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Vážení spoluobčané,
blíží se termín dokončování kanalizačních přípojek.

Uběhne ještě několik týdnů a bude tomu přesně rok od 
okamžiku, kdy jsme v naší obci dokončili veřejnou kanalizaci 
a uvedli do provozu čistírnu odpadních vod. V současné době 
se urychleně připojují na obecní kanalizaci občané, kteří to 
nestihli v jarních nebo letních měsících. Času už moc nezbývá, 
neboť 30. listopadu 2013 skončí možnost získat od obce zadar-
mo projekt kanalizační přípojky a dále kanalizační potrubí 
na vybudování vlastní domovní kanalizační přípojky. Ti, kteří 
ještě s připojením otálejí, mají tedy ještě krátkou dobu na to 
vybudovat kanalizační přípojku za těchto zvýhodněných pod-
mínek. Pokud s obcí neuzavřou smlouvu o vybudování kanali-
zační přípojky do konce listopadu, budou si muset vybudovat 
kanalizační přípojku plně na vlastní náklady.

Vlastníci nemovitostí, kteří už jsou na napojeni na obec-
ní kanalizaci, musí uzavřít s obcí ještě smlouvu o odvádění 
odpadních vod a za IV. čtvrtletí 2013 budou platit stočné. Za 
tím účelem je třeba nahlásit na obecním úřadu stav vodomě-
ru k 1.10. 2013, aby mohlo být vyúčtováno stočné za poslední 
čtvrtletí 2013. Za předcházející měsíce stočné nebude účtová-
no. Pro rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce stočné ve výši 
32,- Kč + DPH. Od roku 2014 budou občané platit vodné 
a stočné vždy čtvrtletně v měsíci následujícím po ukončení 
příslušného čtvrtletí (leden, duben, červenec a říjen). Vodné 
i stočné je možné uhradit buď převodem na bankovní účet 
obce, nebo v hotovosti v pokladně obecního úřadu.

Občané v částech obce, kde dosud není vybudována 
splašková kanalizace, budou nadále platit pouze vodné. Od 
července letošního roku jim nabízíme službu vyvážení odpad-
ních vod ze žump a septiků obecním traktorem s fekálním 
cisternovým přívěsem. Službu je možné objednat na obecním 
úřadu nebo dohodnout přímo s pracovníky obecního úřadu. 

 Ing. L. Hatoň

OBČANÉ NAŠÍ OBCE

ANNA DĚDICOVÁ
Paní Anna Dědicová (rozená Divišová) se narodila 20. ledna 

1921 v Českém Bohdíkově. Vychodila 5 tříd obecné školy v Bohdí-
kově, a pak navštěvovala reálné gymnázium v Šumperku. To však 
jen do roku 1938, kdy bylo v důsledku německé okupace uzavřeno. 
Reálné gymnázium dostudovala v Olomouci v roce 1942, kam se 
jí podařilo z Bohdíkova, po zabrání pohraničí Němci, odcestovat. 
Domů se mohla vrátit až v květnu 1945. Do té doby pracovala na 
ředitelství drah a na hlavním nádraží v Olomouci. 

Po osvobození 1945 byl v Šumperku vytvořen Místní národní 
výbor. Jeho tajemnicí a současně ruskou tlumočnicí byla Anna Di-
višová (Od 10. 5. 1945 pracovala ve správní komisi MNV v Šum-
perku jako tlumočnice ruštiny a němčiny a tajemnice MNV). 
Později do konce roku 1948 pracovala jako referent MNV bytový 
odbor. Rusky se učila tajně v Olomouci. Od roku 1945 vyučovala 
externě ruštinu na základní odborné škole v Šumperku a v různých 
kursech SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství). Pozdě-
ji také němčinu a angličtinu ve školních a závodních kursech.

Provdala se 19. 1. 1946 za Josefa Dědice. Od narození dcery 
Anny a syna Josefa byla v domácnosti. V Olšanských papírnách, 
kde tou dobou žili, totiž nebyla mateřská školka. Po roce 1956 byla 
zaměstnána v Olšanských papírnách jako dělnice, poté úřednice. 
Od roku 1961 bydlela s rodinou v Bohdíkově, kde s manželem 
přestavěli domek po rodičích. Od té doby byla zaměstnána ve Vý-
zkumném ústavu práškové metalurgie v Šumperku jako cizojazyč-
ná překladatelka ve funkci samostatného referenta TEI (technicko 
ekonomických informací).

Ovládala 4 jazyky – ruštinu, němčinu, angličtinu a francouzšti-
nu, ze kterých absolvovala státní zkoušky. Od roku 1975 byla zapo-
jena jako externí průvodce v cestovní kanceláři ČEDOK. Jezdila do 
SSSR, NDR, provázela zahraniční skupiny na cestách po naší re-
publice. Od roku 1977 byla zaměstnána v podniku Pramet Šumperk.

Byla poslancem ONV Šumperk. Od roku 1946 byla členkou 
strany sociálně demokratické, která byla v roce 1948 včleněna do 
KSČ. Po rozpadu stranické organizace v Prametu Šumperk v roce 
1970 byla z KSČ vyškrtnuta.

Od vedení obce dostala v roce 1974 za úkol psát Kroniku obce 
Bohdíkov. Zpětně ji přitom dopisovala od roku 1964. Zapsala 
a kresbami vyzdobila 4 díly obecní kroniky. Naposled zapsala rok 
1995. Její kronikářská práce byla vždy velmi kladně hodnocena. 
Uspořádala i 4 alba fotografií (tyto budou na právě pořádané výsta-
vě fotografií také k nahlédnutí). Zemřela po dlouhé těžké nemoci 
3. května 2002.

 J. Málková
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zprávy obecního úřadu

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
29. 10. 2013 
25. 11. 2013

USNESENÍ Č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2013 v Bohdíkově
53. Zastupitelstvo obce schvaluje 
a)  Kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva 

obce
b)  Návrh úprav rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2013 po-

dle přílohy
c) Dodatek č. 1 ke „Směrnici k aplikaci reálné hodnoty 

u majetku určeného k prodeji č. 1/2013“
d)  Dodatek č. 2 k „Směrnici pro hospodářskou činnost“ 
e)  Proplacení kanalizačního potrubí na kanalizační pří-

pojky, které si vlastníci nemovitostí zakoupili na vlastní 
náklady v době stavby hlavní kanalizace

f)  Změnu termínu placení stočného od 1. 10. 2013 

54. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání 

zastupitelstva obce
b) Informaci o postupu budování kanalizačních přípojek

c) Zahájení procesu přípravy tvorby místní integrované 
strategie pro území MAS Horní Pomoraví na období 
2014 – 2020 a bylo seznámeno s nabídkou nominace 
členů do pracovní skupiny pro přípravu této strategie

55. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce
a) Provést vyhodnocení nabídek na opravu místních ko-

munikací v Raškově a s vybraným uchazečem  o veřej-
nou zakázku uzavřít smlouvu o dílo

b) K projednání a schválení vzorové smlouvy o odvádění 
odpadních vod s odběrateli do 30. 9. 2013

56. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
a) Projednat odstranění porostu na pozemku parcela  

č. 1144/1 v k.ú. Dolní Bohdíkov z důvodu bezpečnosti 
na obecní komunikaci

VOLBY DO PARLAMENTU ČRVOLBY DO PARLAMENTU ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky se skuteční dne 25.10.2013
v době od 14:00 hod. do 22:00 hod a dne 26.10.2013 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod

Obec Bohdíkov má zřízeny 3 volební okrsky: 
1. volební okrsek Bohdíkov se sídlem na Obecním úřadě Bohdíkov 

2. volební okrsek Raškov se sídlem v Kulturním domě Raškov 
3. volební okrsek Komňátka se sídlem v bývalé Základní škole Komňátka 

SBÍRÁME POUŽITÝ TEXTIL, OBUV 
A HRAČKY

Od září byly v naší obci nově rozmístěny 3 kontejnery, kde můžeme ode-
vzdávat nepotřebný textil, oděvy, obuv a dětské hračky. Vše musí být vypra-
né, vyčištěné a zabalené v igelitových sáčcích nebo pytlích. Svozová firma 
zajistí zdarma jednou měsíčně vyvážení věcí odevzdaných do kontejnerů. 
Odevzdaný textil, oděvy, obuv a dětské hračky budou využity na humanitár-
ní a sociální účely. Pokud této možnosti využijete, nebudete zatěžovat naše 
životní prostředí a přispějete zároveň na dobrou věc.

Umístění kontejnerů na použitý textil, obuv a hračky:

Bohdíkov – u prodejny Jednota

Raškov – náves u obchodu 

Komňátka – u prodejny 
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ze života naší obce
SPOLEČENSKÁ 

KRONIKA
Za uplynulé období se nikdo nenarodil

Navždy se s námi rozloučili:

9. 8. Široká Jitka, Bohdíkov
11. 8. Halama Jozef, Bohdíkov
23. 8. Ďopan Josef, Raškov
2. 9. Cikrýt Adolf, Raškov

50
ZLATÁ SVATBA
Dne 7. 9. 2013 oslavili manželé 

Zdeněk a Jindřiška Novotní z Bohdíkova 
významné životní jubileum - 50. výročí uzavření man-
želství. K výročí zlaté svatby manželům v kruhu rodin-
ném poblahopřáli a předali dárkový balíček a květinu 
předseda SPOZ pan Hatoň Leoš a členové SPOZ pan 
Ing. Kubíček Jan a paní Poprachová Anna.

ZÁJEZD DŮCHODCŮ
V pátek 20. 9. 2013 si šedesát bohdíkovských důchodců vyjelo na tradiční 

zájezd, který pro ně pořádá Sbor pro občanské záležitosti. Naše první zastáv-
ka patřila hradu Kunětické Hora, který pochází z počátku 15. století a tvoří 
dominantu Polabí. Z vrcholu hradu je nádherný výhled do širokého okolí a za 
příznivých podmínek je možno vidět i vrcholky Krkonoš. Odtud jsme odjeli do 
Pardubic, které leží na soutoku řek Labe a Chrudimky a jsou desátým největ-
ším městem České republiky. Zde jsme nejdříve navštívili pivovar Pernštejn, 
který byl založen v roce 1871. Od roku 1890 zde vaří vlastní 19° pivo Porter 
dle vlastní receptury. Do dnešní právní podoby byl pivovar převeden 1. 1. 1993 
vznikem akciové společnosti Pivovar Pernštejn a.s. Poté nás autobusy zavezly 
do středu města, kde si účastníci zájezdu mohli prohlédnout část města a po-
obědvat. 

Další naší zastávkou byla obec Dobříkov a v ní kostel Všech svatých. Z pou-
tavého výkladu jsme se dozvěděli, že se jedná o dřevěný kostelík tzv. gotického 
typu, který byl postaven v roce 1669 ve Velké Kopani na Pokarpatské Rusi. 
V roce 1857 byl prodán a převezen do Cholmovce. V roce 1930 jej zakoupil 
senátor Václav Klofáč pro obec Dobříkov. Slavnostní otevření se uskutečnilo 
6. 7. 1931 a kostel byl poté předán do péče církve Československé husitské. 
V interiéru se nachází originální zařízení s vyřezávanými ikonami. Od roku 
1963 je kostelík hodnotnou kulturní památkou dřevěné sakrální architektury 
horního Potisí a svým stářím patří mezi nejstarší dochované roubené kostely 
bývalé Podkarpatské Rusi. 

Poslední zastávkou na našem výletě byl Sudkov a společná večeře s krátkým 
posezením v restauraci „U Adély“. Dopravu zajišťovala již tradičně firma VO-
BUS, velké poděkování patří zejména řidičům panu Petru Vokurkovi a slečně 
Haně Vokurkové, kteří nás bezpečně a ve zdraví dopravili do našich domovů.

A. Poprachová

POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
19. 10. Stříbrné svatby a setkání pa-

desátiletých – SPOZ
9. 11. Setkání s důchodci – SPOZ
23. 11. Zabíjačka na hřišti

Z HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ 
V BOHDÍKOVĚ

Pokračování z minulého čísla

V roce 1906 na sjezdu České stra-
ny národně sociální v Husovicích vy-
stoupil Alois Konečný jako kandidát 
ve volbách s referátem „O moderních 
opravách ve školství“. V něm pou-
kázal na nutnou reformu a potřebu 
změn ve školách, jejichž součástí má 
být vymanění školy z pevného nábo-
ženského a politického vlivu. Řekl 
doslova: „Lidová škola má býti mo-
derní. V ní má vládnouti láska, pravda 
a volnost.“ Dále tvrdil, že je nutné, 
aby při práci učitelově nerozhodovaly 
vlivy jiné než pedagogické. Tím doka-
zoval, že škola lidová, národní má být 
odcírkevněna a odstátněna. Za tyto 
pokrokové myšlenky bylo proti Ko-
nečnému vedeno další disciplinární 
řízení. V obvinění bylo uvedeno, že:

...nadučitel Alois Konečný brojil 
proti platnému zřízení školství obec-
ného a proti správě jeho způsobem ne-
přístojným a nezřízeným a zaujal tak 
stanovisko k náboženství a církvi kato-
lické urážlivé a nepřátelské. Dovozuje 
přímo, že náboženství na školách obec-
ných znemravňuje...

Toto obvinění bylo nadnesené 
a nezakládalo se na pravdě. Okresní 
školní rada v Šumperku tak nenalezla 
na Konečném vinu a pouze formálně 
navrhla, aby mu byla udělena inspek-
torem ústní domluva. Skutečný obraz 
Konečného a názor na něj dokumen-
tuje zápis v obecní kronice:
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základní a mateřská škola bohdíkovzákladní a mateřská škola bohdíkov

... Působení jeho zde na škole bylo 
blahodárné a úspěšné. Dvojtřídka rozší-
řena na trojtřídku, docházka žactva do 
školy byla pravidelná, úspěch žactva dob-
rý a všude bylo znáti ve výchově mládeže 
jakýsi krok kupředu. Za jeho působení 
zmizely ze zdejšího nářečí německé názvy 
jako: „Fajvéři – hasiči, štandaři – četní-

ci“ a spousta jiných slov zde obvykle uží-
vaných.

Mimo školy pěstoval též chrámový 
zpěv i se svojí mladou paní, kteráž skoro 
mistrněji ovládala zdejší varhany a dodnes 
jakoby kronikář slyšel její úchvatný hlas, 
když o Vánocích o „jitřní“ zanotila solo: 
„Tichá noc – svatá noc“...

...Tak za blahodárného působení  
p. Konečného zavládal přátelský styk ob-
čanstva s učitelstvem a škola prospívala 
jak v ohledu národním, tak i nábožen-
ském...

 Mgr. Petra Straková

- pokračování příště-

Z HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ V BOHDÍKOVĚ

MATEřSKÁ ŠKOLA  
BOHDÍKOV A RAŠKOV

Uběhla jen velmi krátká chvilka 
od pohody nádherných prázdnin 
a nástupu do školních tříd a už je za 
námi vidět kus práce a výsledky sna-
hy všech dětí i personálu mateřských 
škol. Začátek školního roku byl letos 
docela pohádkový. V hojném počtu 
nastoupily malé, ale šikovné děti. 
Trošku na začátku plakaly a bylo jim 
smutno, ale už je to za námi. Postup-
ně z nich budou kamarádi, kteří si 
dokáží spolu hrát, podělit se o hrač-
ky, domluvit se a pomáhat si. Zatím 
je s nimi hodně práce, ale i legrace 
a dělají nám velkou radost.

V Mateřské škole Bohdíkov je 
v tomto školním roce zapsáno 23 
dětí a v Mateřské škole Raškov 26 
dětí. Personál v obou mateřských 
školách zůstává stejný. MŠ Bohdíkov 
budeme pracovat s motivací ,,Příro-
da, tradice a svět kolem nás“ a MŠ 
Raškov letos zvolila motivaci ,,Veselé 
sluníčko“.

A co děti v tomto školním roce 
čeká? Samozřejmě hodně her a čin-
ností s kamarády, zajímavé vyprávění 
a povídání s dětmi a učitelkami, zpívá-
ní a tancování, tvoření a vyrábění, pro-
cházky a výlety do okolí, divadla a zá-
bavné programy, plavání, pochody do 
lesa a další zážitky, které si musíme 
společně najít, vymyslet, připravit 
a hlavně společně prožít, protože naše 
hlavní heslo je: „Jen se děti koukněte, 
co je krásy na světě!“ A kdo to tak ne-
vidí, ať se přijde za námi přesvědčit.

Bohumila Matysová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vlastivědná exkurze do Velkých Losin

Hned na druhý den nového školní-
ho roku energetici naplánovali přeru-
šení dodávky elektřiny. Nás to ale ne-
zaleklo a objednali jsme si exkurzi do 
Velkých Losin. Navštívili jsme Ruční 
papírnu Velké Losiny, kde nás paní 
průvodkyně seznámila s historií papí-
ru a s jeho samotnou výrobou ve Vel-

kých Losinách. Po vydatné svačince 
ve vedlejší zahradě jsme se přemístili 
na Zámek Velké Losiny. Zasvěceni do 
historie zámku i čarodějnických pro-
cesů a opředeni starými tajemstvími, 
plni dojmů a zážitků jsme opouštěli 
toto místo. Protože v každém z nás 
zanechala exkurze kousek něčeho 
jiného, rozhodli jsme se vyhlásit vý-
tvarnou a literární soutěž právě na 
téma Velké Losiny. Zhruba po týd-
nu jsme ocenili všechny zúčastněné 
a společně jsme vybrali nejzdařilejší 
práce. Sešla se nám díla všeho druhu 
- obrázky, prostorové stavby, komiks, 
vyprávění, ale také zajímavá prezenta-
ce. Děti měly spoustu nápadů. Soutěž 
pro nás byla tzv. zpětnou vazbou, kte-
rá ukázala, že výlet děti opravdu zau-
jal, a že si z něj něco odnesly.

 Mgr. Štěpánka Matějčková

Bádáni o papíru
Informace získané na vlastivědné 

exkurzi jsme využili při projektovém 
vyučování na téma PAPÍR. Vyzkouše-
li jsme si, jak těžké je ho vyrobit, sesbí-
rali jeho různé druhy, využili papír při 
dalších aktivitách, např. při novinové 
rozcvičce nebo módní přehlídce. 

Cyklistické závody
Každý rok začátkem podzimu vy-

hlížíme to správné počasí, abychom 
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INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY
ZÁSADY ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ – pokračování z minulého čísla
Doporučené zařazování jídel během měsíce pro správné plnění spotřebního koše:
Přesnídávky: 
Med, džem 1x 
Sladké pečivo 1x 
Kaše nebo mléčné výrobky 2x 
Pomazánky: 
Rybí 3x 
Drůbeží 1x
Tvarohová 2x
Sýrová nebo sýr 3x
Drožďová 1x
Zeleninová 2x
Šunka 1x
Dle možností jiné 2x

Odpolední svačiny:
Ovocný nebo zeleninový salát 4x
Jogurt, tvaroh, puding 3x
Celozrnné výrobky 9x
Sýrová, tvarohová pomazánka 2x

Hlavní jídla:
Drůbež 3x
Ryby 2x
Vepřové 4x
Hovězí, jiné 5x
Bezmasé zeleninové (včetně luštěnin) 
4x
Sladké jídlo 2x

Polévky:
Zeleninová preferovat
Luštěninová 3x
Drožďová 1x
Vývary umírněně

Přílohy:
Brambory 5x
Bramborová kaše 2x
Těstoviny 3x
Rýže 4x
Houskový knedlík 2x
Bramborový knedlík 1x
Luštěniny min. 1x

Příště: 1. komodita spotřebního koše MASO
 Milena Dokoupilová, vedoucí ŠJ při ZŠ a MŠ Bohdíkov

uspořádali cyklistické závody pro 
všechny žáky naší školy. Letos tomu 
nebylo jinak. Po nezbytných přípra-
vách se nedočkaví cyklisté vypravili 
na hasičskou zahradu, kde jim paní 
učitelky připravily zábavnou jízdu 
zručnosti. Všechny děti trasu zvládly 

KOMUNITNÍ ŠKOLA
BOHDÍKOV

Po prázdninovém odpočinku opět 
pokračujeme v činnosti. Přehled na-
bízených aktivit a programů najdete 
na plakátech po obci nebo na www.
ksbohdikov.webnode.cz a přidat se 
můžete i během roku. Nově jsme ote-
vřeli ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRV-
KY JÓGY a další blok lekcí ZUMBY. 
Věříme, že se nám podaří zrealizovat 
kurz práce na PC pro dospělé (úplně 
zdarma) a možná i zahájit VIRTUÁL-
NÍ UNIVERZITU TŘETÍHO VĚKU 
určenou dospělým ve věku 50+. Dále 
chystáme opakování zajímavé besedy 
O NOVÉM HRADU a ještě další na 
téma BOHDÍKOVSKÉ VÁPENKY.

Na všechny aktivity a kurzy vás sr-
dečně zveme!

 Koordinátorky KŠ 
Markéta Kuncová a Petra Drongová

výborně, mnohé bez jediné chybičky. 
A kdo patřil k nejlepším?

Mladší děti: 1. Jaroslav Janků  2. 
Denis Cekr 3. Samuel Strýček

Starší děti: 1. Nikolas Blažej Ger-
cis 2. Ondřej Diviš, Jan Hangurbadžo 
3. Jan Kašpar

Mgr. Eva Fleischerová

Za zvířátky do Komňátky
Mezinárodní den zvířat se nejlé-

pe slaví přímo s nimi, proto se škol-
ní družina opět vydala na výpravu. 
Cílem se stala farma pana Mazáka 
a jeho chlupatí svěřenci.
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NIC NÁS NEPOLOŽÍ!
Podzimní otazník, který náhle vy-

vstal nad bohdíkovským fotbalem se 
k lehké spokojenosti všech vytrácí ně-
kde v mlžném podzimu. Bohdíkovské 
FK ukazuje, že nejsou žádná psychicky 
labilní ořezávátka, která položí, rozloží 
a přivede na kolena kdejaká nenadálá 
oslabení, odchody, trucy, křivdy, vyřče-
né pravdy i nepravdy. Pořád ještě tam 
zůstává dosti kluků, kteří dokáží kromě 
srandy udržet fotbalovou vísku tam, 
kde je a nedělají jí ostudu ba naopak. 
Jsme na to už víceméně za ty roky v B.
třídě zvyklí, že čas od času, chtě ne-
chtě, řešíme, jak bych to jen řekl, ne 
úplně optimální počet hráčů a to ne 
jenom u Áčka. Snad jen nový trenér 
Julin Kováčů ještě tuto novou situaci 
nezná a trochu ji rozdýchává, situaci, 
kdy vlastně ani on sám, ani manšaft 
před zápasem pořádně neví, kolik bude 
hráčů, kolik si bude muset půjčit z do-
rostu či Béčka, jak to zaonačí a kdo 
bude kde hrát. Osa týmu je sice daná: 
Janků + další, ale není to prostě žádná 
sranda poskládat soukolí kopaček, aby 
z toho nakonec vypadly body. Klobouk 
dolů před nimi všemi, ať už jsou to ti 
v dresu, ti v trenérských teplácích nebo 
ti s bafuňářskou taškou plnou razítek 
a tužek. Všichni se musí starat, někdy 
se hádat, aby to šlo. Orosené čelo jsme 
si otřeli po počáteční ironii a jdeme 
vpřed, od zadních pozic jsme se lehce 
odpoutali a týmového ducha si užívá-
me. Ještě vypráskat dva tři manšafty 
a hezké Vánoce nás čekají. 

Na poslední chvíli jsme zažehnali 
a upustili od zrušení manšaftu dorostu, 
kde se rýsovalo odhlášení ze soutěže 
pro nízký počet hráčů, ale hráči se za-
ručili, že sezónu dohrají a budou hrát. 
Měli zkrátka „blbý“ období, prázdniny, 
dovolený, snad i nemoc, ale jejich pří-
slibem se podařilo zchladit horkou krev 
a ukecat trenéra i vedení a pojedou dál. 
V devíti se opravdu nedá hrát zápas na-
tož celá sezóna. Dalším našim mládež-
níkům se víceméně daří. Někteří se ješ-
tě rozkoukávají, jiní naplno plní úkoly 
trenéra Jirky Diviše, ale je to tuhý boj 
s mnohdy tvrdými hlavami svých svě-
řenců. Možná pravidelnou pomoc zku-
šeného bývalého i nynějšího hráče by 
Jirka uvítal jak při zápasech, tak hlavně 
při trénincích. Někdy je toho mnohdy 
s dvacítkou divočáků až až. 

Jinak počasíčko nám zatím vcelku 
přeje, listí začíná vcelku mohutně pa-
dat a to mi jen náhodou připomíná, 
že každou sobotu ráno před domácím 
zápasem jsou stále brigády třeba prá-
vě na hrabání listí a právě tuto činnost 
může vykonávat i méně zručná mlá-
dež, žáci i dorost, kteří si třeba myslí, 
že by na brigádách byli spíše na obtíž 
než na práci a proto raději nechodí 
vůbec. Nebojte se přijít, i dvě levé ru-
kavice pro Vás najdeme a nějakou tu 
brigádnickou činnost ve prospěch od-
dílu tak vykonáte, na hodinku na dvě, 
víc Vás trápit nebudeme. Podzimní 
sezóna s možnou předehrávkou dvou 
jarních zápasů nás směle zavede až do 
poloviny listopadu a celou tu letošní 
honěnou za kulatým nesmyslem, kte-
rý je pro hodně lidí velkým smyslem, 
zakončíme 23. listopadu tradičním 
„Vepřobraním na hřišti“. Už se těším 
a věřím, že nejenom já.

 Sportu zdar a ose týmu zvlášť! 
Janků + další.

NOVODOBÁ SANITKA
Do našeho okresu přichází nová 

služba pro seniory, matky s dětmi, 
hendikepované a ostatní spoluobča-
ny, jenž nemají nárok na klasickou 
přepravu sanitním vozem, ale po-
třebují se dopravit k lékaři, do nebo 
z nemocnice, na rehabilitace, do láz-
ní a podobně.

Pro tyto případy vznikl v roce 
2011 v Ostravě projekt „Novodobá 
sanitka“. Nyní máte možnost našich 
služeb využít i na okrese Šumperk. 
Přeprava se provádí osobními auty 
a ceny máme příznivé. 18 Kč za ujetý 
kilometr a v případě trasy do 5 km 
účtujeme 80Kč. Platíte pouze za sa-
motnou přepravu a cenu Vám mů-
žeme sdělit i před jízdou. Navíc od 
nás máte služby zcela zdarma a to: 
bezpečné vyzvednutí u Vás doma 
a doprovod k lékaři i do nemocnice, 

pomoc při vyřizování formalit, vy-
zvednutí léků, pomoc se zavazadly, 
bezplatné čekání do 30 min.a jiné. 
Po dohodě Vám taktéž přepravíme 
děti v našich sedačkách, kočárky a in-
validní vozíky.

Projekt Novodobá sanitka získal 
první místo v národní soutěži Rozjez-
dy 2012.

V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel. čísle: 732 301 647, nebo email: 
sumperk@novodobasanitka.cz, web: 
www.novodobasanitka.cz.

FOTBALOVý KLuB BOhdíKOV

NOVÁ ZÁCHRANNÁ STANICE
Nová záchranná stanice pro pora-

něná a nemohoucí zvířata nabízí své 
služby v Rudě nad Moravou. Jitka 
Maixnerová – tel: 731 663 801

Ta funguje pod hlavičkou šumper-
ské pobočky Českého svazu ochrán-
ců přírody.

Český svaz ochránců přírody 
Šumperk (ČSOP Šumperk) je ob-
čanské sdružení, jehož členy spoju-
je aktivní zájem o ochranu přírody 
a životního prostředí. Jeho posláním 
je ochrana a obnova přírody, krajiny 
a životního prostředí, ekologická vý-
chova a podpora trvale udržitelného 
života na Šumpersku. Adresa: Český 
svaz ochránců přírody Šumperk, M. 
R. Štefánika 947/11,787 01 Šumperk.

Předseda ZO: Marcel Minář, Tel.: 
605 347 433, e-mail: csopsumperk@
seznam.cz

Co dělat při nálezu zraněného 
nebo ohroženého zvířete, kontak-
ty na záchranné stanice, možnosti 
podpory záchranných stanic a řadu 
dalších zajímavých či důležitých in-
formací najdete na samostatných 
stránkách www.zvirevnouzi.cz.
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SBĚR BIOLOGICKY  
ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ

2 kontejnery 8. - 11. 11. 2013
– parkoviště u samoobsluhy v Bohdíkově – 1 ks
- prostranství „U lípy“ v Bohdíkově – 1 ks

2 kontejnery 15. - 18. 11. 2013
- náves u kostela v Raškově – 1 ks
- u kaple v Komňátce – 1 ks

Kontejnery slouží pouze k ukládání biologického odpadu 
– tráva, listí, květiny, křoví a větve ze stromů!

SBĚR A SVOZ  
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Bude probíhat 11. – 15. 11. 2013

Sběr a svoz bude probíhat následovně:
•	 Na níže uvedená místa, určená obcí, budou přistave-

ny velkoobjemové kontejnery.
•	 Občané uloží odpad do kontejnerů a po ukončení 

sběru bude odpad převezen a odstraněn na skládce 
v Rapotíně.

Umístění kontejnerů:
11.11.-13.11.
Bohdíkov-most (u Vítů)
Bohdíkov-u samoobsluhy
Bohdíkov-u lípy  

13.11.-15.11.
Dvůr Raškov-u lípy
Raškov-kostel
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, bar-
vy, akumulátory apod.), pneumatiky,
stavební odpad (např. stavební suť apod.).

SBĚR A SVOZ  
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Bude probíhat 16. 11. 2013 

Čas Místo
09.00-09.30 Dvůr Raškov
09.35-10.05 Raškov-u Ottů
10.10-10.40 Raškov-u kostela
10.45-10.55 Kulturní dům 
11.00-11.25 Bohdíkov - u nádraží
11.30-12.00 Bohdíkov - u lípy 
12.05-12.35 Bohdíkov u samoobsluhy
13.25-13.55 Komńátka - u obchodu
14.00-14.25 Bohdíkov- u mostu (u Vítů)
14.30-14.55 Aloisov - u Dvora
15.00-15.30 Bohdíkov-u kravína

Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního 
odpadu :

barvy, lepidla, pryskyřice, provozní náplně z automo-
bilů (oleje, brzdové kapaliny atd.), olejové filtry, vyřaze-
né léky, olověné akumulátory, galvanické články, zářivky 
a výbojky, textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpeč-
nými látkami, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, 
obaly od sprejů, televizory, ledničky, vyřazené chemikálie 
a další podobné nebezpečné odpady.

Seznam dalších odpadů :
•	 pneumatiky.

Mezi nebezpečný odpad NEPATřÍ např.:
•	 ledničky	 bez	 chladicích	 zařízení,	 televizory	 bez	

obrazovek, komunální a stavebné odpad apod.

firmy a organizace informují

Stavebniny H.B.S.montStavebniny H.B.S.mont
nabízí prodejnabízí prodej

kanalizačního potrubí na domovní přípojky,kanalizačního potrubí na domovní přípojky,
včetně tvarovek DN 100, 125, 150 mmvčetně tvarovek DN 100, 125, 150 mm

Je možno dohodnout i montáž domovních přípojek Je možno dohodnout i montáž domovních přípojek 
s naší firmou.s naší firmou.

PRODEJNA KRMIV BOHDÍKOVPRODEJNA KRMIV BOHDÍKOV
Tel: 731 015 200

NAšE NABÍDKA:
Granule pro psy, granule pro kočky, 
granule pro nosnice, granule pro krá-
líky, krůty, brojlery atd.
Krmiva pro rybičky, ptactvo, hlodavce.
Dále nabízíme:
Pšenici, slunečnici, ječmen, len, proso, 
konopí.

PŘI NÁKUPU NAD 500KČPŘI NÁKUPU NAD 500KČ  
DÁREK ZDARMA.DÁREK ZDARMA.

Těšíme se a Vaši návštěvu.
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www. reprotisk. cz
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

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.608757716 – stačí 
prozvonit – zavolám zpět.

Nabízím pro všechny spoluobčany 
kompletní služby týkající se veškerých 
majetkových pojistek /dům, domácnost, 
auto, odpovědnost/, nemajetkových po-
jistek /úrazové, životní, investiční pojist-
ky/, dále investice, penzijní spoření bez 
využití 2. pilíře, nákup komodit, půjčky, 
refinancování, hypotéky. 

Společnost OPTIMAL ENERGY a.s. nabízí své služby v oblasti energií 
a to zejména optimalizací spotřeb a úsporami v dodávkách energií 
(elektřina, zemní plyn). To znamená snižování nákladů v domácnos-
tech ale i firmách na elektřinu a plyn. OPTIMAL ENERGY se zároveň 
snaží zamezit „pokoutným“ domovním návštěvám „obchodníků“ , 
kteří Vám nabízí momentálně „nejlevnější“ energie na trhu, ale ceny 
jsou mnohdy v konečném důsledku výhodnější více pro ně než pro 
Vás. Společnost OPTIMAL ENERGY není neznámou společností, má 
mnoho poboček po celé republice a také v Šumperku. Po konzultaci 
a ve spolupráci s vedením obce Bohdíkov pro Vás naše společnost 
připravila možnost konzultace v oblasti energií přímo na obecním 
úřadě v Bohdíkově, kde zástupce společnosti po Vámi předložených 
potřebných dokladů s Vámi probere další možnosti, které by vedly ke 
snížení Vašich nákladů v domácnostech i firmách. Vše je zcela ZDAR-
MA! Další informace ke společnosti si můžete přečíst v přiloženém 
letáku zpravodaje.
Zkušební konzultační dny na obecním úřadě:
Středa 30.10.2013 od 13.00 – 17.00 hod.
Pondělí 4.11.2013 od 13.00 – 17.00 hod.
Ladislav Sebök - OPTIMAL ENERGY a.s.

ENERGETIcké dObRO
zLEPšujEME sITuAcI NA TRhu s ENERGIEMI

PORAdENský sERvIs 
v ENERGIích

Kamenictví – Kováč
VÝROBA A OPRAVY POMNÍKŮ

Hrabenov 129,  
mobil: 605 94 64 68

www.kamenictvikovac.cz

Cenová konzultace a doprava zdarma 
Stačí prozvonit - zavoláme
Schůzku si můžete domluvit kdykoli
Termín objednávky se snažíme  
přizpůsobit zákazníkovi

Provozovna: Potůčník 29 
Schůzku v provozovně sjednat předem
Pracovní doba.: Po.-Pá. 7 – 15.30

Nabídka našich služeb
Výroba pomníků ze žuly
Žulové rámy,sokly, krycí desky
Zhotovení betonových základů
Opravy pomníků ,rovnání rámů
Sekání nápisů
Zlacení, stříbření,barvení písma
Broušení pomníkových dílů 
Prodej a montáž doplňků  
(lampy,vázy,okýnka,kříže,růže)

• • Výroba a prodej dřevěných briketVýroba a prodej dřevěných briket
• Prodej palivového dřeva • Prodej palivového dřeva   

a třísek na zátopa třísek na zátop
Telefon: 737 274 331

E-mail:
mrazek.truhlarstvi@centrum.cz

www.mrazek.estranky.cz


