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Bohdíkovský 
zpravodaj

 Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec roku 2012, který určitě bude patřit 

mezi ty významné v historii obce. Před několika dny byla 
úspěšně kolaudována nově vybudovaná obecní kanalizace 
a zahájen zkušební provoz čistírny odpadních vod. Jedná 
se o dílo, které svým rozsahem a výší investičních nákladů 
nemá v dosavadní historii obce obdoby a bude sloužit několi-
ka generacím našich potomků.

Když jsme v roce 2003 přišli poprvé s myšlenkou vybudo-
vat v obci vlastní splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních 
vod, většina občanů nevěřila, že toho můžeme dosáhnout. 
Přesto už tehdy v zastupitelstvu obce získal většinovou podpo-
ru záměr tuto stavbu uskutečnit. Od té doby jsme postupnými 
kroky směřovali k jeho naplnění. Nechali jsme vypracovat 
projektovou dokumentaci, dosáhli jsme vydání územního 
rozhodnutí a v roce2007 jsme získali stavební povolení. Če-
kalo nás to nejsložitější a nejkomplikovanější, zajistit potřeb-
né finanční prostředky pro výstavbu. To se nám podařilo až 
na třetí pokus v roce 2010, kdy jsme získali na náš projekt 
potřebné finanční prostředky z Operačního programu Životní 
prostředí. V loňském roce jsme konečně zahájili vlastní vý-
stavbu kanalizace a ČOV, kterou jsme letos úspěšně završili. 
Naplnění tohoto cíle by nebylo možné bez podpory a osobní 
angažovanosti většiny zastupitelů, členů rady i stavební ko-
mise, kteří nám při přípravě a realizaci tohoto záměru po-
máhali. Hluboce si jejich pomoci a podpory vážím. Oceňuji 
zejména jejich postoje v období, kdy se nám nedařilo získat 
finanční prostředky a museli jsme překonávat další překážky 
a těžkosti. Budu poněkud neskromný, jednu z rozhodujících 
rolí jsem určitě sehrál i já jako starosta, který celý tento pro-
ces řídil, organizoval a prosazoval na všech úrovních. 

Společným několikaletým úsilím jsme dosáhli našeho 
cíle, proměnit Bohdíkov v obec, která pečuje o životní pro-
středí a snaží se ho uchovat i pro budoucí generace. Vážím si 
také toho, že tento úkol jsme zvládli, aniž bychom naši obec 
zadlužili. Naopak naše obec má neustále na svém běžném 
účtu mnohamilionová aktiva, což možná některým věčným 
kritikům vadí. Teď nám zbývá učinit poslední krok, a tím 
je připojit na veřejnou kanalizační síť obecní objekty, místní 
firmy a provozovny, rodinné domy občanů, rekreační chaty 
a chalupy. Maximálního počtu připojených nemovitostí chce-
me dosáhnout v nejbližších 12 měsících, v době zkušebního 
provozu čistírny odpadních vod. Pro připojování nemovitostí 
máme schválená pravidla, s kterými jsme Vás už dříve se-
známili. Zdůrazňuji zejména, že připojení na veřejnou kana-
lizaci je možné pouze po předchozím projednání s obecním 

úřadem a uzavření smlouvy o vybudování kanalizační přípoj-
ky. Jak máte postupovat, je uvedeno v samostatném článku 
v tomto čísle Bohdíkovského zpravodaje.

Chtěl bych také ujistit občany z těch částí obce, kde dosud 
kanalizace není vybudována, že už v příštím roce začneme 
projekčně připravovat další etapu výstavby kanalizace, 
abychom mohli postupně napojovat další nemovitosti.

Na závěr mi dovolte, abych všem, kteří nám v tomto ne-
lehkém roce 2012 pomáhali nebo se nějakým způsobem 
zapojili do veřejného života, poděkoval za spolupráci a pod-
poru, bez níž by naše práce neměla smysl. Přeji Vám všem 
klidné a spokojené prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí a osobní pohody v roce 2013.

ing. Luděk Hatoň, starosta obce
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tak jako tradičně, bude začínat nadcházející rok na 

mnoha místech Tříkrálovou sbírkou, kterou organizuje 
Charita Šumperk.

Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi  
4. a 13. lednem 2013, aby přinášeli do všech domovů 
požehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji potřebují. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc 
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi 
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí ži-
jícím zejména v děkanátu Šumperk. Část výnosu sbírky je 
určena na humanitární pomoc do zahraničí.

A ještě ohlédnutí za sbírkou loňskou. V našem děkanátu 
se vykoledovalo 602 767,- Kč, přičemž podíl, který byl ur-
čen pro využití Charitou Šumperk činil 354 418,- Kč. Tato 
finanční částka byla použita na podporu činnosti Charity 
Šumperk, Centra pro rodinu Šumperk a Poradny pro ženy 
a dívky – ochrana nenarozeného života, zajištění dostup-
nosti služeb Charity Šumperk, na nákup rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek a na přímou pomoc občanům 
v hmotné nouzi, na vybavení humanitárního vozidla.

Charita Šumperk poskytuje na území děkanátu Šum-
perk terénní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, 
osobní asistenci a půjčuje rehabilitační a kompenzační 
pomůcky.
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zprávy obecního úřadu

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
27. 12. 2012 
28. 1. 2013

V současné době, kdy máme vy-
dán kolaudační souhlas na kanalizač-
ní řady a rozhodnutí o povolení zku-
šebního provozu čistírny odpadních 
vod, je možné zahájit výstavbu domov-
ních kanalizačních přípojek jednotli-
vých nemovitostí. Pro provádění do-
movních kanalizačních přípojek platí 
„Pravidla pro financování a vybu-
dování kanalizačních přípojek akce 
ČOV a kanalizace obce Bohdíkov“ 
uveřejněná v čísle 2 Bohdíkovského 
zpravodaje 20. dubna 2012. Připoje-
ní na veřejnou kanalizaci je možné 
až po projednání a odsouhlasení 
vybudování domovní kanalizační 
přípojky obecním úřadem. Pověře-
ným pracovníkem pro tyto účely je 
pan Jan Darebník (číslo mobilního 
telefonu 733 358 925, e-mail: 
stavebni@bohdikov.cz), s kterým po-
stup při vybudování přípojky konzul-
tujte.

Pro vybudování kanalizačních pří-
pojek platí následující zásady:

Co zajistí obec:
– zpracování projektové dokumen-

tace kanalizační přípojky začína-
jící na hranici pozemku vlastníka 
nemovitosti občana) a tvořenou 
úsekem potrubí od vyústění vnitř-
ní kanalizace stavby k zaústění do 
hlavního kanalizačního řadu (sto-
kové sítě),

– na základě Smlouvy o právu umís-
tit a zřídit stavbu podepsané vlast-
níkem pozemku vydání územního 
rozhodnutí na vybudování kanali-
zační přípojky Městským úřadem 
v Šumperku

– podle zpracované projektové do-
kumentace zajistí na své náklady 
dodání potrubí na vybudování ka-
nalizační přípojky

– odsouhlasení místa napojení do-
movní kanalizační přípojky na ve-
řejnou kanalizační síť

– organizačně zajistí závěrečnou 
technickou prohlídku kanalizační 
přípojky, zejména kontrolu těsnosti 
přípojky, podsypání přípojky štěr-
kopískem, zkontroluje, že do pří-

pojky nejsou zaústěny dešťové vody 
a stávající septik, teprve potom lze 
výkop zasypat

– zpracování dokumentace, zaměře-
ní skutečného provedení kanalizač-
ní přípojky včetně pořízení fotodo-
kumentace

– vyhotovení „ Smlouvy o odvádění 
odpadních vod do kanalizace pro 
veřejnou potřebu“

Co zajistí budoucí vlastník přípoj-
ky (občan):
– podepíše s obcí Smlouvu o právu 

umístit a zřídit stavbu kanalizační 
přípojky pro účely vydání územní-
ho rozhodnutí Městským úřadem 
Šumperk

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

– vybudování kanalizační přípojky 
na svém pozemku odborně způso-
bilou firmou nebo osobou v souladu 
s platnými ČSN 

– výkopové práce na vlastním po-
zemku

– na své náklady pořídí čistící a re-
vizní šachtu kanalizační přípojky 
a umístí ji na svém pozemku

– umožní před zasypáním výkopu na 
svém pozemku závěrečnou tech-
nickou prohlídku vybudované ka-
nalizační přípojky pověřeným pra-
covníkem obecního úřadu a poří-
zení fotodokumentace kanalizační 
přípojky, bez kontroly nelze provést 
zásyp výkopu a připojit se na veřej-
nou kanalizaci

– při kontrole kanalizační přípojky 
doloží písemné potvrzení odborně 
způsobilé firmy nebo osoby o tom, 
že byla provedena tlaková zkouška 
kanalizační přípojky a že přípojka 
odpovídá platným ČSN

– zasypání výkopu a terénní úpravy 
– uzavře s obcí Bohdíkov „ Smlou-

vu o odvádění odpadních vod do 
kanalizace pro veřejnou potřebu“ 
a bude hradit schválené stočné

– umožní na žádost obecního úřadu 
následnou kontrolu kanalizační 
přípojky na svém pozemku

Vybudování domovní kanalizač-
ní přípojky podle těchto pravidel je 
možné pouze po dobu zkušebního 
provozu čistírny odpadních vod, tj. 
nejpozději do 30. listopadu 2013. 
Podle schválených pravidel se řídí 
budování domovních kanalizačních 
přípojek pro občany vlastnící obyt-
né a rodinné domy, rekreační chaty 
a chalupy. Podnikatelé, firmy a práv-
nické osoby si zajistí vybudování 
kanalizační přípojky sami na vlastní 
náklady.

OBČANÉ MAJÍ MOŽNOST 
PŘEDLOŽIT ZÁMĚRY DO NOVÉ-
HO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Zastupitelstvo obce Bohdíkov 
se rozhodlo pořídit nový územní 
plán obce. Důvodem je, že schvále-
ný územní plán obce byl schválen 
v roce 2006 a neodpovídá zákonu 
č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební 
zákon). Tento zákon stanoví obcím 
povinnost uvést územní plány do 
souladu se zákonem nejpozději do 
31.12.2014. Pořizovatelem územní-
ho plánu obce bude Městský úřad 
Šumperk, odbor územního plánu, 
strategického rozvoje a investic. 
Občané, podnikající fyzické i práv-
nické osoby mají možnost předložit 
písemně svoje záměry a návrhy pro 
zpracování zadání územního plánu 
obce a doručit je obecnímu úřadu 
Bohdíkov nejpozději do 28. února 
2013. Z předloženého návrhu musí 
být zřejmé, kterých ploch v obci se 
návrh týká a k jakému účelu mají 
v budoucnosti sloužit. Později po-
dané návrhy a záměry nebudou do 
zadání územního plánu obce zahr-
nuty. Předložené návrhy budou po-
souzeny pořizovatelem územního 
plánu a bude rozhodnuto o tom, zda 
je lze zahrnout do zadání územního 
plánu obce. 

JAK POSTUPOVAT PŘI BUDOVÁNÍ 
DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
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ZLATÁ SVATBA
V sobotu 27. 10. 2012 probě-

hl v zasedací místnosti Obecního 
úřadu v Bohdíkově slavností akt, 
a to 50. výročí uzavření manžel-
ství, výročí zlaté svatby manželů 
Heřmana a Jaromíry Cikrýtových 
z Raškova. S krátkým kulturním 
programem vystoupily žákyně 
základní školy pod vedením paní 
učitelky Mgr. Petry Strakové. 
Za účasti rodinných příslušníků 
manželům k životnímu jubileu 
poblahopřáli starosta obce Ing. 
Luděk Hatoň a člen SPOZ pan 
Miloslav Podhorný, kteří oslaven-
cům předali dárkový koš a kvě-
tinu. Fotografie z obřadu pořídil 
pan Jaroslav Novák z Hostic.

Anna Poprachová a Leoš Ha-
toň

ze života naší obce
PŘEHLED VÝBĚRU POPLATKŮ V ROCE 2013

V měsíci lednu je splatné vodné. Týká se to těch, kteří mají namontované 
vodoměry. Je nutné si opsat stav na vodoměru dne 31.12. 2012 a s tímto stavem 
se dostavit na obecní úřad během měsíce ledna 2013. Pokud se osoba nemůže 
dostavit osobně, je možné po telefonické domluvě nebo po nahlášení stavu 
vodoměru na e-mailovou poštu a přidělení variabilního symbolu účetní, platbu 
zaslat přímo na účet obce.

V měsíci únoru jsou splatné poplatky ze psů.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-

žívání a odstraňování komunálních odpadů je možno platit ve dvou splátkách. 
První polovina roku je splatná k 30.4. 2013, druhá polovina roku je splatná 
nejpozději 31.10. 2013. Pokud se rozhodnete tento poplatek uhradit jednou 
platbou, splatnost je nejpozději 30.4. 2013. 

V červenci se bude vybírat vodné u všech, kteří obecní vodu odebírají. Za prv-
ní pololetí 2013 u těch, kteří mají namontován vodoměr. Ti co vodoměr nemají 
namontován a platí úhradu paušálem, budou platit vodné za celý rok 2013. 

BESEDA  
S DŮCHODCI

V pátek 9. listopadu uspořádal 
Sbor pro občanské záležitosti v kul-
turním domě v Raškově setkání s dů-
chodci. V úvodu se svým kulturním 
programem vystoupili děti z mateř-
ské školy v Raškově pod vedením 
paní učitelky Kamily Vysloužilové, 
žákyně ze základní školy pod vede-
ním paní učitelky Mgr. Evy Fleis-
cherové a Bohdíkovské mažoretky 
seniorky pod vedením paní Ivany 
Pazdírkové. Poté následovalo krátké 
vystoupení starosty obce Ing. Luďka 
Hatoně a volná beseda, ve které sta-
rosta odpovídal na vznesené dotazy 
a připomínky seniorů. Po oficiálním 
programu a malém občerstvení se 
rozproudila volná zábava. V průběhu 
večera vystoupily ještě jednou Bohdí-
kovské mažoretky s novou skladbou 
Kominíček, která sklidila u všech 
přítomných velký úspěch. K tanci 
a poslechu hráli hudebníci z Jakubo-
vic. Odvoz na akci i zpět zajišťovala 
již tradičně firma VOBUS. Večer se 
vydařil, návštěvníci odcházeli spoko-
jeni, jen nás mrzí malá účast od míst-
ních důchodců.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za uplynulé období se narodili:
Brázda Michal, Raškov
Brejla Lukáš, Raškov

Navždy se s námi rozloučili:
11. 10. Vysloužilová Marie, Bohdíkov
8. 11. Navrátil Jaroslav, Raškov
9. 11. Kouřil Milan, Raškov

STŘÍBRNÉ SVATBY  
A OSLAVA 50ti LET NAROZENÍ

V sobotu 20. října proběhlo v kulturním domě v Raškově již tradiční se-
tkání oslavenců, kteří v letošním roce oslavují 50. výročí narození a 25. výročí 
uzavření manželství, výročí stříbrné svatby. Slavnostního aktu se zúčastnilo 
celkem 15 padesátníků, z toho bylo 9 rodáků a sedm manželských párů. V úvo-
du se svým kulturním programem vystoupili žáci základní školy pod vedením 
paní učitelky Mgr. Petry Strakové a orientální tanečnice pod vedením paní 
učitelky Mgr. Štěpánky Matějčkové. S krátkým blahopřáním vystoupil starosta 
obce Ing. Luděk Hatoň. Poté se oslavenci podepsali do pamětní knihy obce 
a přijali blahopřání od starosty obce Ing. Luďka Hatoně a předsedy SPOZ 
pana Leoše Hatoně. Po přípitku a večeři následovala volná zábava. Fotografie 
ze slavnostního aktu pořídil pan Jaroslav Novák z Hostic. Ke zdárnému večeru 
přispěla i bohatá tombola, za kterou děkujeme všem sponzorům. Velmi nás těší 
i poděkování od rodáků obce, kterým se tato ojedinělá akce velmi líbila, jelikož 
nikde na okolí není pořádána.
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základní a mateřská škola bohdíkovzákladní a mateřská škola bohdíkov

Úspěch Vládi Vinklera
V soutěži „Obrázky z cest“, kterou 

pořádala Městská knihovna v Šumper-
ku, získal ocenění žák 5. ročníku Vladi-
mír Vinkler za báseň „Prázdniny“.

Prázdniny 

(Vladimír Vinkler, 5. r.) 

Prázdniny a cestování 
to je pro mě pojídání.
V Anglii jsem měsíc pobyl,
máma říká, že jsem zlobil.
Fish and chips jsem ochutnal,
chtěl jsem ho jíst pořád dál.

Zajímavé akce ve škole
•	Dopravní den - 27. 9.
•	Halloween a podzimní tvoření - 31. 10.
•	Divadlo „Pohádky ovčí babičky“ 
•	Sbírka pro Diakonii Broumov
•	Kino Hanušovice „Na kouzelném 

paloučku“
•	Keramika
•	Plavání 
•	Slavnostní jmenování prvňáčků 

a výstava knih

Floorballový turnaj v Bludově
Velmi pečlivě se připravovalo 

družstvo chlapců na zápasy v „Pohá-
ru české florbalové unie“ pro 1. stu-
peň ZŠ. Dokonce jezdili trénovat se 
spřáteleným oddílem i do tělocvičny 
v Hanušovicích. Pod vedením p. vych. 
Venduly Johnové a trenérky Moni-
ky Kučerové se do florbalu pořádně 
zakousli, ale na trunaji skončili pátí. 
Přesto klukům děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy.

Krásné Vánoce  
a šťastný rok 2013 

přejí žáci i pracovníci  
ZŠ a MŠ Bohdíkov

Vzdělávací seminář „Možnosti 
neziskového sektoru v rámci Pro-
gramu rozvoje venkova“ 

uspořádal Klub pro rozvoj aktivní-
ho Pomoraví - K.R.A.P., o.s., ve spolu-
práci s MAS Horní Pomoraví, o.p.s., 
a ZŠ a MŠ Bohdíkov. Uskutečnil se 
ve čtvrtek 15. listopadu 2012 na Zá-
kladní škole Bohdíkov. Pozvání přija-

li starostové okolních obcí, ředitelky 
málotřídních škol a potencionální ko-
ordinátoři nově vznikajících komunit-
ních škol. Jako první fungující komu-
nitní škola v Olomouckém kraji jsme 
byli požádáni o předání zkušeností 
po roce činnosti a pan starosta Ing. 
Luděk Hatoň přiblížil účastníkům 
proces tvorby Strategie rozvoje Boh-
díkova do r. 2025, který jsme dokonči-
li letos v září.

Mgr. Alena Vokurková

MŠ RAŠKOV
Milí čtenáři, také máte pocit, že 

čas tolik prchá? Nám ve školce tedy 
rozhodně. S večerníkovými postavič-
kami a příběhy se vůbec nenudíme. 
V září děti přivítali Bob a Bobek a pro-
vedli je po školce a nejbližším okolí, 
v říjnu je červík Pepík naučil poznávat 
ovoce a zeleninu a celý listopad děti 
prochodily po Řáholci s loupežníkem 
Rumcajsem. Ten je učil poznávat stro-
my a keře, pojmenovávat lesní a pol-
ní zvířátka a všechno o jejich životě. 
Děti si povídaly nad obrázky, kresli-
ly, vystřihovaly, zpívaly, přednášely. 
A nejen to. Navštívily také divadelní 
představení „Na kouzelném palouč-
ku“, koncert Míši Růžičkové s ná-
zvem „Bezpečně přes cestu“ a samy 
vystoupily s krátkým programem na 
setkání seniorů v místním kulturním 
domě. Od 22. listopadu jezdí 10 při-
hlášených dětí na předplavecký výcvik 
na bazén v Šumperku.

Společně s rodiči se nám podaři-
lo za hojné účasti uskutečnit tradiční 
DRAKIÁDU. Za nejhezčího jsme 
vyhlásili draka rodiny Markových. Na 
konci října si na DÝŇOVÁNÍ mamin-
ky s dětmi vytvořily zdařilé strašáky. 
V listopadu se uskutečnily dvě akce: 
na první si ze sklenic a skleniček vy-
ráběly LUCERNIČKY a na druhé 
překrásné ADVENTNÍ VĚNEČKY. 
Máme velikou radost, že se maminky 
rády scházejí na různá vyrábění, čile 
komunikují, vyměňují si zkušenosti, 
postřehy a nápady. 

Do konce roku nás ještě čeká „Za-
peklitá pohádka“, MIKULÁŠ S ČER-
TEM, koncert Pavla Nováka „Od 
čerta k Ježíškovi“ a PUTOVÁNÍ ZA 
BETLÉMSKÝM SVĚTLEM s vánoč-
ní nadílkou. O tom vám napíšeme po-
drobněji v příštím vydání.

Dovolte, abychom vám popřáli klid-
ný a vlídný advent, krásné Vánoce pro-
žité s těmi nejbližšími a do nového roku 
hodně zdraví, spokojenosti a lásky.

Za kolektiv MŠ Raškov Kamila Vy-
sloužilová

OPRAVY V KOSTELE 
SV. PETRA A PAVLA 

V BOHDÍKOVĚ
Vánoce se blíží, ale náš kostel sv. 

Petra a Pavla se na ně nepřipravuje. 
Jak již víte z jarního Bohdíkovského 
zpravodaje, obdrželi jsme příslib do-
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tace 500 000,-Kč z organizace MAS 
Horní Pomoraví na pořízení nových 
lavic. Byla to veliká radost, proto-
že staré lavice se téměř rozpadaly, 
ale také starost pro pana faráře Kra-
jewského. Kde vzít tak velkou částku 
peněz na zaplacení, než bude dotace 
proplacena. Našlo se však několik vě-
řících občanů, kteří částku zapůjčili.

Celková částka na pořízení nových 
lavic činí 589 000,-Kč, proto byla na 
dorovnání částky provedena sbírka 
mezi občany Bohdíkova. Do současné 
doby se vybralo 81 820,-Kč. Nejvíce 
nás těší, že se do této sbírky zapojili 
i bohdíkovští rodáci bydlící v Komňát-
ce, Hanušovicích, Šumperku, Chrom-
či, Bohutíně a Mistrovicích – celkem 
12 osob. Všem dárcům moc a moc dě-
kujeme. Bez jejich zapojení by se tato 
akce nedala uskutečnit.

Zhotovení lavic, které vyrábí pan 
Martin Blaťák z Chromče se protáhlo, 
budou hotovy do konce února 2013. 
Při proměřování rovnosti podlahy kos-
tela však bylo zjištěno, že pravá strana 
je o 20 cm nižší než levá. Na takovou 
nerovnost se nedají postavit nové du-
bové lavice, a proto nastal veliký pro-
blém. Dlažba v celém prostoru lodě 
kostela se musela vytrhat, srovnat 
podklad navážkou 18 tun drti a znovu 
starou dlažbu položit. Nové vydláž-
dění kostela (hrazená práce) provedl 
pan Petr Bank z Chromče v průběhu 
jednoho měsíce za pomoci pana 
Kupky ze Zábřeha. Památkáři z Olo-
mouce nám vzkázali, že při vší smůle 
máme velké štěstí na výběr kvalitních 
zedníků. Cena za nové vydláždění – 
materiál + práce činí 68 621,-Kč.

Největší problém byl sehnat bri-
gádníky na pomocné práce. Nejvíce 
nám pomohl pan Zdeněk Doležel 
a synové, Jirka Vinkler, dále Milan 
Diviš s manželkou, manželé Březino-
vi z Bohutína, Jan Kubíček, František 
Vinkler, Zdeněk John a rodina Vojty 
Kašpara. Ještě zbývá hodně úklido-
vých prací, ale to se snad zvládnout 
podaří. Pokud by mohl ještě někdo 
přispět finančně, moc by nám to po-
mohlo.

Děkujeme ještě jednou za pomoc 
brigádníkům a pomoc finanční a pře-
jeme všem spoluobčanům radostné 
svátky Vánoční a zdraví a spokojenost 
v Novém roce.

Za farní radu Ludmila Krystková

BESEDA S DŮCHODCI
Tak jako každoročně uspořádal SPOZ 9. listopadu besedu s důchodci. V lis-

topadu, kdy už je méně práce, zahrádky poryté a uhrabané, je nejvhodnější 
doba na setkání s vrstevníky. Předpokládala jsem, že se už těší každý na setkání 
se známými, které možná celý rok neviděl. Jaké však bylo moje překvapení, že 
u stolů byla spousta prázdných míst. Pořád o tom přemýšlím, proč přišlo tak 
málo lidí. „Babičky a dědové, Vás nezajímá, jak Vaše vnoučata krásně zpívají, 
cvičí a přednáší? Byla zajištěna doprava, občerstvení pro všechny jako vždy, 
bohatá tombola. Co Vám brání bavit se při hudbě. Prosím, nezavírejte se doma, 
pokud Vám nemoc nebrání. Choďte mezi lidi a radujte se ze života dokud to 
ještě jde.“

Ivana Pazdírková

UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR NEJEN PRO SENIORY
V souvislosti s množícími se případy krádeží na seniorech v poslední době 

pokládáme za důležité varovat a upozornit občany, na co by si měli dávat po-
zor. Nástrahám nejrůznějších chytráků a podvodníků se mohou i sami senioři 
aktivně bránit tím, že budou dodržovat následující zásady:

Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Zkontrolujte, kdo je za 
dveřmi přes kukátko, nejlépe panoramatické. Pořiďte si na dveře bezpečnostní 
řetízek. Nebuďte důvěřiví a nepouštějte cizí lidi do svých domů a bytů, nikomu 
nepůjčujte peníze. 

Zvoní-li nějaký opravář nebo pracovník úřadu, případně jiných služeb (odečet 
plynu, elektřiny, vody apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz nebo raději 
zavolejte na úřad či instituci, na kterou se dotyčný odvolává. Tyto instituce na-
víc většinou domlouvají návštěvu svých pracovníků telefonicky předem nebo ji 
oznamují vývěskou v domě. V případě jakýchkoli pochybností trvejte na tom, 
že o nabízenou službu nestojíte. Slušný člověk vaši ostražitost pochopí.

Podvodníci využívají různé „báchorky“, záminky a lsti, neštítí se ničeho, 
využívají vaší důvěřivosti, působí na vaše city, aby se dostali k vašim penězům. 
Pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu jiných způsobů, jak vás 
okrást. Nevěřte historkám, že pracovník jde s vámi podepsat dokumenty, na 
základě kterých vám bude zvýšen důchod nebo sjednáno výjimečné pojištění, 
jde s vámi sepsat výhodnou smlouvu na využití telefonu, rozšíření programů 
televize, vrátit přeplatek za služby apod.

Nesedejte k cizím lidem do auta, nevěřte ani nejrůznějším povídačkám o ne-
hodách a operacích v nemocnici, kvůli kterým nutně potřebují oni nebo dokonce 
nějaký váš příbuzný (např. syn či vnuk) ihned finanční hotovost. Odkažte je na 
Policii ČR, která jim ráda pomůže a vás ochrání.

Své úspory byste měli mít uložené v bance nebo ve spořitelně, neměli byste 
si nechávat vyšší částky doma v různých skrýších. Tím, že po vás podvodník 
požaduje zaplacení nějaké částky nebo zálohy, případně rozměnění peněz, vás 
nenápadně přiměje k tomu, že mu bezděčně ukážete, kde své úspory schovává-
te. Pak už jen stačí odlákat vaši pozornost a v nestřeženém okamžiku peníze 
sebrat. Proto také často podvodníci pracují ve dvou i více, kdy jeden vás zabaví 
a druhý má možnost krást.

Mějte po ruce důležitá telefonní čísla na rodinné příslušníky, policii, lékař-
skou pomoc a hasiče, případně i na organizace, které se zabývají péčí o seniory. 
V případě komplikací můžete rychle zavolat pomoc. Pokud se stanete obětí 
výše zmíněného podezřelého jednání, zkuste zachovat klid a pokuste se zapa-
matovat si a vybavit si důležité údaje o pachateli – především, zda to byl muž 
či žena, jak byl vysoký, jakou měl postavu, oblečení, věk, barvu vlasů, očí. Jestli 
měl nějaké další typické znaky – brýle, vousy, tetování; jaký měl způsob řeči, 
chůze apod. Jestliže vám ukáže nějaký doklad (průkaz), neváhejte a pro jistotu 
si co nejvíc údajů z tohoto dokladu opište. Pokud dotyčný přijel vozem, zapa-
matujte si, nebo si zapište registrační značku vozidla, případně typ a barvu. Váš 
popis může významně přispět k odhalení pachatele a navrácení vašich věcí. 
Samozřejmě o celé události neprodleně informujte policii na bezplatné tísňové 
lince 158.

por. Mgr. Marie Šafářová
komisař preventivně informační skupiny
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Vylepšená nálada zakončena  
mastnou hubou na hřišti

FOtbALOvý KLub bOhdíKOv

i když pracovním oparu zabíjačko-
vých specialit. Jo když je dobrá par-
ta práce-schopných lidí, tak to jde. 
A je třeba si jich vážit. Možná, čím je 
člověk starší, jako já, tím více si váží 
práce druhých, jejich obětavost, po-
ctivost a zodpovědnost, kterou dávají 
všanc. Všanc a na obdiv ostatním. 
Díky všem klukům i holkám, kteří 
pomohli připravit tuto vepřovou ces-
tu, stezku dietové odvahy. Šesté „Vep-
řobraní na hřišti“ se povedlo, soudě 
podle návštěvnosti a spokojenosti jak 
místních, tak i přespolních. Toto spo-
lečné zakončení sezóny s dobrým jíd-
lem, svařákem a slívou se prostě ujalo 
a to je dobře. 

Myšlenek „vepřobraní“, jarmar-
ků, soutěží o nejlepší slivovici, ko-
láč, guláš, gigant zeleninu apod. je 
nepřeberné množství, jenom mít ten 
správný elán, domluvit tu správnou 
partu lidí, ne vždy to musí být vaši 
nejbližší kamarádi, udělat k tomu i tu 
správnou „šou“ a máme tu tradici, 
oblíbenou akci, na kterou se všichni 
těší, a která oživí, odlehčí a alespoň 
na chvíli uklidní náš uspěchaný, věč-
ně nestíhající koloběh života. U nás 
se zatím uchytla alespoň ta zabíjačka, 
ale kdo ví, co vznikne do budoucna. 

Odborný poradce v oblasti vepřo-
vé i jiné kultury – mistr Petr

Tak to máme za sebou. Ne tedy 
doslova, ale minimálně další rok fot-
balového blbnutí u Nás. Někdo to 
vzal jako běžnou věc, která ho nikte-
rak netrápí, jiní nadšenci, převážně 
mladší ročníky, by nejraději, kdyby 
to nikdy neskončilo a my ostatní „za-
městnanci“ FK jsme upřímně rádi, že 
bude alespoň na chvíli pauza. Máme 
tedy na nějaký čas možnost pobýt 
delší dobu s rodinou, přáteli, psy, 
kočkami, věnovat se svým ostatním 
koníčkům a užít si je plnými douš-
ky. Ona ta „fotbalová“ pauza není 
zase tak dlouhá, ale od té „provoz-
ní“ máme přeci jenom na chvíli klid. 
Relativní klid, podotýkám relativní, 
máme taky, když letem prolustrujem 
naši tabulku áčka. Po závěrečném 
kladném tažení a střeleckém jakož 
i hráčském probuzení našich tahou-
nů i našich legend se skóre i bodo-
vé výsledky zlepšily a uklidnily tak 
podzimní prachbídné putování za 
titulem. Zatím jsme získali tak akorát 
pohár podzimních dřeváků. Výsledky 
jak na houpačce, zklamání i překva-
pení, dobrá hra a bojovnost bez kýže-
ného úspěchu. I takové jsou začátky 
sezóny našeho manšaftu, které jsme 
si v minulosti okusili, takže víme, 
o co jde a o to víc zpocených triček 
a ošoupaných špuntů na kopačkách 
musíme na jaře předložit k vyúčtová-
ní, abychom v pohoděnce doklopý-
tali pro další štafetový kolík krajské 
soutěže, která nám sluší, máme v ní 
co říct a máme v ní i určitý respekt 
u ostatních klubů.

Již několik let věnuji druhou část 
prosincového článku závěrečné akci 
našeho klubu, zabíjačce. Bude tomu 
i teď. „Mastná huba na hřišti“, jak 
bylo vtipně uvedeno na plakátech, 
byla již šestým ročníkem této vepřové 
zábavy pořádané naším klubem. Po-
slední listopadový víkend měla řez-
nická učňovka FK další prezentaci 
na téma „Co dobrého z prasete je“. 
Ve výsledku nabídli spousty dobrých 
výrobků, přidali dobrou slivovičku 
a celkově udržovali dobrou náladu, 

která k takové akci neodmyslitelně pa-
tří. Akce začala v podstatě už ve čtvr-
tek, kdy se dovezlo potřebné nádobí, 
kotle, slivovice a vařily se kroupy. Vše 
pod dohledem předsedy ústavu, dále 
také věčného řeznického učně Mila-
na Dančese Daňka a jejich věrných 

kamarádů, podržkřidlí. V pátek, 
v brzkých ranních hodinách, vypuk-
lo hlavní vepřové zpracování. Dovést 
maso a řezat, krájet, míchat, mačkat, 
ochutnat, přidat to či ono, zase zamí-
chat, plnit a chladit. Prdelačka čili 
bóřka, jitrničky, tláča, prejt, ovárek, 
zelíčko, pečený. To vše dobře ochuce-
no a přichystáno k prezentaci. Občas-
ná jedna vychlazená na chuť nemůže 
uškodit. Velice stručně shrnutý celý 
den. A ve výsledku jsou to vlastně 
tři dny, které strávíme v příjemném, 
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SDH BOHDÍKOV

I hasiči mají své sporty
To, že hasiči sportují, je všeobec-

ně známo. Dnes je velmi oblíbenou 
činností většiny sborů soutěž v po-
žárním sportu. V současnosti je to 
po fotbale druhý nejmasovější sport 
u nás. Ročně se do soutěží zapojuje 
okolo 5,5 tisíc družstev mužů a 2 
tisíce žen. Ale soutěž hasičů v kou-
lení kuželek je asi velmi ojedinělá. 
Přesto existuje, a to v Bohdíkově. 

V letošním roce uspořádal SDH 
Bohdíkov již 6. ročník turnaje v ku-
želkách mezi hasičskými sbory. 
Bylo příjemným překvapením, že 
se turnaje zúčastnil rekordní počet 
družstev, a to šest. Turnaj má své 
propozice, podle kterých se druž-
stva během turnaje řídí. Letošní 
ročník vyhrálo družstvo SDH Raš-
kov I – 185 sražených kuželek, dru-
hé místo SDH Bohdíkov muži - 176, 
třetí místo SDH Raškov II – 153, 
čtvrté místo SDH Bohdíkov ženy – 
152, páté místo SDH Komňátka II 
– 142, šesté místo SDH Komňátka 
I – 133 kuželek. V jednotlivcích nej-
lepšího výsledku dosáhl člen SDH 
Raškov pan Luděk Brostík se 46 
sraženými kuželkami. To ho učini-
lo vítězem v jednotlivcích a získal 
pohár pro nejlepšího hráče turna-
je 2012. Druhé místo obsadil pan 
Standa Janků SDH Bohdíkov – 45 
kuželek, třetí místo Pepa Kubíček 
SDH Raškov – 40 kuželek. 

Turnaj předčil naše očekávání, 
a to v počtu zúčastněných muž-
stev. Znovu ukázal, že sbory SDH 
v rámci obce Bohdíkov se dokážou 
společně pobavit a strávit příjemný 
večer plný zábavy a překvapení při 
koulení. Na závěr chci poděkovat 
všem družstvům za účast a doufám, 
že i v roce 2013 se opět při kužel-
kách setkáme. Také chci poděkovat 
všem, kteří svojí prací přispěli ke 
zdárnému průběhu celého turnaje.

Za SDH Bohdíkov
Miroslav Ondráček

OBČANÉ NAŠÍ OBCE

ADOLF ONDRATSCHEK
Můj dědeček Adolf Ondratschek se narodil 16.05.1897 

v Raškově (Nikles) č. 35. Pocházel ze smíšené rodiny. Jeho 
maminka, Filomena Březinová, byla Češka a pocházela 
z Horní Olešné (Ober Ulischen). Rodina byla velmi chudá 
a všichni museli tvrdě pracovat, aby se uživili. Dědeček byl 
už v mládí členem Dobrovolných hasičů v Raškově (Freiwi-
lige Feuerwehr Nikles -SDH). V 18 letech musel jít do války 

jako voják rakousko-uherské monarchie. V Itálii ho to zasypalo, byl těžce zraněn, 
ale v roce 1918 se vrátil do své rodné vesnice. Teď už byl občanem nového státu 
- Československé republiky. Jeho proletářský původ ho nasměroval k DSAP (Ně-
mecká sociálně demokratická dělnická strana v Československu. V roce 1920 se 
oženil, se svou manželkou Franziskou získali cestou velké finanční oběti dům č. 
30 v Raškově, a měli tři děti, mezi nimi také mého otce.

Dvacátá léta v 1. republice byla po hospodářské stránce velmi těžká a můj 
dědeček byl často bez práce. Navzdory této těžké době byl šťastný člověk – rád 
hrál divadlo a uměl také dobře zpívat. Často vystupoval v hostinci Houserek 
(Raškov č.5) jako kouzelník. V mnoha divadelních hrách hrál hlavní roli mla-
dého milence nebo komického vesničana. Svůj humor si uchoval až do smrti. 
Až do roku 1946 pracoval v Českobohdíkovských vápenných závodech Český 
Bohdíkov (Kalkgewerkschaft Böhmisch Märzdorf). Se vznikajícím naciona-
lismem můj dědeček příliš nesouhlasil. Za 1. republiky byl členem Pořádkové 
služby německých sociálních demokratů „Rote Wehr – Republikanische Wehr» 
v Raškově a vždy hledal společnou řeč se svými českými sousedy. Nikdy jsem od 
dědečka neslyšel - navzdory jeho těžkému osudu – žádné špatné slovo o Češích.

Když v říjnu 1938 vpadla do obce německá armáda, neprojevoval žádnou 
radost, místo toho sklízel brambory. Němečtí Henleinovi stoupenci ho samo-
zřejmě sledovali (byl na „červeném seznamu»). Jako sociální demokrat byl po 
německé invazi krátce uvězněn a poté poslán do říše do Norimberku na „převý-
chovu». Po návratu řekl své rodině: „Bude válka a všichni za to budeme muset 
platit.» Prorocká slova obyčejného dělníka! 

Během války byl zodpovědný za uvězněné britské válečné zajatce, pra-
cující ve vápence. Měl jim přidělovat práci a dohlížet na ně. V těchto špat-
ných časech poskytoval vězňům informace, jídlo a také rádia, aby mohli 
poslouchat rádio BBC. V květnu 1945 umožnil britským zajatcům utéct 
do lesů k partyzánům. Nasadil tenkrát svůj vlastní život - v očích vládců to 
byla velezrada! V květnu 1945 vyjednával tajně s českými partyzány v le-
sích kolem Bohdíkova, aby se zabránilo zbytečnému krveprolití. Mno-
ho z nich znal z vesnice. Němečtí vládci trestali všechny tyto činy smrtí.  
Po válce byl v červnu 1945 jako jediný Němec dokonce zvolen do před-
sednictva dobrovolných hasičů (SDH) v Raškově. To ukázalo jeho pří-
kladný postoj během německé okupace – jinak by ho jako Němce nezvoli-
li. Byl tak před koncem války posledním náčelníkem hasičů v Raškově.  
Avšak časy pro něj nebyly příznivé. 7. dubna 1946 v 5 hodin ráno musel s pade-
sátikilogramovým příručním zavazadlem Raškov - svůj domov - navždy opustit. 
Bývalí britští váleční zajatci mu pak na jeho novou adresu do Německa posílali 
balíčky s potravinami a oblečením a dokonce mu nabídli práci v Anglii. To by 
nikdy neudělali, kdyby s nimi tenkrát zacházel jako s nepřáteli! 

Jen jedinkrát se v roce 1965 vrátil na pět dní s vízem a povinnou výměnou 
(tenkrát se musela vyměnit určitá částka peněz) zpět do svého starého domova. 
Na ta srdečná setkání se starými přáteli v hospodě U Krobotů nikdy nezapo-
menu. Můj dědeček byl člověk, který nebloudil s masami, ale přesto musel za 
jejich činy zaplatit. Nebyl to žádný hrdina, ale vždy stál za svým přesvědčením, 
solidárně pomáhal ostatním lidem v těžkých časech a vždy zůstal člověkem. 
Nikdy se nenechal svést německými nacionalisty. Hodně mi vyprávěl o svém 
starém domově a předal mi tak lásku k tomuto kraji a jeho obyvatelům.

Adolf Ondratschek zemřel v roce 1975 ve svém novém bydlišti – ne domově 
- v Hesensku. Můj dědeček pro mne bude vždy  vzorem.

Adolf Ondratschek (vnuk), Berlin 2012
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Rychlý a kvalitní tisk
• vizitek
• letáků
• vstupenek
• stravenek

• katalogů
• brožur
• kalendářů
• knih

Grafi cké návrhy
• logotypy
• fi remní design
• letáky, knihy
• fi remní časopisy

• potisk obálek
• složky
• nástěnné kalendáře
• časopisy

POZVÁNKA DO 
SPOLEČNOSTI
2.2. Včelařský ples
8.2. Sportovní ples
23.2.  Ples komunitní školy

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V kostele v Bohdíkově z důvodu re-
konstrukce se letošní rok vánoční 
bohoslužby konat nebudou. 
V kapli v Komňátce se bohoslužby 
uskuteční: 24.12. 2012 v 22.00 hod., 
1. 1. 2013 v 7.30 hod.
V kostele v Raškově se bohoslužby 
uskuteční: 24.12. 2012 v 20.30 hod., 
1. 1. 2013 v 10,30 hod.
V kostele v Rudě nad Moravou se 
bohoslužby uskuteční: 24.12. 2012 
v 15.00 hod. pro rodiny s dětmi,
24.12. 2012 v 24.00 hod., 25.12. 
2012 v 9.00 hod., 26.12. 2012 v 9.00 
hod., 31.12. 2012 v 16.00 hod.,
1. 1. 2013 v 9.00 hod.

KINO OLŠANY
Prosinec
21.12. /09.00/ Na půdě aneb Kdo má 
dneska narozeniny? ČR školní
Leden -únor 2013
11.1./19.00/ Méďa USA komedie 40Kč 
18.1./19.00/ Polski film ČR, Polsko 40Kč
23.1./18.00/ středa Twilight sága: 
Rozbřesk–2. fantasy USA 40Kč
25.1./19.00/ Alois Nebel ČR 40Kč
1.2./ 18.00/ Velká vánoční jízda USA ani-
mák za vysvědčení 
Během jarních prázdnin od 11.3- 15.3.2013 
připravujeme týden reprízovaných dětských 
filmů.
Dále kino prozatím nepromítá, již nejsou fil-
my v 35mm formátu.

BOHDÍKOV V LETECH S 2 NA KONCI
1282 – první písemné zmínky o obchodní cestě z Moravy do Slezska (Hanu-

šovic, Branné..)

1532 – panství Nového hradu převzal Přemek z Žerotína

1622 – panství Bohdíkov bylo odňato Janu Odkolkovi z Oujezda za účast na 
českém odboji a předáno rudskému panství Lichteštejnů

1872 – byla postavena tzv. „horní“ vápenka německé firmy Eisenstein

1892 – založen současný hřbitov v Bohdíkově. Do tohoto roku bylo pohřbí-
váno na hřbitově mezi kostelem a hradební zdí. Budována silnice přes 
Bohdíkov.

1912 – byla rozšířena vápenka firmy Eisenstein v horní části Bohdíkova

1922 – postavena hasičská zbrojnice v Raškově Dvoře. Byla zbourána v roce 
1970. Byla zahájena pozemková reforma na statcích Jana II. knížete 
z Lichtenštejna.

1932 – byl založen lom v katastru obce Komňátka (dnešní kamenolom).  
23. 2. byl strážník na železniční trati E. K. přepaden maskovanými lupi-
či. Mířili na něj revolverem. Po krátkém zápasu beze stopy uprchli

1952 – 13.5. bylo provedeno slavnostní položení základního kamene nové ha-
sičské zbrojnice v Bohdíkově

1962 – zahájeno partnerství obce Bohdíkov s obcí Nitrianské Sučany odstra-
něna bysta T.G. Masaryka před sokolovnou a budovou MNV v Raškově

1982 – 14. a 15.8. se konala výstava drobného zvířectva na hasičské zahradě 
v Bohdíkově

1992 – 9. 12. ustavující valná hromada honebního společenstva Vaškova hora. 
Ukončena rekonstrukce ZŠ v Komňátce ke společenským účelům. 1. 9. 
zahájen prodej v prodejně Jitka na drahách. Otevřena prodejna Potravin 
a smíšeného zboží v Raškově za kostelem (dnes prodejna stavebnin).

2002 – Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finanční pomoci ve výši 100 tisíc 
Kč z obecního rozpočtu Praze 7 – Holešovice postižené povodní 
v srpnu 2002. 22. 12. byla uvedena do provozu první část plošné plyno-
fikace obce v Bohdíkově a Komňátce. 24.5. se konal poslední turistický 
pochod Bohdíkovská 15 a 25.

2012 – zkolaudována nově vybudovaná obecní kanalizace a zahájen zkušební 
provoz čistírny odpadních vod

Omluva: V minulém roce byl chybně uveden rok změny názvu TJ Sokol na TJ 
Tatran Dolní Bohdíkov. Ke změně došlo v roce 1951 ne v roce 1961.

J. Málková


