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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly v naší obci volby 

do zastupitelstva obce a skončilo tak volební období 2010 – 
2014. Dovolte mi krátké ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky 
a stručné zhodnocení práce volených orgánů.

Zastupitelstvo obce v roce 2010 navázalo ve své činnosti 
na práci předchozího zastupitelstva a v průběhu celého voleb-
ního období usilovalo o zlepšení podmínek života v naší obci 
a celkový rozvoj obce. V průběhu volebního období se sešlo 
na 22 zasedáních. Účast jednotlivých členů zastupitelstva na 
zasedáních byla velmi dobrá, průměrná účast všech členů za 
celé volební období dosáhla 93 %. 

Vedle pravidelné docházky jednotlivých členů zastupitel-
stva chci rovněž ocenit celkovou atmosféru na jednáních za-
stupitelstva. Byla pracovní, věcná, výměna názorů probíhala 
korektně bez osočování a slovního napadání. Zastupitelstvo 
přijalo řadu zásadních rozhodnutí, která ovlivní směrování 
naší obce na řadu let příštích let. V této souvislosti oceňuji ze-
jména vybudování obecní kanalizace a vlastní ČOV, největší 
investici financovanou z veřejných prostředků v historii obce. 
Je to ohromný vklad do budoucnosti a nepochybuji o tom, že 
se nám časem vrátí. Rozhodující význam má pro naši obec 
rovněž zpracování a schválení dlouhodobé strategie rozvoje 
obce do roku 2025 a zahájení prací na zpracování nového 
územního plánu obce. Trvalou pozornost jsme věnovali také 
úsilí o zlepšení celkového vzhledu obce, zde musím uvést ze-
jména projekt revitalizace centrálního prostoru obce s vyu-
žitím dotace ROP Střední 
Morava, který je před do-
končením a dále využívání 
dotací na veřejně prospěš-
né práce. Zastupitelstvo se 
na svých zasedáních dále 
pravidelně zabývalo hos-
podařením obce, majetko-
právními otázkami, zlepšo-
váním životního prostředí, 
vytvářením podmínek pro 
lepší fungování obecního 
vodovodu, rozhodlo o pří-
pravě výstavby tělocvičny 
u ZŠ v Bohdíkově. Shodu 
jsme našli v podpoře opra-
vy církevních památek, 
Komunitní školy Bohdí-

kov, kulturních a sportovních aktivit místních spolků a ob-
čanských sdružení. V neposlední řadě musím také zmínit 
zapojení obce do soutěže Vesnice roku v posledních 2 letech 
a získání Bílé stuhy za činnost mládeže v krajském kole této 
soutěže v roce 2013. Všem, kteří nějakým způsobem přispěli 
k těmto výsledkům chci upřímně poděkovat.

V období mezi zasedáními zastupitelstva zajišťovala běž-
ný chod obce, hospodaření podle rozpočtu a operativní ře-
šení problémů rada obce v počtu 5 členů. Za celé volební 
období se sešla celkem na 94 zasedáních. Všichni členové 
rady byli velmi aktivní a velmi mi pomáhali se zvládáním 
náročných úkolů. Ochotně se zapojovali do přípravy a reali-
zace rozhodujících investičních akcí, podíleli se na přípravě 
a vyhodnocování výběrových řízení, 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. 

Vedle zastupitelstva a rady obce byla řada dalších občanů 
zapojena ve výborech zastupitelstva a komisích rady. Spoleh-
livě pracoval finanční výbor, který se podílel na přípravě a vy-
hodnocování rozpočtu, pomáhal při inventurách majetku, za-
jišťoval kontroly pokladny a hospodaření školy ve spolupráci 
s kontrolním výborem. Kontrolní výbor každoročně zajišťoval 
kontrolu hospodaření se svěřenými prostředky v příspěvkové 
organizaci ZŠ a MŠ Bohdíkov a další kontrolní akce zamě-
řené na dodržování předpisů o hospodaření obcí.

Tradičně velmi dobře pracoval Sbor pro občanské záleži-
tosti, který zajišťoval návštěvy občanů při významných jubile-
ích, organizoval vítání občánků do života, připravoval zájezdy 
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pro důchodce, besedu se seniory, setkání padesátníků a stří-
brných svateb, podílel se na pořádání výstav v obci a dalších 
kulturních akcích.

Velký kus práce odvedla také redakční rada Bohdíkovské-
ho zpravodaje. Naše obecní noviny pravidelně informovaly 
o práci volených orgánů, celkovém dění v naší obci, infor-
movaly o činnosti spolků a zájmových organizací, přinášely 
zajímavé články z historie naší obce, upozorňovaly na připra-
vované kulturní a sportovní akce. 

S přípravou a realizací různých investičních akcí, s údrž-
bou a opravami obecního majetku, s přípravou potřebné 
projektové dokumentace a územního plánu obce pomáhala 
stavební komise rady obce. Její členové se také pravidelně 
zapojovali do výběrových řízení při veřejných zakázkách.

Všem zastupitelům, členům výborů a komisí i dalším ob-
čanům, kteří v průběhu celého volebního období se do práce 

a činnosti pro veřejnost zapojili, bych touto cestou chtěl za 
odvedenou práci upřímně poděkovat. Oceňuji skutečnost, že 
věnovali část svého osobního volna a pohodlí pro práci pro ve-
řejnost. Je to určitě dobrý vklad do příštího volebního období.

Na závěr bych se chtěl rozloučit s těmi členy zastupitelstva, 
kteří se rozhodli, že pro následující volební období nebudou 
kandidovat a svoji činnost v zastupitelstvu ukončí. Jedná se 
o paní Libuši Musilovou, paní Františku Svačinkovou, pana 
ing. Jana Kubíčka, pana ing. Milana Diviše a pana ing. Ja-
romíra Rutara. Přeji jim hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
v osobním i pracovním životě.

Všem nově zvoleným zastupitelům přeji hodně chuti a elá-
nu v práci pro rozvoj obce a dosažení ještě větších úspěchů, 
jakých se nám společně podařilo dosáhnout v právě končícím 
volebním období.

 Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

zprávy obecního úřadu
70. Zastupitelstvo obce schvaluje 
a) Kontrolu plnění usnesení z 20. za-

sedání zastupitelstva obce
b) Smlouvu o dílo na dodávku sta-

vebních prací na akci „Oprava ko-
munikací Bohdíkov“ uzavřenou se 
společností Kareta s.r.o., Krnovská 
51, Bruntál, IČ 62360213 za cenu 
846 960,07 Kč včetně DPH

c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
K 14037 uzavřené se společností 
Kareta s.r.o., Krnovská 51, Brun-
tál, IČ 62360213 na stavbu „Revi-
talizace centrálního prostoru Obce 
Bohdíkov“, kterým se zvyšuje 
smluvní cena díla na 8 300 859,86 
Kč bez DPH a prodlužuje termín 
dokončení stavebních prací do 15. 
11. 2014

d) Prodej pozemku parcela č. 178/1, 
zahrada, o výměře 156 m2 v k.ú.
Komňátka paní R. P., bytem Ko-
mňátka, 789 64 Bohdíkov za cenu 
175,- Kč za m2 a současně zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočí-
vající v právu užívání, oprav a ne-
zbytné údržby vedení vodovodu 
a splaškové kanalizace přes uvede-
nou nemovitost ve prospěch obce 
Bohdíkov bezúplatně

e) Prodej budovy Bohdíkov č.p. 247 
včetně pozemku parcela č. 182/1, 
stavební plocha v k.ú. Dolní Boh-
díkov panu O. H.,787 01 Šumperk 
za cenu 60 000,- Kč

f) Předběžný záměr výkupu části po-
zemku parcela č. 374/6 v k.ú.Raš-
kov Ves z majetku Lesů České 
republiky, s.p., Hradec Králové ve 

prospěch Obce Bohdíkov z důvodu 
zajištění příjezdové komunikace

71. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od 

posledního zasedání zastupitelstva 
obce

72. Zastupitelstvo obce pověřuje sta-
rostu obce
a) Předložit na Úřad regionální rady 

regionu soudržnosti Střední Mo-

rava se sídlem Jeremenkova 40 b, 
Olomouc žádost o změnu v pro-
jektu „Revitalizace centrálního 
prostoru obce Bohdíkov“, reg. Č. 
CZ.1.12/2.3.00/40.01883 v rozsa-
hu podle Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o dílo č. K 14037 uzavřeným se 
společností Kareta, s.r.o., Krnov-
ská 51, Bruntál

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE BOHDÍKOV
498občanů, tj. 44,8% oprávněných voličů, rozhodlo o novém složení za-
stupitelstva obce.
6 mandátů získalo sdružení Nezávislá volba a 9 mandátů Bohdíkovská 
nezávislá.

Noví zastupitelé Poř.
číslo

Navrh. 
strana

Počet hlasů
abs. v %

Pořadí 
zvolení

Fleischer Libor Ing. 3 NV 235 10,15 1
Úlehla Petr 2 NV 231 9,97 2
Vokurka Petr 1 NV 213 9,20 3
Spáčil Miroslav 10 NV 183 7,90 4
Kunc Petr 4 NV 148 6,39 5
Kouřil Pavel 5 NV 134 5,78 6
Pavelek Petr 4 Bohd. nez. 300 8,29 1
Hatoň Luděk Ing. 1 Bohd. nez. 295 8,15 2
Janků Petr 2 Bohd. nez. 289 7,99 3
Brostík Luděk 8 Bohd. nez. 275 7,60 4
Vrubel Pavel 5 Bohd. nez. 273 7,54 5
Tobola Otakar Ing. 3 Bohd. nez. 244 6,74 6
Hatoň Leoš 6 Bohd. nez. 221 6,11 7
Jenčková Andrea Bc. 7 Bohd. nez. 228 6,30 8
Diviš Bedřich 9 Bohd. nez. 258 7,13 9

USNESENÍ č. 21 ze zasedání zastupitelstva obce dne 29. 9. 2014 v Bohdíkově
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ze života naší obce

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
27. října 2014

24. listopadu 2014

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Za uplynulé období se narodili:
Kubíček Tobiáš, Bohdíkov
Hutník David, Bohdíkov

Navždy se s námi rozloučili:
4. 9. Polách Josef, Bohdíkov

VÝZVA K VRÁCENÍ NEPLATNÉHO CESTOVNÍHO PASU
Městský úřad v Šumperku, odbor 

správní a vnitřních věcí v y z ý v á 
všechny držitele neplatného cestovní-
ho pasu k jeho vrácení úřadu.

V souladu s ust. § 32, odst. 1, 
pís. b) zákona č. 329/1999 Sb. 
o cestovních dokladech, ve znění 
pozdějších předpisů /dále jen zákon 
o cestovních dokladech/, je držitel 
cestovního pasu povinen bez zby-
tečného odkladu odevzdat neplatný 
cestovní doklad. Neplatným se stává 
cestovní pas uplynutím doby v něm 
vyznačené, ohlášením jeho ztráty či 
odcizení, uplynutím doby 3 měsíců 
ode dne změny příjmení občana po 
sňatku.

V případě porušení této povinnos-
ti se držitel cestovního pasu dopou-
ští přestupku dle ust. § 34a, odst. 1, 
písm. f) citovaného zákona, za který 
mu může být jako sankce uložena po-
kuta až do výše 10000,- Kč, dle ust. 
§ 34a, odst. 2 zákona o cestovních 
dokladech. 

Neplatný cestovní pas je možno 
odevzdat osobně u přepážek cestov-
ních dokladů č. 1 a 2 v přízemí pří-
stavby Městského úřadu v Šumperku, 
Jesenická 31 /vchod z ulice Roosevel-
tovy/, na kterémkoliv matričním úřa-
du, případně poslat poštou na adresu 
Městského úřadu v Šumperku, nám. 
Míru 1, Šumperk.

AKTUÁLNĚ
Platba poplatků v měsíci říjnu:
poplatek TKO za 2. pololetí 2014 - 
250,- Kč/osoba
poplatek za vodné a stočné za  
3. čtvrtletí 2014

JAKÉ BÝVALO SLOŽENÍ  
ZASTUPITELSTVA OBCE BOHDÍKOV
Složení zastupitelstva obce bylo v mi-
nulých 24 letech následující: 
- po volbách v roce 1990
13 mandátů získalo Občanské fórum 
a 2 mandáty KSČM
v roce 1994
13 členů zastupitelstva bylo zvoleno 
za ODS, 2 nezávislí
v roce 1998
9 členů zastupitelstva bylo zvoleno za 
ODS, 6 za KSČM
v roce 2002
6 členů zastupitelstva za ODS, 5 za 
sdružení nezávislých kandidátů Boh-
díkovská nezávislá a 4 za KSČM
v roce 2006
7 členů zastupitelstva za sdružení 
Bohdíkovská nezávislá, 5 za ODS a 3 
za KSČM
v roce 2010
8 členů zastupitelstva za sdružení 
Bohdíkovská nezávislá, 3 za sdruže-
ní Nezávislá volba, 2 za ODS a 2 za 
sdružení Občané.
v roce 2014 
9 mandátů získalo sdružení Bohdí-
kovská nezávislá a 6 Nezávislá volba.

 J. Málková

POZVÁNKA
na setkání s důchodci,

které pořádá  
Sbor pro občanské záležitosti  

při Obecním úřadu v Bohdíkově 
v pátek 7. listopadu 2014  

v 18.00 hodin
v Kulturním domě Raškov.

K tanci a poslechu hraje pan Milan 
Koutný z Bohutína. 
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
 B O H D Í K O V

Upozorňujeme, že pokud dr-
žitelé neplatných cestovních pasů 
uposlechnou této výzvy a odevzdají 
neplatný doklad /i s několikaletou 
prošlou platností/do konce listopadu 
2014, nebude výše uvedená finanční 
sankce uplatněna.

Současně připomínáme, že pokud 
držitel cestovní doklad ztratil nebo 
mu byl odcizen, je jeho zákonnou po-
vinností tuto skutečnost neprodleně 
ohlásit orgánu příslušnému k jeho 
vydání, případně nejbližšímu útvaru 
policie ČR.

 Městský úřad Šumperk
 odbor správní a vnitřních věcí

ZÁJEZD DŮCHODCŮ
Byli jsme na výletě
Tak jako každý rok připravil i le-

tos Sbor pro občanské záležitosti zá-
jezd pro důchodce. Bylo to v pátek 
12. září a 47 účastníků za deštivého 
počasí vyrazilo ráno v 7 hodin smě-
rem na Mohelnici a přes Moravskou 
Třebovou a Blansko až k Punkevní 
jeskyni na Macoše. Při prohlídce 
jeskyně jsme byli ochuzeni o projížď-
ku lodičkami, protože po vydatných 
deštích byla říčka Punkva rozvodně-
ná a plavbu nedovolovala. Dále jsme 
vyjeli autobusem za stálého deště na-
horu nad propast Macocha. Na oběd 
jsme zajeli do okresního města Blan-
sko, kde byla více než dvouhodinová 
přestávka. Nedaleko Blanska jsme si 
potom prohlédli rozsáhlé zahradnic-
tví ing. Romana Koupého v Doubra-
vici nad Svitavou. Kromě veškerého 
zahradnického zboží chovají také stá-
do pštrosů, ze kterých prodávají maso 
i různé pštrosí speciality. Zájezd jsme 
zakončili večeří a příjemným poseze-
ním v restauraci Kocanda v Písařově. 
Domů jsme dojeli kolem 21.30 hodin 
a i přes celodenní nepříznivé počasí 
byla většina důchodců se zájezdem 
spokojena.

 Účastník zájezdu Jan Kubíček
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základní a mateřská škola bohdíkovzákladní a mateřská škola bohdíkov

Hned v dalších dnech jsme se pustili do práce a mimo 
opakování už probraného učiva jsme stihli přivítat Divadlo 
Tramtarie z Olomouce s pohádkou „O mašinkách“, čtvr-
ťáci a páťáci byli na návštěvě Muzea řemesel v Letohradě 
a společně se třeťáky na Dopravním hřišti v Mohelnici. 

Ve školní družině máme opět dvě oddělení, ve kterých 
je zapsáno 47 dětí, a právě jsme zahájili akci „Babičky 
a dědečkové čtou dětem“.

Mgr. Alena Vokurková

Dopravní výchova
Každý správný kluk nebo holka umí jezdit na kole. 

K tomu, aby jezdili také bezpečně, přispíváme dopravní 
výchovou ve škole. 

V pátek 19. září byl pro děti připraven projektový den 
věnovaný pravidlům bezpečného pohybu chodce či cyklis-
ty na vozovce. Žáci se seznamovali s pravidly silničního 

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Všichni zase spolu

Prázdniny byly moc hezké, plné zážitků, ale v mateřské 
škole se potkáme s kamarády! Paní učitelky připraví zají-
mavý program a budeme si vzájemně naslouchat. Byla to 
dost lákavá motivace. Rodiče se těší na naše tvoření a ná-
pady, kterými vyzdobíme školičku. A opravdu bylo tomu 
tak. První školní den nás čekala maňásková pohádka „Jak 
pejsek s kočičkou vařili dort“, vítání s kamarády a novými 
malými dětmi. Společně jsme hráli hry podle přání dětí, 
paní učitelky nám ale pošeptaly ty, které jsme zapomněli. 
Byl to docela radostný den a pochvala všem, že bez slziček 
přijali “školkový “ režim a odloučení od rodičů. 

Těšíme se na následující dny s dětmi, pohádkami, pís-
ničkami a pohybem. Snad naši nejmenší objevitelé budou 
mít každý den rozzářená očka.

 Kolektiv Mateřské školy Raškov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zahájení školního roku

V pondělí 1. září po dvouměsíčním tichu naše škola 
opět ožila. Za přítomnosti pana starosty a mnoha rodičů 
jsme slavnostně zahájili školní rok 2014/15. Přivítali jsme 
12 nových prvňáčků a 41 známých žáků (celkem 53 dětí), 
zavzpomínali na loučení s minulým rokem na Školní pou-
ti a zazpívali si spoustu písniček z muzikálu „O dvanácti 
měsíčkách“. Čeká nás „Bylinkový rok“ a velmi se těšíme 
na dokončení školní přírodní zahrady, abychom se mohli 
bylinkám (ale nejenom jim) věnovat jaksepatří.

Už z dálky si mnoho dětí i rodičů všimlo, že škola přes 
prázdniny dostala novou střechu, do které byly zabudová-
ny dva světlovody, abychom se zbavili přítmí na chodbě 
před třídami. Toto ekologické osvětlení nás velmi překva-
pilo svým účinkem a mít sluníčko na chodbě je nádhera.
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BOHDÍKOV V PROMĚNÁCH ČASU
Pro všechny, koho by zajímaly staré fotografie Boh-

díkova i Raškova, či obrázky budov, které dnes již 
neexistují, je na Obecním úřadě v Bohdíkově k dispozi-
ci brožura Bohdíkov v proměnách času. Cena brožury 
je 50 Kč.

provozu, poznávali značky nebo řešili situace na křižovat-
kách. Den jsme završili cyklistickou jízdou zručnosti, kde 
děti předvedly své dovednosti. A kdo byl nejšikovnější?

Mladší děti: 1. místo: Denis Cekr 
 2. místo: Marek Kouřil, Klára Kašparová
 3. místo: Nicol Langerová
Starší děti: 1. místo: Nicolas B. Gercis
 2. místo: Adam Ceh
 3. místo:Eliška Kašparová

  Mgr. Eva Fleischerová
Bylinkový den

Letošní školní rok máme „Bylinkový“, proto v pátek 
3. 10. byl první „Bylinkový projektový den“. Zjišťovali 
jsme zajímavé informace o bylinách, které má velká vět-
šina z nás na zahradě nebo je máme alespoň často na 
očích, a poznávali je. Z těchto známých rostlin jsme vařili 
a ochutnávali čaje, které nám velice chutnaly a určitě pro-
spěly i našemu zdraví a kráse…

 Mgr. Vendula Johnová

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Informace o alergenech ve stravovacích provozech

Od 18. srpna 2014 naše školní jídelna zahájila zkušební 
provoz informování strávníků o alergenech. Ty jsou vyzna-
čeny na jídelním lístku i při objednávání obědů přes inter-
net. Seznam základních alergenů najdete na všech nástěn-
kách vedle jídelníčku nebo na webových stránkách školy.

Od 13. prosince 2014 nabývá účinnost Nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne  

25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spo-
třebitelům, které má umožnit jednoduchý přístup k nejdů-
ležitějším informacím o potravině. Tato nová právní úpra-
va přináší stravovacím provozům povinnost informovat 
strávníka (zákazníka) o alergenech obsažených v nabíze-
ných pokrmech (každý strávník se musí dozvědět, zda se 
v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují nějaké kon-
krétní alergeny).

Milena Dokoupilová, vedoucí školní jídelny

KOMUNITNÍ ŠKOLA
V průběhu měsíce září jsme opět zahájili mnoho vzdě-

lávacích a sportovních kurzů pro děti i dospělé. Nabízíme 
volná místa v aktivitách, do kterých se ještě lze přihlásit:
• trampolíny pro děti i dospělé
• orientální tance pro děti i dospělé
• literární kroužek pro děti od 8 let
• anglický jazyk pro děti od 12 let
• estetická skupinová gymnastika pro školní děti od 6 let

Také zveme maminky s malými dětmi do Klubíčka 
(v MŠ Raškov v úterý a v MŠ Bohdíkov ve středu) a do-
spělé do Zdravotního tělocviku.

Rádi bychom zahájili kurzy angličtiny a němčiny pro 
začátečníky nebo mírně pokročilé a kurz základů práce 
na PC pro dospělé nebo další tvořivé dílny. Čekáme jen na 
váš zájem a aktivitu můžeme dojednat.

Všechny občany srdečně zveme na velmi zajímavou be-
sedu s PaedDr. Zdeňkem Doubravským na téma zaniklé 
obce našeho regionu Závořice a bohdíkovských rybníků.

Ženy a dívky snad potěšíme besedou s kosmetičkou 
paní Zdenou Tónovou na téma „Péče o pleť a zdravý 
životní styl“ – obě se uskuteční v listopadu. Udělejte něco 
pro sebe, najděte si aktivity pro dlouhé zimní večery! 
Přijďte mezi nás!

Informace poskytují koordinátorky KŠ: 
Markéta Kuncová (tel.: 605 703 188) 
a Petra Drongová (tel.: 604 912 838)
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Fotbalový klub Bohdíkov
Chce to jenom trpělivost…

Můžeme alespoň jednu sezónu začít trochu normálně. 
Tak jsme si mnuli ruce, že lidí máme dost, zákeřná nezná-
má nemoc nepostihla žádného z nás, míče jsou pořád ku-
laté, tráva zelená dobře střižená nehostila žádného toula-
vého krtka úderníka a přesto jsme tam, kde jsme. Pravda, 
pár paprsků podzimního koženého slunce již vysvitlo nad 
našimi hlavami, ale ten rozjezd, tam byla tma. Něco zapin-
kalo vedení, něco hráči, trenér možná taky přispěl, ale ten 
měl z nás spíš nervy v kýblu, než úsměv na tváři a najed-
nou hráčů nebylo, trochu se to látalo a ve výsledku suma 
sumárum okupujeme chvost startovního pole a můžeme 
být jen škodolibě rádi, že někde je ještě hůř. Ale zdraví 
optimismus nás neopouští. Poslední zápasy ukázaly, že se 
dokážem kousnout, zabrat, propotit dres zepředu i zezadu, 
chodit do soubojů hlavička nehlavička, kopačka nekopač-
ka, gól negól. Ano i góly zase dáváme, i když by to mohlo 
být lepší, neboť šancí máme haba kup. Ale buďme skrom-
ní a trpěliví. Ty bodové žně přece musí konečně přijít, 
i když už je kalendářně defakto po žních! Mohli bychom 
si vzít příklad z naší reprezentace, ta začala, co! Tři starty, 
plný počet bodů. Hlavně ať to chlapcům vydrží co nejdýl. 
Zapinkaný to je hned a pak rychle najít něhoho, kdo za 
to mohl. Ne ne. Makat se musí, srdíčko vložit a lvíčka na 
prsou propotit a góly dávat, protože čím víc gólů dáme, tím 
víc bodů máme, jestli se teda nemýlím. Takže i my, bohdí-
kovští, bude jako se lvíčkem na prsou bojovat a vítězit, co 
nám taky jiného zbývá. 

Ještě pozvánečka na tradiční posezónní laskominu, se-
tkání se u vepřového stolu, ovarové bašty a jitrnicové po-
choutky. Ano, opět na hřišti, v sobotu 22.listopadu „Zabí-
jačkové hody na hřišti“. Jistě se všichni už těšíte a my také. 
Příjemný zbytek podzimní fotbalové sezóny.

 „výhledový analytik a prognostik oddílu  
Petrák Dobrák“

NOVÝ DŮM POŽEHNAL CHARITĚ NOVÝ DŮM POŽEHNAL CHARITĚ 
ARCIBISKUP GRAUBNERARCIBISKUP GRAUBNER

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner 22. 9. 2014 slav-
nostně požehnal nové sídlo šumperské Charity. Na slav-
nostní akci nechyběli zástupci farností, uživatelů a lidé, 
kteří v budově pracovali nebo jí navštěvovali. Mezi hosty 
nechyběla ani první ředitelka Charity Šumperk paní Lud-
mila Řezáčová. 

Organizace již od letošního května sídlí ve vile v Je-
remenkově ulici, kam se přestěhovala z ulice Žerotínovy. 
Tam Charita byla v pronájmu a navíc prostory již byly 
stísněné.Nové sídlo charity v Jeremenkově ulici je archi-
tektonickou zajímavostí. V roce 1901 vilu postavil stavitel 
Heinrich Popp a až do konce války sloužila k bydlení. „Jed-
nalo se o jeden z prvních secesních domů v Šumperku,“ 
upozornila Marie Vychopeňová. Po roce 1945 nemovitost 
převzal stát, zázemí zde měla hygienická stanice a zdravot-
ní ústav. Než Charita vilu koupila, byla řadu let prázdná 
a pustla. „Všechny opravy ještě u konce nejsou, ještě nás 
čeká výměna oken a dveří. Ale je důležité, že dům už slou-

ží jak našim klientům, tak zaměstnancům,“ konstatovala 
Marie Vychopeňová.

Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace, je-
jím zřizovatelem je olomoucké Arcibiskupství a působí 
na téměř celé severní části okresu Šumperk, a to od roku 
1992. V současné době má kolem čtyřiceti zaměstnanců, 
kteří se starají o stovky klientů. Charita se specializuje se 
především na poskytování ošetřovatelských a pečovatel-
ských služeb v domácnostech uživatelů, včetně domácí 
hospicové péče. Od Charity si můžete půjčit zdravotnické 
pomůcky nebo získat základní sociální poradenství. Ane-
bo se můžete také stát dobrovolníkem… 

 Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk

SETKÁNÍ U KRONIKY  
TJ SOKOL BOHDÍKOV

Ve dnech 27. a 28. září se v kulturním domě v Bohdíko-
vě konala výstava fotografií z bohaté historie TJ Sokol Boh-
díkov. Výstavu několika desítek fotografií ze sbírky pana 
Vladimíra Jakla doplnily i tři kroniky nejen fotbalového 
klubu, které pan Jakl napsal. Podařilo se mu nově zmapo-
vat historii Sokola od vzniku, přes poválečné období až 
po současnost a v podstatě zánik TJ Sokol v Bohdíkově. 
Myslím si, že mnohaletá práce pana Jakla na kronikách si 
zaslouží náš obdiv a úctu.

 J. Málková
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POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
18. 10.  Stříbrné svatby a setkání padesátiletých
7. 11.  Setkání důchodců
22. 11.  Zabijačka na hřišti
28. 11.  Beseda o kosmetice
30. 11.  Adventní koncert

Svoz biologického odpadu
Termín svozu a umístění kontejnerů:
31.10. – 3.11.2014
– parkoviště u samoobsluhy v Bohdíkově – 1 ks
 - prostranství „U lípy“ v Bohdíkově – 1 ks

7.11 – 10.11.2014
 - náves u kostela v Raškově – 1 ks
 - u bývalého obchodu v Komňátce – 1 ks

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

Od 10.-14.11.2014 
bude společnost SITA CZ a.s. provádět ve Vaší obci 

sběr a svoz  
velkoobjemového odpadu.

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

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

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

Umístění kontejnerů:
· od 10. - 12.11. 2014 · od 12.-14.11.2014 

Počet ks Místo
1 Bohdíkov - most (u Vitů)
1 Bohdíkov - u samoobsluhy
1 Bohdíkov - u lípy

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. lednič-

ky, barvy, akumulátory apod.),
• pneumatiky,
• stavební odpad (např. stavební suť apod.).

V sobotu 15.11.2014 
bude společnost SITA CZ a.s. provádět ve Vaší obci 

sběr a svoz nebezpečných 
odpadů.

Harmonogram svozu:

Čas Místo
09.00-09.30 Dvůr Raškov
09.35-10.05 Raškov-u Ottů
10.10-10.40 Raškov-u kostela
10.45-10.55 Kulturní dům 
11.05-11.25 Bohdíkov - u nádraží
11.30-12.00 Bohdíkov - u lípy 
12.05-12.35 Bohdíkov u samoobsluhy
13.25-13.55 Komńátka - u obchodu
14.00-14.25 Bohdíkov- u mostu (u Vítů)
14.30-14.55 Aloisov - u Dvora
15.00-15.30 Bohdíkov-u kravína

Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního 
odpadu:odpadu:
• barvy, lepidla, pryskyřice,
• provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové kapa-

liny atd.),
• olejové filtry,
• vyřazené léky,
• olověné akumulátory,
• galvanické články,
• zářivky a výbojky,
• textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečný-

mi 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 ob-

razovek, komunální a stavebné odpad apod.
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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 (lam-
py, vázy, okýnka, kříže, růže)

INZERUJTE S NÁMI!
Plošný inzerát - cena 2,50 Kč za 1 cm2

www.reprotisk.cz

VALÍ SE NA VÁS EXEKUCE ZE VŠECH STRAN? 
Specializace na oddlužování a osobní bankrot
• Jste v bezvýchodné situaci?
• Chcete začít žít normální život bez dluhů?
• Zastavíme dražbu uvalenou na Váš majetek
Pomůžeme Vám! Legálně, rychle a s jistotou doká-
žeme snížit Vaše dluhy na minimum.

Přenechte nám SVÉ starosti...
Kontakt: Alena KRESTÝNOVÁ, 8. května 4, Šumperk 
Kontaktní osoba: Petra Malá, mobil: 737 275 633
e-mail: ins.bankrot@seznam.cz 


