úterý-pátek od 13 do 19 hod., sobota a neděle od 10 do 19 hod.)

Slavnostní vernisáž proběhne 23. dubna 2012
v 18 hodin s kulturním programem.


