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Vážení spoluobčané,
ve dnech 15. a 16. října v naší obci
proběhly volby do zastupitelstva obce
a bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce.
Zároveň tím skončilo volební období
2006–2010, ve kterém jsem dostal Vaši
důvěru a pracoval ve funkci starosty
obce. Chtěl bych využít této příležitosti a stručně zhodnotit práci zastupitelstva, rady a dalších orgánů obce za
uplynulé období.
Zastupitelstvo obce navázalo ve své
činnosti na práci předchozího zastupitelstva a v průběhu celého volebního
období usilovalo o zlepšení podmínek
života v naší obci a celkový rozvoj obce.
V průběhu volebního období se sešlo
na 21 zasedáních. Účast jednotlivých
členů zastupitelstva na zasedáních
byla velmi dobrá. Chci rovněž ocenit
celkovou atmosféru na jednáních zastupitelstva byla pracovní, výměna názorů probíhala korektně bez osočování
a slovního napadání. Zastupitelstvo
přijalo řadu zásadních rozhodnutí,
která ovlivní směrování naší obce na
řadu příštích let. V této souvislosti oceňuji zejména odvahu s níž jsme vyřešili
modernizaci školských zařízení v obci.
S využitím dotace z ROP Střední Morava se nám podařilo vybudovat v obci
moderní malotřídní základní školu,
rovněž obě MŠ působí v nově zrekonstruovaných budovách. Je to ohromný
vklad do budoucnosti a nepochybuji
o tom, že se nám časem vrátí. Rozhodující význam má pro naši obec rovněž
získání dotace na výstavbu obecní kanalizace, plynofikaci a modernizaci
kulturního domu a pořízení traktoru

s čelním nakladačem. Zastupitelstvo
se na svých zasedáních dále pravidelně
zabývalo hospodařením obce, majetkoprávními otázkami, zlepšováním životního prostředí, vytvářením podmínek
pro lepší fungování obecního vodovodu,
rozhodlo o postupném budování bezdrátového rozhlasu v obci. Shodu jsme
našli v podpoře opravy církevních památek, kulturních a sportovních aktivit
místních spolků a občanských sdružení. Všem, kteří nějakým způsobem přispěli k těmto výsledkům chci upřímně
poděkovat.
V období mezi zasedáními zastupitelstva zajišťovala běžný chod obce,
hospodaření podle rozpočtu a operativní řešení problémů rada obce. Za
celé volební období se sešla celkem na
97 zasedáních. I když v průběhu volebního období došlo ke změnám v jejím
složení, její fungování to nijak negativně neovlivnilo. Všichni členové rady
byli velmi aktivní a velmi mi pomáhali
se zvládáním náročných úkolů. Ochotně se zapojovali do přípravy a realizace
rozhodujících investičních akcí, pomáhali hledat řešení různých problémů
a přicházeli s vlastními náměty a nápady. Byli mými nejbližšími spolupracovníky a poskytovali mi po celé uplynulé
volební období maximální podporu.
Trochu mě mrzí, že jejich úloha nebyla
mnohdy veřejností dostatečně ohodnocena.
Vedle zastupitelstva a rady obce
byla řada dalších občanů zapojena
ve výborech zastupitelstva a komisích
rady. Spolehlivě pracoval finanční výbor, který se podílel na přípravě a vy-

hodnocování rozpočtu, pomáhal při inventurách majetku, zajišťoval kontroly
pokladny a hospodaření škol ve spolupráci s kontrolním výborem.
Tradičně velmi dobře pracoval
Sbor pro občanské záležitosti, který
organizoval vítání občánků do života, připravoval zájezdy pro důchodce,
besedu starosty se seniory, setkání
padesátníků a další kulturní akce.
Velký kus práce odvedla také redakční
rada Bohdíkovského zpravodaje. Naše
obecní noviny pravidelně informovaly
o práci volených orgánů, celkovém
dění v naší obci, přinášely zajímavé
články z historie naší obce, upozorňovaly na připravované kulturní a sportovní akce. Zlepšila se jejich grafická
úprava a rozšířil se počet stránek.
Velmi mě těší, že se obohatil a rozšířil kulturní a společenský život obce.
Velmi dobře pracovaly spolky a zájmové organizace, v obci vznikly nové pohybové a taneční soubory např. orientální
tance, Bohdíkovské amazonky a další
aktivity. Řada zájemců mohla navštívit
hodnotné koncerty a vystoupení pěveckých a hudebních souborů, dětí z MŠ,
ZŠ i hudební školy Yamaha.
Všem zastupitelům, členům výborů
a komisí i dalším občanům, kteří nám
v průběhu celého volebního období nějakým způsobem pomáhali, bych touto
cestou chtěl za odvedenou práci poděkovat. Oceňuji skutečnost, že věnovali
část svého osobní volna a pohodlí práci
pro veřejnost. Je to určitě dobrý vklad
do příštího volebního období.
Ing. Luděk Hatoň,
starosta obce

zprávy obecního úřadu
VÝPIS Z USNESENÍ č. 21 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
DNE 6. 9. 2010 V BOHDÍKOVĚ
70. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 20. zasedání zastupitelstva
obce
c) Partnerskou smlouvu uzavřenou s Městem Šumperk
na projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“
d) Návrh úprav rozpočtu na rok 2010 podle přílohy
e) Bezúplatný převod pozemků p. č. 128/1, ostatní plocha a p. č. 130/2, ostatní plocha v k.ú. Komňátka od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové
Město, včetně úhrady poměrné části souvisejících
nákladů na zpracování geometrického plánu ve výši
2 856,- Kč a zpracování znaleckého posudku ve výši
750,- Kč
f) Omezující podmínky ve smlouvě o bezúplatném převodu pozemků p. č. 128/1, ostatní plocha
a p. č. 130/2, ostatní plocha v k.ú. Komňátka od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město
g) Nesouhlas s prodejem pozemku p.č. 82 v k.ú. Raškov
Dvůr

71. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání
zastupitelstva obce
b) Informaci starosty obce o přípravě výstavby kanalizace a ČOV
c) Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje k návrhu Změny č. 1
a Změny č. 2 územního plánu obce ze dne 21. 7. 2010.
I přes upozornění na některé nedostatky zmocňuje pořizovatele, Městský úřad Šumperk, odbor
strategického rozvoje, územního plánu a investic,
k dalšímu postupu v projednávání návrhu Změny
č. 1 a Změny č. 2 územního plánu obce s tím, že
k nápravě dojde před vydáním obou změn
d) Stížnost pana J. B., Bohdíkov, týkající se nečinnosti
zastupitelstva obce, rady a starosty obce Bohdíkov
při zajišťování protipovodňové ochrany
72. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
a) Připravit písemnou odpověď na stížnost pana J. B.,
Bohdíkov týkající se nečinnosti zastupitelstva obce,
rady a starosty obce Bohdíkov při zajišťování protipovodňové ochrany

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
622 občanů (každý měl k dispozici 15 hlasů), což je 55,59 % oprávněných voličů obce rozhodlo o novém složení
zastupitelstva takto:
1. Bohdíkovská nezávislá získala 3 985 hlasů, což je 46,4 % a tím pádem 8 mandátů.
2. Nezávislá volba získala 1 977 hlasů, což je 23,02 % tj. 3 mandáty,
3. ODS získala 1371 hlasů, což je 15,97 % a získala 2 mandáty,
4. Občané dostali 1254 hlasů, což je 14,6 % tj. 2 mandáty.
Složení zastupitelstva bude tedy následující:
Jméno

Počet hlasů

Sdružení

Jméno

Počet hlasů

Sdružení

Hatoň Luděk Ing.
Janků Petr
Pavelek Petr
Musilová Libuše
Tobola Otakar Ing.
Vrubel Pavel
Diviš Bedřich
Hatoň Leoš

376
325
309
294
290
282
277
255

Bohdíkovská
nezávislá

Vokurka Petr
Úlehla Petr
Fleischer Libor Ing.
Kubíček Jan Ing.
Diviš Milan Ing.
Svačinková Františka
Rutar Jaromír Ing.

224
206
182
156
129
133
105

Nezávislá volba

AKTUÁLNĚ

ODS
Občané

Výzva občanům: je nutné uhradit poplatek za komunální odpad za II. pololetí 2010. Týká se to všech, kteří dosud poplatek za II. pololetí neuhradili. Poplatek je splatný
k 31. 10. 2010. Úhrada je možná přímo do pokladny na
obecním úřadě nebo po telefonické domluvě a přidělení variabilního symbolu přímo na účet obce. Číslo účtu:
6524841/0100 vedeného u Komerční banky v Šumperku.

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
25. 10. 2010
29. 11. 2010
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Ze života naší obce

Společenská kronika
Od 14. 8. 2010 se narodili:

14. 8. Blahák Tobiáš, Bohdíkov
17. 8. Janků Barbora, Bohdíkov
25. 8. Marková Elena, Raškov
14. 9. Petriková Gabriela, Bohdíkov
28. 9. Pattyn Mark Theodor, Raškov
30. 9. Kouřil Tomáš, Raškov

Navždy se s námi rozloučila:
25. 8. Johnová Anežka, Bohdíkov

STŘÍBRNÉ SVATBY A PADESÁTILETÍ
V sobotu 9. 10. 2010 proběhlo v Kulturním domě
v Raškově již tradiční slavnostní setkání účastníků, kteří
v letošním roce oslavují 50. výročí narození a 25. výročí
uzavření manželství – stříbrné svatby. Aktu se zúčastnilo
děvět padesátníků a dva manželské páry. V úvodu se představily děti z mateřské školy Raškov pod vedením paní učitelky Kamily Vysloužilové se svým kulturním programem.
S blahopřáním k těmto významným životním výročím vystoupil starosta obce Ing. Luděk Hatoň. Poté se oslavenci podepsali do pamětní knihy a byli jim předány kytičky
s blahopřáním. Po přípitku a večeři následovala volná zábava. Fotografie z aktu pořídil pan Novák Jaroslav.
A. Poplachová

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V RAŠKOVĚ

ZÁJEZD DŮCHODCŮ

Dominuje naší obci již několik století (od roku
1733) a je upomínkou stavitelského umění našich předků. Generace před námi se o něj pečlivě staraly, udržovaly a opravovaly. My bychom v jejich snažení měli
pokračovat. I když se průběžně různé opravy provádějí,
jedná se především o exteriér. V minulých letech byla
opravena fasáda (nedoděláno). Kostel byl zvenku odizolován. Poslední práce – nutné ošetření střešních šindelů nástřikem – proběhla ve dnech 12.–14. 10. 2010.
Že je zase pěkná střecha, je zásluhou pana St. Cikryta.
Výsuvný žebřík zapůjčil OÚ Ruda nad Moravou, kterému touto cestou děkujeme. Uvnitř nám však kostel
pomalu, ale jistě chátrá. Krásné malby – z velké části
provedené zlatem a stříbrem – opadávají a jsou v desolátním stavu. Elektroinstalace je rovněž nevyhovující.
Aby se mohly provést alespoň nejnutnější opravy, musí
být proveden odborný průzkum. K tomu účelu bylo
pomocí občanů Raškova postaveno lešení. Toto nám
zapůjčil OÚ Bohdíkov a pan Václav Diopan. Odebrané
vzorky budou vyhodnoceny a dle výsledku bude rozhodnuto o následných pracích. Vzhledem k tomu, že
to není levná záležitost, dovoluji si tímto oslovit Vás,
občany Raškova, Bohdíkova a Komňátky o jakýkoli finanční příspěvek. Takto vybrané peníze budou použity
výhradně na financování odborného průzkumu. Podnikatelům vystaví darovací smlouvu Farní úřad Raškov.
Jsem názoru, že kostel není jen místem pro konání bohoslužeb, ale především kulturní památkou naší obce.
Je i centrem kulturního dění v Raškově. V minulých
letech jsme uspořádali (v obou kostelích) asi 12 koncertů vážné hudby. Musím konstatovat, že se zde účinkující, naši nebo ze zahraničí, cítili moc dobře a rádi
se k nám koncertovat opakovaně vrací. V Raškovském
kostele chválí akustiku, neopakovatelnou atmosféru,
velký počet vděčných posluchačů a hlavně krásné nástěnné malby. Myslím, že máme jeden z nejhezčích
kostelů v okolí.
Za Vaše příspěvky předem děkuji jménem všech,
kterým není osud kostela v Raškově lhostejný
F. Svačinková

V pátek 3. 9. 2010 se uskutečnil tradiční zájezd pro
důchodce pořádaný Sborem pro občanské záležitosti
na trase Zelená hora, Žďár nad Sázavou, Veselý kopec
a Sudkov. Naše první zastávka byla na Zelené hoře,
kde se nachází poutní kostel sv. Jana Nepomuckého,
který je považován za nejvýraznější stavbu barokní
gotiky. V roce 1994 byla tato památka zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Po obsáhlém výkladu, shlédnutí videa i prohlídce samotného kostela
jsme odjeli do Žďáru nad Sázavou. Zde si důchodci
mohli prohlédnout město a individuálně poobědvat.
Další naší zastávkou byl Veselý Kopec a prohlídka
skanzenu, ve kterém se nachází soubor lidových staveb Vysočina. Zájezd jsme zakončili v restauraci
„U Adély“ v Sudkově, kde nám k tanci i poslechu zahrál pan Švančárek. Dopravu již tradičně zajišťovala
firma VOBUS, poděkování patří zejména jejím řidičům panu Petru Vokurkovi a panu Bronislavu Strakovi.
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ZŠ A MŠ BOHDÍKOV
• ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU (1. 9.)
Deset nových prvňáčků jsme přivítali malým dárečkem a velkou slunečnicí. Všechno dobré do nového školního roku nejen jim popřál také pan
starosta. Ve škole se letos bude učit
52 žáků, do Mateřské školy Bohdíkov
bude docházet 26 a do Mateřské školy
Raškov 23 dětí.
• CYKLISTICKÉ ZÁVODY (24. 9.)
Využili jsme hezkého počasí
a uspořádali den dopravní výchovy
a cyklistickou jízdu zručnosti. Po malém tréninku se i soutěžilo. Nejlepší
obdrželi odměnu a diplom.
• PODZIMNÍ TVOŘENÍ (8. 10.)
Podzimní čas nás inspiroval k práci s přírodninami. Dokázali jsme vytvořit mnoho krásných výrobků, které
hezky vyzdobily školu a také mnoho
domácností.
• NÁSTĚNNÝ OBRAZ VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ
Prázdninové návštěvy ve škole
paní učitelky Štěpánky Matějčkové
a paní vychovatelky Venduly Johnové
nezůstaly bez následků. Připravily pro
nás totiž velké překvapení v podobě
krásného obrazu, který zdobí celou
stěnu školní družiny. Moc se nám líbí
a těšíme se na další překvápka!
Mgr. Alena Vokurková

MATEŘSKÁ ŠKOLA RAŠKOV V PROVOZU
Dne 30. 8. byl zahájen provoz Mateřské školy Raškov v rekonstruované budově bývalé ZŠ. Všechny děti
v naší obci tak nyní mají velmi dobré
a rovnocenné podmínky pro svou práci.

PODZIM ČARUJE

Ve školce v Bohdíkově si děti, jejich
rodiče a paní učitelky vytvořili výstavku podzimních plodů a přírodnin. Vše
jsme si prohlédli, pojmenovávali, hádali a něco i ochutnávali. Navlékali jsme
jeřabinové korálky, malovali bramborovými tiskátky, modelovali ovoce
a zeleninu. Zpíváme „O podzimku“,
přednášíme o jablíčku a o kaštánku.
Víme, co roste na zahrádce, na poli,
co najdeme v lese. Podzim je bohatý,
barevný a KOUZELNÝ. Za odměnu,
že ho máme rádi, nás očaroval. Už nejsme malošci, středňáčci a předškoláci,
ale žabky, motýlci a ježečci - a hlavně,
všichni jsme kamarádi.
Dagmar Petrmannová

NITRIANSKÉ SUČANY
V sobotu 2. října byl v naší partnerské obci Nitrianské Sučany slavnostně
otevřen nově rekonstruovaný kulturní
dům. Nejenže byl upraven vzhled kulturního domu, ale byl sem přestěhován i Obecní úřad, který dosud sídlil
v budově hasičské zbrojnice. Této mimořádné události se zúčastnila i delegace z naší obce v čele se starostou
obce panem Ing. Hatoněm, který byl
pověřen přestřižením pásky.

NÁVŠTĚVA Z NITRIANSKÝCH SUČAN
Ve dnech 11. a 12. září navštívila naši obec delegace z Nitrianských
Sučan. 30 hostů, mnozí přijeli poprvé, v čele se starostou obce panem
Ing. Petrem Baginem bylo ubytováno v penzionu pana Měšťana v Komňátce. V sobotu odpoledne je pan Vokurka autobusem firmy Vobus odvezl na prohlídku přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Večer
se všichni sešli na večeři a při posezení s živou hudbou v bývalé škole
v Komňátce, kde se o občerstvení a pohodu všech starali zástupci SPOZ
a komňátských hasičů. V neděli dopoledne si prohlédli nově rekonstruované
budovy ZŠ a MŠ v Bohdíkově, zúčastnili se mše v kostele sv. Petra a Pavla
a poobědvali v jídelně v budově MŠ Bohdíkov. Příjemně strávené dva dny
utekly a hosté se opět vrátili domů ke svým běžným povinnostem.
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STALO SE
• 27. 8. děti prožily zábavné rozloučení s letními prázdninami
s Bohdíkovskými Amazonkami.
Proběhlo utkání Bohdíkovských
Amazonek s týmem bývalých
hráčů na hřišti u základní školy.
Doprovodný program pro děti
i dospělé probíhal na letním divadle v Bohdíkově.
• 28. 8. u budovy bývalé základní
školy v Komňátce vzplál táborák
pod kontrolou SDH Komňátka.
I přes nepřízeň počasí byla nálada
veselá s hudbou skupiny NOA.
• 11. 9. zaburácel Bohdíkovem
zvuk desítek motocyklů, jejichž
majitelé se sjeli na 1. Motosraz
v areálu letního divadla v Bohdíkově. K poslechu hrál DJ Démon
a večer skupina Krematorium.
• 18. 9. Kolofest – netradiční akce
pro mladé s vystoupením mladých hudebních skupin a DJů
z okolí rozezněla letní divadlo
v Bohdíkově.

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY
STANICE ČESKÉHO
BOHDÍKOVA ZA ROK 1959
Personální věci: normovaný stav
zaměstnanců nezměněn. Výpravčí Foral Václav byl přeložen k žst.
Šumperk, ze stanice Brodek u Př. byl
k nám přeložen do zácviku Majer
Miroslav a do služeb ČSD pro funkci
výpravčího přijat abs. žel. prům. školy
Malík Augustin. Vrbka Boh. přeložen
ze žst. Šumperk k žst. D. Bohdíkov.
Doprava zboží: naloženo v.j.
2138, tun 37705. vyloženo v.j. 464,
tun 8545
Počet převěšených nákl. vozů:
17697 (snížení oproti předchozímu
roku způsobeno zrušením odklonových vlaků)
Průměrný počet vlaků za 24 hodin: 42
Přeprava osob: přepraveno osob
248350, prodáno jízdenek 74762
(vč. zastávky Komňátka)
Nehody: Vykolejení lok. u vl. 8312
dne 9.12.1959 přes Vk 1-2. Zavinila
lok. a vl. četa Hanušovice.
Úrazy: žádné
Významné události: žádné.
Hruška Tomáš
(zpracoval M. Veselý ml.)
Přepsala J. Málková

SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ“ MLUVY
šprudlák*, švrlák – nástroj na míchání šlichty, dělá se z vánočního
stromku
šprúdl – „mít bjehafku“
šprudlovat – „kvedlat“
špunt – zátka, také malé dítě
šráki – šle
šraňki – závory
štamprle, čtvrtka – 0,1dcl velká
sklenička na tvrdý alkohol, „čtvrtka“
má poloviční velikost než „štamprle“
štandář – četník
štangla salámu – celá „tyč“ salámu
štelář – přihrádka
Štefula – Šťepánka
šťípaňí – štípání
štiri – čtyři
štof – látka
štokrle – stolička, židlička
štopovat – štepovat
šťórat se v nečem – tentýž význam
jako „répat“, zabývat se něčím, pátrat
po něčem, rýpat se v v něčem
štos, štús – balík peněz, halda papíru nebo látky, „kupa“
štréchnót – ve významu ranit (mrtvice), nebo zavadit o něco
štrúzok; mít peňize pod štrúzokem
– mít peníze pod matrací, která byla
původně slaměná, také slaměný polštář
šťóplina – hubená až vyzáblá dívka; to je ale šťóplina – „vichrtlina“
štricle* – vánočka
štuc – rukáv
šťukat – škytat
šufláda – šuplík; do šufládi – do
šuplíku
šulit – šidit
šumelit – sněžit
švajer – poklízeč hovězího dobytka
švidrat – šilhat; to děvče je švidraté

T

tadik – zde, tady
táhle//tahleť se schoval – tamhle
se schoval
tak počké – tak počkej
teda – teď
tech vajíček néňi – tj. že máme nedostatek vajíček
tem liďom uš na ňic nezbévá – těm
lidem už na nic nezbývá
tepich – koberec
téráki* – střešní hřebíky na přibití
dehtového papíru
Ťihne ťe to – Táhne tě to?
to bévalo lepší/lepčéší – bývalo to
lepší
to bilo hustí – stalo se něco neočekávaného
to je hrozné človjek – to je hrozný
člověk.
To musí cvaknót – to musí cvaknout
tóplik – noční hrnec
topúrko, toporo – k sekeře
toť – zde, tu
toťkaj – teď, nedávno
toš seš blbé? – Tak jsi hloupý?
trachta – hostina po pohřbu
trachtór*, traktór – traktor
trakář – vozítko, na kterém se svážela úroda
trilich* – lněná látka pro mužské
šaty
tróba – trouba
trumpéta – trumpeta
truňk – pití
tu kačenu sem musela vitahnót
z mražáku
tutan – „hlópé človjek“
tuze – moc
tvargle, (kvargle*) tvarúški – tvarůžky
Mgr. L. Divišová

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – ŠUMPERSKO
DĚTSKÉ CENTRUM PAVUČINKA Šumperk
příspěvková organizace Olomouckého kraje
Dr. E. Beneše 13• 787 01 Šumperk
Kontakt: tel.: 583 214 309 • www.pavucinka.cz
Kontaktní osoba: MUDr. Richard Rýznar
Cílová skupina: děti, rodina, matky s dětmi v tísni
Nabízené služby:
• akutní péče o děti ohrožené na zdraví či životě
• péče o děti určené do náhradní rodinné péče
• azylové krátkodobé ubyt. matek s dětmi, které se ocitly ve stavu nouze
• zajištění utajeného porodu
• ambulantní rehabilitační léčba a sledování ve specializované poradně
• poradenská činnost pro rodiče
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MAS HORNÍ
POMORAVÍ o.p.s.
získala ocenění jako jedna z nejlépe fungujících Místních akčních
skupin v ČR. MAS Horní Pomoraví o.p.s. byla oceněna za vynikající
přístup k rozvoji venkova metodou
LEADER a jako jedna z deseti místních akčních skupin převzala na slavnostním Večeru venkova, který proběhl v pátek 27. 8. 2010 v rámci výstavy Země živitelka, čestné uznání.
Na výstavě Země Živitelka 2010

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
V sobotu 23. 10. 2010

Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:
Harmonogram svozu:
• barvy, lepidla, pryskyřice,
• provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové kapaliny atd.),
Čas
Místo
• olejové filtry,
09.00-09.30
Dvůr Raškov
• vyřazené léky,
09.35-10.05
Raškov - u Ottů
• olověné akumulátory,
10.10-10.40
Raškov - u kostela
• galvanické články,
10.45-10.55
Kulturní dům
• zářivky a výbojky,
11.05-11.25
Bohdíkov - u nádraží
• textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami,
• obaly znečištěné nebezpečnými látkami,
11.30-12.00
Bohdíkov - u lípy   
• obaly od sprejů,
12.05-12.35
Bohdíkov u samoobsluhy
• televizory, ledničky,
13.25-13.55
Komńátka - u obchodu
• vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady.
14.00-14.25
Bohdíkov - u mostu (u Vítů)
Seznam dalších odpadů:
14.30-14.55
Aloisov - u Dvora
• pneumatiky.
15.00-15.30
Bohdíkov - u kravína
Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ např.:
• ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obrazovek, komunální a stavebné odpad apod.

SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Od 25. 10. do 29. 10. 2010

Sběr a svoz bude probíhat následovně:
Na níže uvedená místa, určená obcí, budou přistaveny velkoobjemové kontejnery.
Občané uloží odpad do kontejnerů a po ukončení sběru bude odpad převezen a odstraněn na skládce v Rapotíně.
Umístění kontejnerů:
• od 25. 10 do 27. 10.		
Počet ks Místo		
1
Bohdíkov - most (u Vitů)		
1
Bohdíkov - u samoobsluhy		
1
Bohdíkov - u lípy		

• od 27. 10. do 29. 10.
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.).
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f k bohdíkov
I na kozáky přišla bída…
Sezóna nám pěkně pádí po fotbalovém trávníku, podzim se nám začíná pomalu, ale jistě projevovat, neboť neřád listí padá a padá, chladné
počasí odsunulo na druhou kolej pivo
a v popředí se usadili grog a svařené
víno a „Áčku“, fotbalové to elitě obce,
nějakým záhadným způsobem schází
body. „I na kozáky přišla bída“, jak
jsem naznačil v úvodu. Vždy manšaft
s dobrým rozjezdem, dnes v zadních
řadách fotbalových odstrčenců na
hanbě sedících a z povzdálí čelo pelotonu sledujících. Ano, je to tak. Kdo
nevěří, tak asi nečte noviny nebo je
mu bohdíkovská kopaná ukradená, ale
ten zasvěcený ví a nemá určitě žádnou
radost z výsledků svých kluků, i když
pořád věří a nehází hráče do žita. Že
by nohy hráčů ztěžkly po prázdninovém dovolenkování? Proč fintičky na
obelstění soupeře ne a ne vyjít? Kam
se poděla ta lehkost vzít soupeři míč
a rychlým přechodem uštědřit soupeři branku nebo dvě? Že by přehnaná
zodpovědnost vůči klubu svazovala
hráčům nohy a mazala fotbalové myšlení i českou uličku? Že by hráči teprve hledali své místo pod koženým
sluncem? Že by mladická neotrkanost
a stařecká profesůra nenašla společnou notu? Ne, to určitě ne. Pouze
jsme nasedli do špatného vlaku, aniž
bychom tušili, že mu z nárazníku kape
smůla. Však co nevidět, určitě se objeví přestupní stanice a pak ten správný
rychlík. Teda měl by přijít. Nehrajeme
špatnou hru, při které jde divák radě-

ji na jedno orošený, než aby sledoval
fotbalové trápení. Je to koukatelné,
akorát to nepřináší to kýžené ovoce. A sklízet zralé plody je potřeba.
Upachtěná remíza nám košík nenaplní. Výsledky tříbodové je třeba dělat,
a že jsme k nim měli mnohdy blízko.
Ale sudí bývá občas neoblomný, nepřející, praporek se zavlní, i když by
neměl a naopak a také brána se dá lehce minout i z metru. Výsledek je potom nekompromisní a čtenář tiskovin
vidí pouze skóre. Ještě, že předseda
střízlivým a seriózním pohledem vždy
vše v okresním plátku okomentuje,
uvede nepříznivý výsledek na pravou
míru, aby si i přespolní nezúčastněný
divák udělal obrázek o uplynulém zápase, kdy hra našich byla kvalitní, na
pohled zajímavá, s většinovou převahou hry, ale bohužel soupeř dal dva
góly z ofsajdu a rozhodčí nás zařízl
jak králíka bez mrknutí oka. Ještě že
máme nestranného předsedu, který
stojí za svým manšaftem, umí uznat
porážku a je člověkem na svém místě.
Spoustu otázek jsem nadhodil a sami
můžete hledat odpovědi. Já už jsem
nastínil, jak se věci mají, samozřejmě
s jemným nadhledem a optimismem.
Jsem hráč a věřím manšaftu. Musíme
makat, žádný ulejvačky, a vono to
pude. Divák, byť věrný a se zápalem
sledující zápas, góly za nás nedá. To je
pravda pravdoucí.
A co „Béčko“? Střídavě oblačno.
Jednou jsi dole, jednou nahoře. Lehké
vítězství vzápětí nahradí nelehká porážka. Osa mužstva je a ostatní záleží

–7–

na momentální dostupnosti ostatních
hráčů a neprůstřelnosti brankáře.
Jedno s druhým dělá béčko manšaft
ve středu tabulky, který nespí na vavřínech, pracuje a řeší zápas od zápasu. Nelehký úkol, ale co jde v životě
a ve fotbale lehce, že? Už jsem to psal.
Chce to makat a makat. A dále mladší
musí poslouchat starší a starší to nesmí kazit mladším a gólman musí podržet celý tým. Jednoduchá rovnice,
i když uznávám, že občas o několika
neznámých. Je třeba týmového ducha
a ne jenom zpocené triko.
A žáci? Ti hrají fotbal. U některých si ještě fotbal pohrává s nimi, ale
hlavně hrají. Po počáteční hráčské absenci, kdy každá kopačka byla dobrá,
teď chodí dosti kluků a fotbalový um
některých a ještě začátečnická škola
druhých z nich dělá společný tým,
se kterým se dá pracovat, modelovat,
i když to trenér nemá vůbec jednoduché. Hlavně vydržet a mít mičudu co
nejvíc na noze, trénovat. To dělá z fotbalového eléva pořádného fotbalistu.
Můžu potvrdit.
Co víc psát? Už to stačilo. V klidu si vychutnejte zbytek podzimních kol, které zakončíme jak? Které
zakončíme „Zabíjačkou na hřišti“.
20. listopadu Vás očekáváme v plné
polní u stánku provoněného a umaštěného ovarem, výpečky, jitrnicemi,
tláčou a dalšími „lait“ specialitami domácí kuchyně.
Klaní se
Petr J. – mluvčí předsedy oddílu

firmy a organizace informují
POZVÁNKA
na setkání s důchodci,

Zajistím občerstvení
dle Vašeho přání

které pořádá Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Bohdíkově

v pátek 12. listopadu 2010 v 18.oo hodin

(teplá kuchyně, studená kuchyně,
rauty) v Kulturním domě Bohdíkov

v Kulturním domě Raškov.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina pana Janků z Písařova.
Připravena bohatá tombola.
Na akci je zajištěna doprava autobusem s tímto jízdním řádem:
Raškov Dvůr Jurenkovi
17.15 hodin
Aloisov křižovatka u žel. přejezdu 17.35 hodin
Raškov kostel
17.20 hodin
Bohdíkov křižovatka u Hatoňů
17.35 hodin
Komňátka rychta
17.25 hodin
Bohdíkov krčma
17.40 hodin
Komňátka křižovatka Mičkovi
17.30 hodin
Bohdíkov Obecní úřad
17.40 hodin
Bohdíkov u lípy
17.45 hodin
Odvoz zpět je také zajištěn autobusem.
Na setkání se těší
Sbor pro občanské záležitosti Bohdíkov

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Kvalitního života žádnou zkratkou nedosáhneme. Žádná zkratka neexistuje,
jen cesta, což platí pro mnoho věcí v životě, mimo jiné i pro cvičení.
Lidské tělo je stvořeno k pohybu. Cvičení je užitečné nejen pro tělo, ale
také pro mysl a naše emoce. Lidé, kteří cvičí pravidelně, záhy poznávají hodnotu cvičení. Zlepší se jim nálada, mizí stres a hlava se pročistí. Takovéto
cvičení, které je orientováno především na ženy středního a staršího věku,
má v Bohdíkov několikaletou tradici. V poslední době je věnována pozornost
mimo jiné i procvičování správného dýchání, reflexní terapii a řízené meditaci. Za příjemné relaxační hudby máte možnost i vy protáhnout své tělo
a dozvědět se něco nového každé úterý od 18:00 do 19:00 hodin v budově
ZŠ Bohdíkov.
Všechny vás srdečně zvu. Přijďte mezi nás. Budete překvapeni, jaký přínos
to bude mít pro vaši duševní i tělesnou pohodu.
Helena Navrátilová

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

Svatby, výročí, oslavy,
smuteční hostiny, firemní
a podnikové akce,
různé společenské události

Volejte, určitě se
dohodneme!!!
JAROSLAV KAŇÁK
– HOSTINSKÁ

ČINNOST

Raškov 128, 789 64 Bohdíkov
Tel: +420 604 566 760

POZVÁNKA
DO SPOLEČNOSTI
12. 11. Setkání s důchodci
20. 11. Zabíjačka na hřišti
11. 12. Adventní koncert
ZUŠ Olomouc

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

Pro další zkvalitnění našich služeb jsme nainstalovali
nový tiskový stroj Heidelber Speedmaster SM 52.
Ještě vyšší kvalita, velmi příznivé ceny.
Nechejte si Vaši zakázku nezávazně spočítat, možná budete
překvapeni, kolik nákladů můžete s námi ušetřit.
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