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Vážení spoluobčané,
v letošním roce se naše obec poprvé přihlásila do soutěže
Vesnice roku Olomouckého kraje 2013, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se Svazem měst
a obcí ČR, Spolkem pro obnovu venkova ČR a Olomouckým
kraje. Celkem v našem kraji soutěžilo 19 obcí. Každá z přihlášených obcí zaslala společně s přihláškou charakteristiku
obce podle předem připravené osnovy a dále 30 fotografií
obce a jejich zajímavostí. Soutěžící obce potom navštívila
desetičlenná hodnotitelská komise složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže pod vedením paní Kočnarové starostky
obce Skalička, která získala titul Vesnice roku Olomouckého
kraje 2011.
Komise hodnotila úroveň strategických rozvojových dokumentů, využívání různých dotačních titulů, celkový vzhled
obce, společenský život v obci, práci spolků a zájmových organizací, činnost mládeže, péči o zeleň a životní prostředí,
spolupráci se zemědělskými a drobnými podnikateli, péči o
kulturní památky a venkovskou architekturu, kroniku obce
a obecní zpravodaje. Každá obec měla k dispozici 90 minut,
v nichž seznámila komisi formou vlastní prezentace se životem v obci. Přestože jsme neočekávali, že bychom hned napoprvé dosáhli nějakého ocenění a výrazného úspěchu v soutěži
vesnice roku, zapůsobili jsme na členy komise natolik, že
naše obec získala Bílou stuhu za činnost mládeže.
Je to výsledek obětavé práce základní a mateřské školy,
místních spolků, Komunitní školy Bohdíkov, pobočky hudební školy Yamaha a všech dalších, kteří věnují čas práci
s dětmi a mládeží. Jaký je to úspěch, jsem si naplno uvědomil až při slavnostním vyhodnocení soutěže Vesnice roku
Olomouckého kraje 2013 ve vítězné obci Hradčany v okrese
Přerov. V soutěži se zpravidla na předních místech umisťují
obce, které se soutěže zúčastňují opakovaně po několik let,
a nám se podařilo získat jednu ze stuh hned při první účasti. Chtěl bych proto všem, kteří nám při přípravě i vlastní
prezentaci obce pomáhali, upřímně poděkovat, neboť odvedli opravdu výbornou práci a pomohli nám zviditelnit obec
v Olomouckém kraji i celé republice. Zasloužili se o to, že
naše obec za Bílou stuhu obdrží od MMR ČR odměnu ve výši
300 tis. Kč z příslušného dotačního titulu v rámci Programu
obnovy venkova.
Myslím si, že když se do soutěže v příštím roce zapojí
ještě více spolků, organizací a především Vás, našich občanů,
můžeme uspět ještě lépe.
Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

NÁVŠTĚVA Z NITRIANSKÝCH SUČAN

Ve dnech 28. a 29. června navštívila naši obec delegace
z Nitrianských Sučan vedená starostkou Mgr. Gabrielou
Kusou. V pátek se naši hosté zúčastnili školní pouti, kde
se o jejich příjemný pobyt, kromě dalších občanů, staraly
členky i předseda SPOZ. V sobotu po návštěvě Čističky
odpadních vod, kostela a základní školy poobědvali v restauraci Holba, kde si prohlédli místní pivovarnické muzeum. Poté navštívili poutní areál nad městem Králíky Horu
Matky Boží (Hedeč). Návštěva byla ukončena v penzionu
Měšťan v Komňátce, kde byli hosté ubytováni.

JAK POSTUPOVAT PŘI BUDOVÁNÍ
DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Protože řada nemovitostí ještě není napojena na nově
vybudovanou veřejnou kanalizaci v obci, doporučujeme
vlastníkům nemovitostí, aby využili příznivého počasí
a připojili se na veřejnou kanalizaci. Znovu Vás informujeme o postupu při budování domovní kanalizační přípojky. Připojení na veřejnou kanalizaci je možné vždy až po
projednání a odsouhlasení vybudování domovní kanalizační
přípojky obecním úřadem. Pověřeným pracovníkem pro
tyto účely je pan Jan Darebník (číslo mobilního telefonu
733 358 925, e-mail: stavebni@bohdikov.cz), s kterým postup při vybudování přípojky konzultujte.
Pro vybudování kanalizačních přípojek platí následující
zásady:
Co zajistí obec:
• zpracování projektové dokumentace kanalizační přípojky začínající na pozemku vlastníka nemovitosti
(občana) a tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitř-
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pokračování na str. 2

zprávy obecního úřadu
•

•

•
•

•

ní kanalizace stavby k zaústění do
hlavního kanalizačního řadu (stokové sítě)
na základě Smlouvy o právu umístit a zřídit stavbu podepsané vlastníkem pozemku vydání územního
rozhodnutí
na
vybudování
kanalizační přípojky Městským
úřadem v Šumperku
podle zpracované projektové dokumentace zajistí na své náklady
dodání potrubí na vybudování
kanalizační přípojky (potrubí vydávají pracovníci obce p. Mátych
a Svoboda ve skladu obce v areálu
kravína). Potrubí na kanalizační
přípojku obdrží vlastník nemovitosti až po uzavření Smlouvy o vybudování kanalizační přípojky
odsouhlasení místa napojení domovní kanalizační přípojky na veřejnou kanalizační síť
organizačně zajistí závěrečnou
technickou prohlídku kanalizační
přípojky, zejména kontrolu těsnosti přípojky, podsypání přípojky
štěrkopískem, zkontroluje, že do
přípojky nejsou zaústěny dešťové
vody a stávající septik, teprve potom lze výkop zasypat
zpracování dokumentace, zaměření skutečného provedení kanalizační přípojky včetně pořízení
fotodokumentace

• vyhotovení „Smlouvy o odvádění
odpadních vod do kanalizace pro
veřejnou potřebu“
Co zajistí budoucí vlastník přípojky (občan):
• podepíše s obcí  Smlouvu o právu
umístit a zřídit stavbu kanalizační
přípojky pro účely vydání
územního rozhodnutí Městským
úřadem Šumperk
• zaváže se připojit na kanalizační
síť a uzavře s obcí Smlouvu o vybudování kanalizační přípojky
• vybudování kanalizační přípojky na svém pozemku odborně
způsobilou firmou nebo osobou
v souladu s platnými ČSN
• výkopové práce na vlastním pozemku
• na své náklady pořídí čistící a revizní šachtu kanalizační přípojky
a umístí ji na svém pozemku
• umožní před zasypáním výkopu
na svém pozemku závěrečnou
technickou prohlídku vybudované
kanalizační přípojky pověřeným
pracovníkem obecního úřadu
a pořízení fotodokumentace kanalizační přípojky, bez kontroly nelze provést zásyp výkopu a připojit
se na veřejnou kanalizaci
• odevzdá vyplněný tiskopis Oznámení o napojení na veřejnou kanalizaci, kde bude písemné po-

tvrzení odborně způsobilé firmy
nebo osoby o tom, že byla provedena tlaková zkouška kanalizační
přípojky, a že přípojka odpovídá
platným ČSN
• uzavře s obcí Bohdíkov „Smlouvu 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 kanalizační přípojky podle těchto pravidel je
možné pouze po dobu zkušebního
provozu čistírny odpadních vod, tj.
nejpozději do 30. listopadu 2013. Po
tomto termínu si bude veškeré náklady na vybudování přípojky hradit v plné výší vlastník nemovitosti.
Podle schválených pravidel se řídí
budování domovních kanalizačních
přípojek pro občany vlastnící obytné a rodinné domy, rekreační chaty
a chalupy.
Ing. L. Hatoň

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
26. 8. 2013
30. 9. 2013

USNESENÍ Č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce dne 17. 6. 2013 v Bohdíkově
51. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Kontrolu plnění usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce
b) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. IN/CZ – 031/2011 uzavřený Obcí Bohdíkov a společností INSTA CZ s.r.o., IČ
25374311 se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc na akci „Kanalizace a ČOV Bohdíkov“, kterým se upravuje konečná cena díla na 81 503 882,15 Kč bez DPH
c) Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2013 pro Římskokatolickou farnost Bohdíkov na restaurování obrazů křížové cesty v kostele v Bohdíkově ve výši 27 000,- Kč
d) Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2013 pro TJ FK Bohdíkov na opravu šaten a údržbu zařízení
na fotbalovém hřišti FK Bohdíkov a dopravu mužstev k mistrovským utkáním ve výši 70 000,- Kč a úhradu výdajů
spojených s oslavami 80. výročí založení fotbalového klubu v Bohdíkově ve výši 10 000,- Kč
e) Finanční pomoc obci Hořín ve výši 100 000,- Kč na výdaje spojené s odstraněním následků povodně v roce 2013
f) Výkup pozemku p.č. 635/8, orná půda v k.ú. Dolní Bohdíkov, který vznikl na základě geometrického plánu č. 49924/2013 zpracovaného zeměměřičským inženýrem Vladimírem Rybářem, do vlastnictví obce od vlastníka původního
pozemku p.č. 635/6, orná půda, pana Z. J., bytem Bohdíkov za cenu 68 000,- Kč
g) Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Bohdíkov, se sídlem Bohdíkov 163, IČ 00302376 jako
stranou povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, zastoupenou na základě plné moci společností ENPRO Energo, s.r.o., se sídlem Valašské
Meziříčí, Sokolská 137/45, IČ 28628250 jako stranou oprávněnou z věcného břemene. Předmětem smlouvy je zřízení
věcného břemene k pozemkům p.č. 695, 698 a 699, ostatní plocha v k.ú. Raškov Ves, pro přípojku NN na stavbu
„Raškov – Václavek p.č. 335/3, NNK“ za cenu ve výši 4 000,- Kč
h) Návrh úprav rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2013 podle přílohy
52. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
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Ze života naší obce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za uplynulé období se narodili:

Navždy se s námi rozloučili:

Svoboda František, Bohdíkov

3. 6. Bosňáková Bohumila, Raškov

Marek Filip, Raškov

11. 6. Cikrýtová Jiřina, Komňátka
29. 6. Cink Josef, Komňátka
10. 7. Cikrytová Jaromíra, Raškov

ZLATÁ SVATBA

50

Dne 29. 6. 2013 oslavili manželé
Karel a Marie Gronychovi z Bohdíkova významné životní jubileum
– 50. výročí uzavření manželství.
Manželům k výročí zlaté svatby
poblahopřáli v rodinném kruhu
starosta obce Ing. Hatoň Luděk,
předseda SPOZ pan Hatoň Leoš
a členky SPOZ paní Johnová Zdenka a paní Poprachová Anna, kteří
oslavencům předali květinu a dárkový balíček.

Z HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ V BOHDÍKOVĚ

Pokračování
Nástupcem Jana Dittricha se stal Alois Konečný, pokrokový člověk,
který zde svým působením zasadil prvotní kořeny národního uvědomění a svými moderními myšlenkami a činy dokázal velmi pozitivně
ovlivnit nejen školství, ale i politickou a osvětovou činnost v obci.
Alois Konečný se narodil 2. února 1858 v Dolních Otaslavicích
u Prostějova jako syn mlynáře. Studoval na reálce v Olomouci a Učitelském ústavu v Brně. Po ukončení studií působil 10 let jako učitel v Nákle na Olomoucku a od roku 1887 jako nadučitel v Českém Bohdíkově.
Jeho působení zde bylo velkým přínosem nejen pro školu, ale i pro
obec a zvláště české občany.
Obce Český Bohdíkov a sousední Raškov tehdy tvořily jakousi pomezní hranici v národnostním členění. V Raškově převažovalo obyvatelstvo německé národnosti a českou většinu tvořil právě Bohdíkov,
proto s přívlastkem Český. Čeští občané v Bohdíkově byli tou dobou stíháni útoky německých nacionálů (fabrikanti Karger, Chiari, Brass...),
kteří využívali svého hospodářského postavení vůči českým dělníkům,
snažili se poněmčit celou obec a také se pokoušeli založit schulvereinskou školu. Celý případ dokumentuje i zápis v obecní kronice:
... Ku konci toho roku 1892 budiž poznamenáno, že z jisté strany, která na předním místě povolána byla, aby „německý Schulverein“ v místě
– poblíž české školy obecné – školu německou zřídil a potřebnou budovu
vystavěl. Obecní zastupitelstvo a místní školní rada byly včas o nebezpečí
zpraveny a poučeny a jich rozhodným vystoupením proti tomu strojenému
zlu a semeništi nedozírných neshod a svárů v rodinách, obci a celém kraji, záležitost tato hned v zárodku zmařena jest ...
Sám Konečný se nebezpečným pokusům německých šovinistů snažil zabránit důsledným povzbuzováním národního
uvědomění. Zasloužil se o to založením několika vlasteneckých organizací (Sokol, místní odbor Národní jednoty) a organizováním svépomocných hospodářských akcí (např. pod názvem „Svůj k svému!“, kdy nabádal české občany ke spoluúčasti
vylepováním plakátů s dodatkem „Čechové, kupujte jen u Čechů!“). Svou činností se také zapojil do emancipačního hnutí
českého učitelstva. Stal se čestným funkcionářem Učitelské jednoty šumpersko-zábřežské a působil i ve vedení Ústředního
spolku jednot učitelských na Moravě. Ve volbách roku 1906 kandidoval za Českou stranu národně sociální do Zemského
sněmu. Tímto se stal ponejvíc trnem v oku německým šovinistům, ale také c. k. školským úřadům a církvi.
Příčinou prvního útoku na osobu Aloise Konečného byla jeho snaha zabránit zpupnosti německých nacionálů vůči
Čechům. V květnu 1905 probíhala v aloisovské Kargerově továrně na papír stávka českých dělníků, kterou Konečný maximálně podporoval a při které předal stávkujícím finanční příspěvek 10 korun ze sbírky pro tento účel. Za tuto činnost
na něj byla podána stížnost, na jejímž základě proběhlo první disciplinární řízení, po kterém byla Konečnému udělena
ústní důtka. Konečný ale pokračoval dál ve svých pronárodních aktivitách se snahou ovlivnit chování a jednání českých
obyvatel. Na schůze v Komňátce a Bohdíkově byl požádán o vylepení plakátů s dodatkem „Čechové, kupujte jen u Čechů! Když je předával obecnímu sluhovi k vylepení, domníval se, že je schůze předem ohlášená a plakátování povoleno.
Skutečnost ale byla opačná a Konečný se tak stal obětí zřejmě předem domluvené hry. Další žaloba na sebe nenechala
dlouho čekat a Konečnému byla rozhodnutím okresního soudu udělena pokuta 20 K.
Mgr. Petra Straková
			
- pokračování příště-
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Z á k l a d n í a m at e ř s k á š ko l a BOHDÍKOV
Závěr školního roku ve školní družině
patřil déle připravované hře „Pevnost Boyard“ spojené se spaním ve
škole. Slunné počasí nám pomáhalo a
s dětmi jsme si užili spousty legrace,
překvapení i tajemna při soutěžích,
výrobě triček a večerní stezce odvahy.
Po návratu byla na všech znát únava
a tak jsme se těšili do nachystaných
pelíšků v tělocvičně. Další den ráno
jsme se rozcvičili na čerstvém vzduchu, dali dobrou snídani a bohužel
nastal čas rozejít se domů.
Dne 8. 6. jsme se školní družinou
vyrazili na výlet k Novému hradu. Po
cestě jsme si zahráli hru stopovanou,
kterou připravily paní vychovatelky
s Anetkou Žákovou. Na hradě jsme si
opekli párky a dál se těšili na návštěvu
restaurace „Obora“, kde jsme si koupili nanuky a limonády. Po tomto občerstvení už nás čekala jen cesta vlakem
do Komňátky a rozchod domů k maminkám. 
Vendula Johnová, vychovatelka ŠD

pracovníků základní a mateřské školy,
Komunitní školy Bohdíkov, HŠ Yamaha, obce, dalších přátel a rodinných
příslušníků i vystupujících odvedl obrovský kus poctivé práce, která byla
odměněna úspěchem a spokojeností
mnoha místních i přespolních návštěvníků. Seznam ochotných dobrovolníků a pomocníků by byl opět delší
než loni, proto je nebudu všechny uvádět, ale chtěla bych jim znova vyslovit jen jedno veliké upřímné DÍKY!

23. ŠKOLNÍ POUŤ „ZE ŽIVOTA
HMYZU“
Školní rok 2012/13 se nám opět
podařilo zakončit tradiční akcí, na
kterou jsme se velmi těšili. Tým spolu-

a 23. školní pouť připomenout několika fotografiemi. Více jich najdete na
www.zsbohdikov.cz. Velmi si vážíme
návštěvy slovenských přátel z Nitrianských Sučan, kterým se u nás velmi
líbilo.
Mgr. Alena Vokurková

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
2013/2014
se uskuteční v pondělí 2. 9. 2013
v 8:00 h v budově základní školy.
Děti nepotřebují aktovky ani přezůvky. Hned ráno se budou moci přihlásit na oběd, svačinu a do školní družiny, která bude první den v provozu
do 13:00 h. Pro děti z Raškova pojede
autobus do školy dle jízdního řádu
minulého šk. roku a zpět do Raškova
v 9:30 h. Pokud dítě půjde do školní družiny, musí si rodiče v tento den dopravu
dítěte zpět do Raškova zajistit sami.
INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Pro všechny rodiče dětí a cizí zveřejňujeme základní informace, které
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jsou důležité pro pochopení zásad
sestavování jídelníčku a práce školní
jídelny vůbec.
ZÁSADY ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ
Nejdůležitější zásadou školního
stravování je dodržování spotřebního
koše.
Proč musíme plnit Spotřební koš?
• Hlavní činností školního stravování
je především výchova ke zdravému
životnímu stylu.
• Musíme děti naučit, co je zdravé jíst,
aby se tak stravovaly v dalších letech a
bránily se tak civilizačním chorobám.
• Jen s důsledným dodržováním spotřebního koše a zásad zdravé výživy můžeme obhájit svou existenci
a zůstat příkladným protipólem
všech „fast foodů“, které se snaží
nahradit funkci školního stravování.
• Snažme se vařit zdravě, chutně
a moderně, abychom si udrželi léty
vybudovanou pozici i ve stále se ztěžujících podmínkách.
Co je spotřební koš?
Spotřební koš je soustava 10 skupin základních potravin, jejichž denní doporučená dávka ke spotřebě by
měla pokrýt doporučenou dávku živin
pro jednotlivá odebraná jídla a určenou skupinu strávníků.
Vyhláška 107/2005Sb. o školním
stravování rozděluje Spotřební koš pro
kategorie strávníků podle jejich věku:
1.
3 - 6 let
2.
7- 10let
3. 11-14let
4. 15-18let
Spotřební koš pro všechny věkové
skupiny obsahuje tyto potravinové komodity:
1. Maso
6. Cukr
2. Ryby
7. Zelenina
3. Mléko
8. Ovoce
4. Mléčné výrobky 9. Brambory
5. Tuky
10. Luštěniny
Množství potravin v jednotlivých
komoditách se liší podle věku strávníků a počtu denních odebraných jídel.
Při hlídání Spotřebního koše je
nutné mít na mysli, že se strávníci nestravují ve školní jídelně celý den. Žák
základní školy, který odebírá oběd,
pokryje 35 % doporučené denní dávky potravin. Jedním jídlem ve školní
jídelně nemohou být zabezpečeny
všechny potřebné živiny v optimálním

množství. Rozhodující vliv na stav výživy dětí má domácí stravování.
Příště: Doporučené zařazování jídel během měsíce pro správné plnění
spotřebního koše
Milena Dokoupilová,
vedoucí ŠJ při ZŠ a MŠ Bohdíkov

10 LET HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA V BOHDÍKOVĚ

Pobočka šumperské Hudební školy YAMAHA byla při Základní škole
Bohdíkov založena v roce 2003. K tomuto kroku nás vedl vzrůstající počet
žáků ve flétnovém kroužku a spousty
dalších dětí, které se tehdy přihlásily
do soukromé výuky hry na flétnu. HŠ
YAMAHA zaujala propracovaným
systémem výuky, širokou nabídkou
notových materiálů všech žánrů a především profesionálními hudebními
doprovody.
Oslovili jsme ředitele Hudební
školy YAMAHA v Šumperku PhDr.
Tomáše Ospálka, který našemu zájmu
ochotně vyšel vstříc a pomohl nám
s vybavením učebny keyboardy, pulty,
aparaturou, mikrofony... Začátky našeho společného působení nebyly vůbec lehké. Děti tehdy byly na úplném
počátku svého „umění“, a tak se první
koncerty nesly v duchu těch nejjednodušších písniček, které posluchačům
vykouzlily někdy úsměv na tváři, jindy
v nich vzbudily nedůvěru. Přesto jsme
vydrželi!
Zájem žáků byl vždy mimořádný.
Počet přihlášených se každým rokem
pohybuje kolem čísla 20, rekordem
bylo 34 žáků v roce 2005. Těší nás, že
rodiče oslovila nabídka těchto oborů:
První krůčky k hudbě
Rytmické krůčky
Zobcová flétna
Doprovodná kytara
Keyboard
Populární zpěv
Za dobu působení hudební školy
jsme se přes počáteční „lámání prstíků“ vypracovali na slušnou úroveň,
o čemž svědčí četná umístění na celostátních soutěžích v Českých Budějovicích. Naši školu výborně reprezentovaly žákyně v oborech zobcová
flétna a populární zpěv. Nejúspěšnějšími se tak staly Jana Šaliková, Aneta
Žáková a všem známé zpěvačky Alena
Mátychová a Sára Reissausová. Za
možnost účastnit se soutěží děkujeme
především Obecnímu úřadu v Bohdíkově, který nám finančně přispíval na
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dopravu. Bez podpory pana starosty
a obecní rady by pro nás podobné
akce byly nedostupné.
V roce 2006 přibyla v naší
pobočce další šikovná lektorka, a to
Vendula Johnová. Absolvovala potřebná školení a stala se oblíbenou
vyučující a silnou oporou, bez které
bychom si naši další činnost už nedovedli představit.
Veškeré působení hudební školy
společně směřujeme k tomu, aby naši
žáci získali nejen potřebné hudební
vzdělání, ale aby se také prezentovali
veřejnosti. Společně se základní školou organizujeme různá vystoupení
a koncerty. Již tradicí se stal Vánoční koncert v kulturním domě a Závěrečný koncert všech žáků v bohdíkovském kostele. S velkým ohlasem
se setkal loňský vánoční koncert v
Kapli Fr. Schuberta na Vysoké u Hanušovic. Samozřejmostí je spolupráce
a pomoc Tomáše Ospálka a jeho kapely Omicron, kteří nám zajišťují
ozvučení na našich koncertech a večerní zábavu na každoroční školní
pouti.
Školní rok 2013/2014 rozšíří
naše řady pomocná lektorka Anetka Žáková, která bude vypomáhat
s přípravou dětí v oboru Rytmické
krůčky. Tato dnes už bývala žákyně
navštěvovala výuku hry na zobcovou
flétnu po celých 10 let. Vychovali
jsme si tak svědomitou a šikovnou
vyučující.
Všem rodičům bývalých, současných a i budoucích žáků velmi
děkuji za důvěru a ochotu vést děti
k „muzicírování“. Společně jim tak
poskytujeme radost, úspěch, uznání,
ale především cit a vztah k hudbě.
A o to nám jde především.
Mgr. Petra Straková

F otbalov ý klub Bo hdí kov
Aktuální současnost
i historie oddílu v kostce.

Tak už se soukolí fotbalových mlýnů opět roztočilo na plné obrátky, aby
semlelo všechny manšafty, celý jejich
um i nemohoucnost a roztřídilo je tak
na kvalitní či méně zdařilý produkt,
který bude na konci sezóny náležitě
oceněn. Jak hrubé bude síto a tím
pádem jak dalece zůstaneme nahoře
nebo jak hluboce se propadneme, to
vše záleží na týmu, na jeho sehranosti,
bojovnosti, na tom, jak rychle se hráči
sžijí s novými posty v sestavě, jak rychle najdou společnou notu s novým
trenérem, kterým je pro tuto sezónu
Jula Kováč. Je to obdobná otázka jako
před každou sezónou. Letošní otazník
ovšem přišel hodně brzy. Ano, v kádru nastaly určité změny, tedy ne vlivem
nového trenéra, ale osobními odchody
hráčů, které Tým do určité míry nečekaně oslabily. Trenéra překvapil a právě jejich nahrazení zkomplikovalo jak
práci kouče mužů, tak i následně práci
kouče dorostu, který také nemá hráčů
na rozdávání a musí tedy vypomáhat
se svým málem „Áčku“. Na jednu stranu si člověk řekne, že přišlo příznivé
období celkové hráčské úrody, klidu
a pohody, v oddíle přibyl na novou sezónu nový manšaft, tentokráte mladších žáčků a tím pádem má Bohdíkov
v soutěžích zapojeno 5 týmů, což historie nepamatuje. Na druhou stranu
nastanou, pro někoho méně pochopitelné komplikace v hráčském kádru
a klid a pohoda je tatam, oddílový život se ubírá jiným směrem a jak se říká
„kdeže loňské sněhy jsou“. Uvidíme,
manšaft jako takový nemáme špatný,
trochu zocelit obranu a lepší mušku
při zakončování v útočných řadách

a to by bylo, aby to nebylo. Hlavně,
aby něco bylo, aby něco nechybělo,
aby se to rozeběhlo a rozstřílelo a pochytalo, abychom víc brali, než rozdávali, v tomto musíme ukázat i trochu
chamtivosti než velkorysosti. Někdo
to možná tak neprožívá, ale říkejte to
nám, kopálistům. Jednou někdo řekl:
„Fotbal není záležitostí života a smrti.
Je mnohem důležitější!“.
Teď se trochu odkloním od aktuální skutečnosti, která bezpečně přináší více šedin na naše hlavy
a zabrousím trochu do historie.
Proč? Protože náš oddíl letošního
roku vstoupil do 80. roku života na
poli fotbalovém. Ano již od 33. roku
minulého století u Nás poprvé oficiálně zazněla rozhodcovská píšťalka,
padl první mistrovský gól, vykopl se
první drn na prvním fotbalovém hřišti v Bohdíkově. Tehdy si naší otcové,
dědové i pradědové řekli, že tu něco
v dědině chybí a jelikož už předtím
s touto myšlenkou koketovali, slovo
dalo slovo a parta nadšenců kolem
p. Adolfa Fetky udělala první bohdíkovský manšaft. To bylo slávy a nadšení, nedělní zápasy se staly svátkem,
hrála při nich dechovka a pivo teklo
proudem. Dnes již dechovka nehraje, ale pivo a sláva zůstaly. Fotbalový
život přerušila jen II.sv. válka, aby se
po ní v roce 1946 oddílový život opět
probudil k životu a pivo zase rozeteklo
proudem. Několik přeborníků okresu
máme na svém kontě, několik talentů
a hráčských legend prošlo oddílem.
Stovky hráčů, desítky trenérů a bafuňářů prošly oddílem, aby tito dělali
fotbal, aby dělali slávu sobě, oddílu
i obci, aby hráli tu nejvyšší soutěž,
aby bojovali o ty nejvyšší příčky. Vli-

vem reorganizace struktury soutěží
postupujeme v roce 1991 do vyšší
soutěže I.B třídy Hanácké župy fotbalové Olomouc. Tam se držíme pár
let, ale vlivem odchodu hráčů, obměny generací tuto soutěž opouštíme
a padáme do okresu a následně do
III. třídy. Ale opět se zocelujeme,
hráčská kvalita stoupá a stoupáme
také zpátky do okresního přeboru
a v roce 2006 znovu do I.B třídy,
kde působíme dodnes. Také dorost
si vyzkoušel vyšší třídu, kdy v soutěži
2009-2010 hráli krajskou soutěž I.A
třídu, ale hráči odrostli a třídu jsme
museli opustit, ale byli jsme tam.
Zmiňovat se a rozebírat, co jsme vybudovali, postavili, zrekonstruovali,
to by bylo na delší čas i článek. To
co nám naši předkové předali, jak
oddílovou soutěž, tak i zázemí fotbalového stánku, to jsme z vděčností
přijali a postarali se o to, aby svěřené dílo bylo zachováno, vzkvétalo
a nebylo zapomenuto a myslím si, že
naši dědové mohou být přinejmenším spokojeni, ne-li pyšní, ale buďme
skromní..
Ten, který v oddíle žije – Petr,
nevypsané fixa, Janek

SDH Komňátka
V sobotu 10. srpna jsme se v Rovensku zúčastnili jubilejního desátého ročníku her bez hranic. Naše družstvo se této
soutěže v netradičních disciplínách, které svým pojetím připomínají známou televizní soutěž z devadesátých let, účastnilo
již po sedmé. Letos hájilo naše barvy družstvo ve složení Vendula Johnová, Simona Šnejdrlová, Petra Hatoňová, Mojmír
Horníček, Jindra Mareček a Radek Gronych. Našimi soupeři byly dva týmy z pořádajícího Rovenska, dále ze Šumperka,
Drozdova, Zábřeha, Nového Malína, Písařova a Třeštiny.
V této nabité konkurenci se nám podařilo po pěti záludných disciplínách pod názvy jedlíci, květinky, běžky, vlnobití
a závěrečné štafetě uhájit celkové první místo. O našem vítězství rozhodly odolné mužské žaludky, kondice a samozřejmě
správně zvolená strategie. Nutno podotknout, že se nejednalo o vítězství premiérové, poprvé se nám podařilo zvítězit
v „olympijském“ roce a první cenu jsme tehdy převzali od skutečné legendy světového sportu Věry Čáslavské. Letos jsme
první cenu sice převzali „pouze“ od domácích pořadatelů, ale tím pro nás rozhodně nepozbývá na významu, spíše naopak.
Touto cestou bychom rádi poděkovali právě rovenským pořadatelům, zejména Martinovi Janů alias Pařezovi, který
každý rok hry bez hranic pečlivě připravuje a hlavně vymýšlí všechny ty srandovní disciplíny, u nichž se bavíme nejen
my soutěžící, ale především diváci. Na závěr bychom Vás všechny rádi pozvali na příští ročník her bez hranic, protože
pořádná fanouškovská základna je to jediné, co nám dosud při závodění chybí. Další informace a fotografie z letošního
a předchozích ročníků najdete na www.hrybezhranicrovensko.estranky.cz.
Mgr. Petra Hatoňová
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MĚSTO ŠUMPERK,
BEZPEČNOSTNÍ
RADA, ŠUMPERK

GASTROFESTIVAL CHUŤ JESENÍKŮ

Jeseníky jsou regionem s přetrhanými tradicemi, proto je původní jesenická
kuchyně směsicí německé, slezské, moravské i polské kuchyně. Možná, že ani
vy byste nedokázali říct, které jídlo je tradiční pro naše hory. Ta skutečně poctivá, tradiční jídla, připravená z regionálních surovin najdete až do konce září
na jídelních lístcích devíti podniků. Poznáte je podle samolepky Chuť Jeseníků zobrazující příbor zapíchnutý do nejvyššího kopce našich hor. „Festivalové
restaurace jsme vybírali skutečně pečlivě, a to na základě kladných referencí,
získaných certifikátů kvality nebo vlastní zkušenosti,“ vysvětluje Tereza Schreiberová, pořadatelka festivalu.
„Menu sestavovali šéfkuchaři festivalových restaurací. Vycházeli přitom ze
souboru původních receptů, které posbírali historici nebo byly nalezeny v sešitcích babiček na půdách,“ vysvětlují členové sdružení Jeseníky přes hranici,
které akci organizuje. V menu vybraných restaurací najdete skutečné gastronomické zážitky: Kotletka s jeřabinovou omáčkou, vařený hovězí jazyk s rozinkovou omáčkou, masové knedlíčky v nudlovém těstě, salátek z pečené kachny, slezské tvarohové knedlíčky s jablky, sacher dort a mnoho dalšího najdete
v nabídkách festivalových podniků.
A které restaurace se rozhodly podpořit obnovu tradiční gastronomie našich
hor? V Jeseníku je to Vila Elis a Hotel Slunný Dvůr, v Rýmařově hotel Slunce,
na šumpersku pak Wellness Hotel Diana ve Velkých Losinách, motorest Permoník v Sobotíně, Kolštejn v Branné. V Šumperku je nabídka také pestrá, do
festivalu je zapojena restaurace Arte, pivnice Holba a kavárna PředMěstí.
Oslava skvělého jídla hor pod Pradědem začíná 20. června a potrvá až do
konce září. Všechny informace najdete na www.chutjeseniku.cz.

Občanské rádio CB a PMR je
jeden z možných prostředků předávání sdělení mezi krizovými
štáby orgánů veřejné moci, lidmi
a organizacemi při situaci civilní
ochrany (povodeň, havárie, 3 dny
bez elektriky nebo jiná mimořádná
událost).
Kvůli zkouškám technických
zařízení a se snahou o vzájemné
poznávání, organizuje Město Šumperk mimo situaci civilní ochrany
relace civilní ochrany s použitím
CB a PMR. Cílem relací je také
šíření sdělení, která se týkají běžného života.
Konají se relace pravidelné, a to každou první středu v měsíci v době 08:30
– 10:00, každý první pátek v měsíci
v době 18:00 – 19:00 a každou první
sobotu v měsíci v době 08:30 – 10:00.
Dále se konají cca 1x za ¼ roku
relace zvláštní a to podle možností
účasti významných hostů, jejichž
účast při pravidelných relacích
není z organizačních důvodů možná.
Dovoluji si požádat o spolupráci v propagaci relace civilní ochrany, která se uskuteční v sobotu
31. srpna 2013, mezi lidmi ve vašem okolí. Jde o rozhovor s představitelem veřejného prostoru formou, která je lidštější ve srovnání
s www a s prostředky, které hromadně šíří informace vskutku férové.
Ing. Jiří Skrbek
Město Šumperk,
bezpečnostní rada

OSLAVY 140 LET MORAVSKÉ POHRANIČNÍ DRÁHY

Termín oslav 140 let Moravské pohraniční dráhy byl již dříve stanoven na sobotu 14. září 2013. V uvedený den oslav
bude z Olomouce hl. n. vypraven nostalgický vlak, vedený legendárním Krémákem - lokomotivou řady 534.0432 s šesti
osobními vozy řady Ce. Vlak budou doprovázet členové Volného sdružení příznivců historie železnice z Chornice.
Akce se ponese v duchu atmosféry třicátých let minulého století. Jízdní
řád vlaku, jedoucího v trase Olomouc - Šternberk - Šumperk - Hanušovice
- Dolní Lipka, bude připraven ke zveřejnění v polovině srpna. Plánuje se
také krátký zájezd s několika vozy do Králík. V Dolní Lipce dojde ke zbrojení lokomotivy vodou, proto je velká pozornost věnována programu pro
účastníky akce (prohlídka stanice, výstavy, občerstvení). Připomínáme, že
od 1. července je pro zájemce k dispozici pamětní razítko, v našich končinách v osobní pokladně v Hanušovicích a u výpravčího v Dolní Lipce.
Moravská pohraniční o.s.
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firmy a organizace informují
POZVÁNKA
DO SPOLEČNOSTI

Zájezd pro důchodce

17. 8. Táborák SDH Komňátka
23. 8. Amazonky dětem
20. 9. Zájezd pro důchodce

Stavebniny H.B.S.mont
nabízí prodej
kanalizačního potrubí na domovní
přípojky, včetně tvarovek
DN 100, 125, 150 mm
Je možno dohodnout
i montáž domovních přípojek
s naší firmou.

Kamenictví – Kováč
VÝROBA A OPRAVY POMNÍKŮ
Hrabenov 129,
mobil: 605 94 64 68
www.kamenictvikovac.cz
• Výroba a prodej dřevěných
briket
• Prodej palivového dřeva
a třísek na zátop
Telefon: 737 274 331
E-mail:
mrazek.truhlarstvi@centrum.cz
www.mrazek.estranky.cz

INZERCE

Nabízím pro všechny spoluobčany kompletní služby týkající se
veškerých majetkových pojistek /
dům, domácnost, auto, odpovědnost/, nemajetkových pojistek /
úrazové, životní, investiční pojistky/, dále investice, penzijní spoření
bez využití 2.pilíře, nákup komodit,
půjčky, refinancování, hypotéky,
Neplaťte za pojistky a půjčky
zbytečně mnoho – prohlédnutí nastavení provedu zdarma! V rámci
firmy Finanční servis s.r.o. zastupuji celkem 10 různých pojišťoven,
2 banky, 3 stavební spoření, možnost výběru dle potřeb klienta.
Praxe od roku 2007.
Po domluvě zájemce navštívím osobně nebo možná schůzka v kanceláři, přímo v Raškově.
Jitka Šírová, Raškov 137, mail.
sirova@tiscali.cz, tel. 608 757 716
– stačí prozvonit – zavolám zpět.

Kunětická hora, Pardubice
Termín: pátek 20. 9. 2013
Odjezd:
Raškov – Horní Dvůr 6:00 hod.
Raškov – kostel
6:05 hod.
Raškov – u Sepla
6:10 hod.
Bohdíkov – zastávky po obci 6:15 hod.
Komňátka – obchod
6:20 hod.
Program:
Kunětická hora – prohlídka státního hradu
Pardubice – exkurze v pivovaru
Pernštejn, procházka městem,
oběd
Dobříkov – dřevěný kostel Všech
svatých
Sudkov – společná večeře s posezením v restauraci „ U Adély“
Cena: 200,-Kč – bude použito na
vstupy
doprava zdarma – hradí Obec Bohdíkov

Chcete nabídnout službu, výrobek či
výpěstek? Nebo naopak něco sháníte?
Využijte Bohdíkovský zpravodaj!
Soukromou inzerci můžete podat
zdarma: buď e–mailem na bohdikzpravodaj@centrum.cz, nebo osobně v podatelně OÚ Bohdíkov. Inzerát musí
být čitelný, srozumitelný, seriózní.
Uzávěrka je vždy do konce prvního
týdne v únoru, dubnu, červnu, srpnu,
říjnu a prosinci.
PLOŠNÁ INZERCE 2,50 Kč za 1cm2.
M. R. Štefánika 318/1 • Šumperk 787 01 • telefon: 583 211 288 • fax: 583 280 670 • e-mail: info@reprotisk.cz

Rychlý a kvalitní tisk
• katalogů
• vizitek
• brožur
• letáků
• kalendářů
• vstupenek
• knih
• stravenek

• potisk obálek
• složky
• nástěnné kalendáře
• časopisy

www. reprotisk. cz
Grafické návrhy
• logotypy
• ﬁremní design
• letáky, knihy
• ﬁremní časopisy
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