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Vážení spoluobčané,
jedinou velikou akcí s dlouhou tradicí pro širokou veřejnost v Bohdíkově a okolí je školní pouť, kterou pořádá místní základní škola. Tentokrát se koná již po dvacáté páté. Poprvé se lidé na školní pouti mohli
setkat v roce 1990. Tehdy ještě školu vedla paní ředitelka Mgr. Vlasta Klevetová. Od té doby se mnohé změnilo. Ředitelkou školy je paní
Mgr. Alena Vokurková. Změnilo se prostředí letního divadla, kde se pouť
koná, a změnil se obsah a především rozsah i náplň samotné pouti.
Obdivuhodné jsou organizační schopnosti ředitelky školy, ale také kreativita všech učitelek základní i mateřských škol. Obdivuhodný je také
obětavý přístup rodičů, bývalých žáků i pracovníků školy, bez nichž by
zdárný průběh celé akce nebyl možný. Někdo si naříká, že občanům
Bohdíkova se nechce pro obec nic dělat, ale každý rok tu vidíme, že to není až tak docela pravda.
Školní pouť je tu především pro děti, od těch nejmenších, až po ty veliké páťáky, kteří se loučí se školou závěrečným táborákem. Nejprve mnohdy náročné vystoupení dětí pro rodiče, a poté zábava až do večera při různých hrách a atrakcích. Ani
samotné vystoupení nemůže být jen tak. Vždy má nějaké téma, které doplňuje i celková úprava prostředí a náplň soutěží. Děti
tak mohly zabrousit do pohádky, do dávných dob, do vesmíru, mezi Indiány, do televize i cirkusu. Dostaly se mezi námořníky,
sportovce, strašidla, zvířata i hmyz. Vyzkoušely různá řemesla, objevy a vynálezy. Nevynechaly ani různá prostředí včetně lesa,
vody, květin i duhy.
Program dětí je doplněn vždy nějakým tanečním či sportovním vystoupením nejen dětí ale i dospělých. Navíc v posledních
letech je pro všechny připraveno nějaké překvapení. Návštěvníci se tak mohli setkat s řidiči kamionu jedoucího závod Paříž Dakar, s uměleckým řezbářem, motorkáři a mnoha dalšími.
Přejeme všem organizátorům, účinkujícím i návštěvníkům ještě mnoho příjemných zážitků a společně strávených hodin.
Redakce

70. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Ze vzpomínek pana Adolfa Ondratschka, vnuka bývalého obyvatele Raškova německé národnosti.
Pan Adolf Ondratschek, který se narodil v roce 1897,
celý život tvrdě pracoval, byl dobrovolným hasičem i nadšeným amatérským hercem. Bojoval v 1. sv. válce, kde byl
zraněn.
Až do roku 1946 pracoval v Českobohdíkovských vápenných závodech Český Bohdíkov (Kalkgewerkschaft
Böhmisch Märzdorf). Se vznikajícím nacionalismem ve
30. letech minulého století příliš nesouhlasil. Za 1. republiky byl členem Pořádkové služby německých sociálních
demokratů „Rote Wehr – Republikanische Wehr» v Raškově a vždy hledal společnou řeč se svými českými sousedy. Když v říjnu 1938 vpadla do obce německá armáda,
neprojevoval žádnou radost, místo toho sklízel brambory.
Němečtí Henleinovi stoupenci ho samozřejmě sledovali
(byl na „červeném seznamu»). Jako sociální demokrat byl
po německé invazi krátce uvězněn a poté poslán do říše
do Norimberku na „převýchovu».

Během 2. sv. války byl zodpovědný za uvězněné britské
válečné zajatce, pracující ve vápence. Měl jim přidělovat
práci a dohlížet na ně. V těchto špatných časech poskytoval vězňům informace, jídlo a také rádia, aby mohli
poslouchat rádio BBC. V květnu 1945 umožnil britským
zajatcům utéct do lesů k partyzánům. Nasadil tenkrát svůj
vlastní život (v tehdejší době to byla velezrada). V květnu
1945 vyjednával tajně s českými partyzány v lesích kolem Bohdíkova, aby se zabránilo zbytečnému krveprolití.
Mnoho z nich znal z vesnice. Po válce v červenci 1945 byl
zvolen do předsednictva dobrovolných hasičů v Raškově
jako vzdělavatel a 2. náčelník.
Avšak časy pro něj nebyly příznivé. 7. dubna 1946
v 5 hodin ráno musel s padesátikilogramovým příručním
zavazadlem Raškov - svůj domov - navždy opustit. Bývalí britští váleční zajatci mu pak na jeho novou adresu do
Německa posílali balíčky s potravinami a oblečením a dokonce mu nabídli práci v Anglii. Do Raškova se podíval až
v roce 1965. Zemřel v roce 1975 v Hesensku.
Zpracovala J. Málková

zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 5. 2015 v Bohdíkově
16. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Kontrolu plnění usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce
b) Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy budovy Raškov
č.p. 101 pro účely hasičské zbrojnice a využití pro volnočasové aktivity mládeže a občanů obce
c) Prodej pozemku parcela č. 729/3, ostatní plocha v k.ú. Raškov Ves panu
L. B., bytem Raškov, 789 64 Bohdíkov za cenu 50,- Kč za m2
d) Prodej pozemku parcela č. 509/2, ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov
panu Ing. M. S., bytem Bohdíkov, 789 64 Bohdíkov za cenu dle znaleckého
posudku 16 830,- Kč a náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši
2 904,- Kč
e) Prodej pozemku parcela č. 107/2, orná půda v k.ú. Raškov Dvůr panu
L. J., bytem Na Vinici, 788 33 Hanušovice a paní K. J., bytem Raškov,
789 64 Bohdíkov za cenu 10,- Kč za m2
f) Žádost o převod pozemku parcela č. 1116, ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov do vlastnictví obce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
g) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2015 na
činnost Tělovýchovné jednoty FK Bohdíkov ve výši 100 tisíc Kč
17. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
18. Zastupitelstvo obce pověřuje stavební komisi
a) Ve spolupráci se SDH Raškov upřesnit zadání pro zpracování projektové
dokumentace na stavební úpravy budovy Raškov č.p. 101 pro účely hasičské
zbrojnice a využití pro volnočasové aktivity mládeže a občanů obce

AKTUÁLNĚ
V měsíci červenci se budou vybírat poplatky za vodu a stočné
za 2. čtvrtletí letošního roku. Občané, kteří nemají kanalizaci,
budou platit poplatky za vodu za 1. pololetí letošního roku,
při platbě paušální částkou za celý rok 2015.

CHARITA ŠUMPERK PŮSOBÍ ROK V NOVÉM SÍDLE
Charita Šumperk, nestátní nezisková organizace poskytující sociální a zdravotní služby, si počátkem června připomíná roční výročí od přestěhování do
nového sídla na Jeremenkově ulici v Šumperku. Charita Šumperk působí v severní části okresu Šumperk od roku 1992. Poskytuje domácí zdravotní péči
včetně péče domácí hospicové, pečovatelskou službu, službu osobní asistence,
půjčuje zdravotní pomůcky a poskytuje služby humanitárního charakteru. Za
dobu své činnosti se Charita několikrát stěhovala. Z ulice Vančurovy na ulici
8. května a poté na dlouhodobé působiště na Žerotínově ulici. Nynější sídlo je
v opravené budově bývalé „hygieny“ na Jeremenkově ulici v Šumperku.
„Na novém působišti jsme velmi spokojeni. S dostatkem prostoru se otevřely možnosti dalšího rozvoje“ říká M. Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk
a dodává, že v letošním roce Charita otevřela domácí odlehčovací službu, která
umožňuje rodinám pečujícím o seniora nebo nemocného, pracovat nebo si
odpočinout. Pečovaný zůstává ve svém domově a nemusí navštěvovat cizí prostředí. „Dále začíná pracovat svépomocná skupina pro dlouhodobě pečující
o dlouhodobě nemocné“ udává Vychopeňová. Tato skupina má pomoci pečujícím setkat se s lidmi, kteří mají podobné problémy.
Nové sídlo je pracovním zázemím pro 45 zaměstnanců, převážně zdravotních sester a pečovatelek, kteří ročně poskytnou službu 850 klientům. Více
informací naleznete na www.sumperk.charita.cz.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za uplynulé období se nikdo nenarodil.
Navždy se s námi rozloučili:
Odstrčilová Helena, Raškov
Humeníková Eva, Bohdíkov
Hatoňová Alenka, Bohdíkov
Šírová Jitka, Raškov
Macháčová Růžena, Raškov
Malý Zdenek, Bohdíkov

0
5
ZLATÁ SVATBA

Dne 15. 5. 2015 oslavili manželé
Zdenek a Jana Malí z Bohdíkova významné životní jubileum 50. výročí
uzavření manželství, výročí zlaté
svatby. Slavnostní akt proběhl v sobotu 16. 5. 2015 v kulturním domě
v Raškově za účasti rodinných příslušníků a ostatních hostů. V úvodu
se představili s krátkým kulturním
programem Honzík Šárník a Viktorka Valouchová z mateřské školy
Bohdíkov pod vedením paní učitelky
Bohumily Matysové. Poté se svým
blahopřáním vystoupil starosta obce
Ing. Luděk Hatoň, který v závěru vyzval oslavence k podpisu do pamětní
knihy obce. Na závěr slavnostního
aktu manželům poblahopřáli a předali kytičku a dárkový balíček starosta obce Ing. Luděk Hatoň, předseda SPOZ pan Leoš Hatoň a členka
SPOZ paní Anna Poprachová.

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
29. 6. 2015 • 27. 7. 2015

Ze života naší obce
PODĚKOVÁNÍ

REVITALIZOVANÉ CENTRUM OBCE

Obec Bohdíkov děkuje panu
Oldřichu Haltmarovi, provozovateli autocampingu v Aloisově za
sponzorský dar – stříbrný smrk,
který věnoval do nového parku
u kulturního domu. Tento krásný
jehličnan bude v budoucnosti plnit úlohu vánočního stromu obce.

NOC KOSTELŮ
29. května se návštěvníkům otevřely brány řady kostelů po celé České republice. Konaly se v nich koncerty, výstavy i další aktivity pro širokou
veřejnost. Otevřen byl i kostel sv. Petra a Pavla v Bohdíkově s programem
„Chvála za radost ze života“. Během
slavnostního koncertu vystoupil Flétnový soubor Grazioso a Komorní
smyčcový a dechový orchestr ZUŠ
Šumperk. Zazněla Dětská symfonie
J. Haydna, Hudba k ohňostroji G. F.
Händla, Te deum G. Charpentiéna
a další skladby.
Děkujeme všem organizátorům,
účinkujícím i návštěvníkům za mimořádný zážitek.
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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
mateřská škola raškov
• Den dětí v MŠ Raškov
1. června oslavily svůj svátek všechny děti. V naší mateřské škole jsme jim připravili řadu zajímavých činností. Děti
plnily zábavné úkoly - kdo postaví nejvyšší věž z kostek, kutálení míče na cíl, závody s kočárky a mnoho dalších. Za své
výkony získaly krásné perníkové medaile, které nám upekla rodina pana Radovana Tyla z Bludova, a sladkosti, které nám věnoval Ing. Jaroslav Huf, také z Bludova. Oběma
sponzorům jménem dětí děkujeme. Poté nás čekal týden
bádání a pokusů. Zkoumali jsme magnety, hráli si na detektivy a prováděli pokus, při kterém měly děti možnost vidět,
proč je důležité pečovat o své zoubky. Navštívili jsme také
kamarády v MŠ Bohdíkov. V sobotu 6. června jsme vyrazili
s „nejvěrnějšími“ rodiči a dětmi na výlet na Nový hrad. Děkujeme jim za příjemně strávené dopoledne.
Jana Průchová, učitelka MŠ Raškov

základní škola
• Školní SUPERTALENT 2015
„Raději běž něco dělat!“ To mnozí z nás často slýchávali
od svých rodičů. Pomysleli jsme si, že něco pravdy na tom asi
bude, ale musí se to vyzkoušet! Proto jsme letos upustili od
tradiční „pěvecké“ soutěže a uspořádali jsme Supertalent. Přihlásit se mohl každý, kdo měl chuť předvést cokoli. Ať zpěv,
sportovní výkon, hru na nástroj nebo něco neobvyklého.Téměř měsíc se děti mohly zapisovat na prezenční listinu, která
visela na dveřích sborovny. Údaje se občas měnily, někdo se
později odhlásil, jiný si zase dodal kuráž a zapsal se. Až přišel
den D! Soutěžili jak jednotlivci, tak smíšené skupinky. Nastala přehlídka neobyčejné šikovnosti všech. Diváci mohli vidět
tanečníky, zpěváky, muzikanty, sportovce a dokonce i prezentaci vlastního receptu i s ochutnávkou! Porota neměla lehké
rozhodování, protože všichni účastníci odvedli dokonalé výkony. Prvenství si tak v první kategorii mladších žáků odnesla
Simonka Divišová (2. roč.), která překrásně zpívala a sama
se doprovodila hrou na kytaru. V kategorii starších žáků zvítězily zpěvačky Markéta Kuncová a Eliška Kašparová s písní
„Babičko, nauč mě charleston“. Máme z našich dětí opravdu
velkou radost, protože nás přesvědčily, že se „neumí“ nudit,
a to je moc dobře!
• Výsledky testů KALIBRO žáků 5. ročníku
Blížící se konec školního roku a u páťáků i konec „pobytu“ na naší škole vybízí k rekapitulacím. Každoročně
tak činíme i prostřednictvím celostátních testů, které si
objednáváme u firmy KALIBRO. Páťáky testy prověřily
z českého jazyka, matematiky a přírodovědného základu.
Nejlepších výsledků dosáhli žáci Barbora Foglová, Julie
Nováková a Nicolas Blažej Gercis.
Test
Průměr ZŠ Bohdíkov
71,3 %
Český jazyk
58,7 %
Matematika
68,6 %
Přírodovědný základ
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V porovnání se školami v České republice, které se
testování zúčastnily (178), se v českém jazyce řadíme
mezi 40 nejlepších, v rámci vesnických škol (92) patříme mezi 20 nejlepších. V matematice jsme skončili
z 177 zúčastněných škol mezi 20 nejlepšími, v rámci
vesnických škol (90) patříme mezi 30 nejlepších. Testování v přírodovědném základu provedlo 99 škol, zařadili jsme se mezi 40 nejlepších, v rámci vesnických škol
mezi 50 nejlepších.
• Dětský den na Vysoké
Děti z hudební školy byly již
podruhé
pozvány
mezi osadníky Vysoké, aby zpestřily
a hlavně hudebně
naladily oslavy Dne
dětí.
Prosluněné
odpoledne se velmi
vydařilo a všichni
účinkující ze sebe vydali maximum. Odměnou nám
bylo odpoledne plné zážitků, které si pro všechny
děti osadníci připravili. Zahráli jsme si kuličky, prošli cestu „za pokladem“, nazdobili kamínky, rozebrali sladkosti, které visely na dětské májce, stříkali se
vodou….. Zkrátka, bylo toho dost. A nakonec jsme
ještě dostali fruko a buřta! Osadníci nás mají rádi
a my je taky! Už se těšíme na vánoční koncert v kapli
Fr. Schuberta!
• Dopravní hřiště Mohelnice
Každým rokem žáci 4. ročníku vyjíždí do Mohelnice s nelehkým úkolem - úspěšně zvládnout náročnou
zkoušku cyklisty a získat vytoužený průkaz. Kdo si
myslí, že si jen tak zajezdíme a zopakujeme dopravní
značky, ten je na velkém omylu! Nejprve musíme vyplnit test, který není vůbec jednoduchý. Co to dá práce
promyslet, kdo na nákresu projede křižovatkou jako první….. A praktická zkouška? Jízda v provozu, křižovatky
řízené semafory, jednosměrky, zákazy vjezdu, přikázaný
směr jízdy, řazení do jízdních pruhů… K tomu všemu na
sobě máme čísla a zkušební komisařka vidí všude!! Ještě, že jsme se ve škole celý týden připravovali! Ale dobře
to dopadlo, průkaz cyklisty jsme získali všichni. Pokud
si chcete procvičit i vy své znalosti, zkuste to na: www.
ibesip.cz/dopravni-vychova/.
Mgr. Petra Straková
• Zábavný týden 1.–5. června
Protože školní rok znamená pro žáky hlavně spoustu
povinností, Mezinárodní den dětí jsme se rozhodli oslaCelostátní průměr
66,1 %
50,1 %
66,9 %

Průměr vesnických škol
65,5 %
54,4 %
67,6 %

vit celým týdnem
her, zábavy a netradičního vyučování.
A tak v pondělí jsme
přišli
vystrojeni
v dohodnutých barvách, v úterý jsme
se učili a bavili oblečeni do pyžam či
starodávného oděvu. Ve středu jsme
se dozvěděli mnoho zajímavého o zvířecích mazlíčcích,
neboť morčata, kanárci, andulky, králíčci či křečci s námi
strávili celé vyučování, dobré rady malým chovatelům dala
i MVDr. Kateřina Mazáková. Čtvrtek byl dnem etikety
a zdvořilého chování a v pátek jsme změřili síly v atletických disciplínách. Snad nám těch několik dnů do prázdnin
uteče stejně rychle jako tento veselý týden !!!
			
Mgr. Eva Fleischerová

školní družina
• Výlet školní družiny na Háj
V sobotu 23. května jsme uspořádali pro mladší děti
výšlap na rozhlednu Háj u Šumperka. Část cesty jsme jeli
vlakem a následně autobusem a zbytek cesty do kopečka
k cíli jsme šlapali pěkně po svých. Počasí bylo dobré a přálo nám, a proto jsme měli z rozhledny krásný výhled do
okolí. Cestou nazpět jsme si zahráli hry v přírodě, pozorovali okolí a prohlédli si malebný kostelík nad Hrabenovem.
Všechny děti cestu zvládly, byly spokojené i unavené a odnesly si spoustu pěkných zážitků. Výlet se celkově vydařil
a už teď se těšíme, až se zase za rok vydáme poznat jiné
zajímavé místo v našem kraji.
Markéta Kuncová a Petra Drongová, vychovatelky ŠD
• Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. 4. se ve školní družině uskutečnil ,,Čarodějnický rej“. Všechny děti, které navštěvují školní
družinu, se po obě dě shromáždily v tělocvičně ve svých
strašidelných kostýmech. Proběhl krátký úvod, po kterém
celá družina vyšla na zahradu. Rozdělili jsme se do skupin
a začaly soutěže. Potom bylo vyhlášeno vítězné družstvo
a následoval tanec s koštětem. Za chvíli jsme rozdělali
oheň a upálila se velká čarodějnice, za kterou děkujeme
paní Kallerové. Kdo chtěl, mohl si opéct párky. Ve čtvrt
na pět jsme všichni opustili školní družinu. Další pálení
čarodějnic bude určitě ještě lepší, už se moc těšíme.
Eliška Kašparová, 4. třída
• Spaní ve školní družině
Ve čtvrtek 4. 6. se uskutečnilo spaní ve školní družině. Sešli jsme se v 18 hodin ve škole v počtu 11 dětí a 2
paní vychovatelky. Nachystali jsme si spacáky na nocování a šli jsme vyrábět obrázky, které jsme si druhý den
vzali domů. K večeři jsme si opekli párky. Kdo chtěl,
tak si donesl svoje tričko, na které si Savem vytvořil
vlastní nápis, a pak ho nechal podepsat od kamarádů
na památku. Po večeři jsme psali vymyšlené strašidelné
příběhy. Když jsme je dopsali, vyrazili jsme společně
na stezku odvahy. Byli jsme všichni hodně vylekaní, ale

přesto jsme si ještě troufli jít ke hřbitovu, kde jsme si ty
hororové příběhy četli. Trošku vystrašeni jsme dorazili
zpět do školy a byli šťastní, že už jdeme spát. Spaní
v družině bylo srandovní a strašidelné, škoda jen, že už
si to páťáci nezopakují.
			
Žáci 4. a 5. třídy

komunitní škola
• Kurzy anglického jazyka
V tomto školním roce jsme otevřeli 3 kurzy angličtiny pro
děti a několik individuálních kurzů. Kurz malé angličtinky
pro žáky 1. a 2. třídy, se těšil velké oblibě, a proto se k nám
v druhém pololetí přidali další prvňáčci. Dobře navštěvován
byl i kurz angličtiny pro žáky 4. a 5. třídy. Větší výkyvy v docházce se objevily v kurzu angličtiny pro starší děti. Ve všech
kurzech se snažíme kombinovat hravé učení s praktickými
znalostmi a konverzací. Témata kurzů se přizpůsobují přáním dětí. Kurz angličtiny 4. a 5. třídy byl zakončen krásnou
pohádkou o Ferdovi, jejíž anglický V příštím roce plánujeme opětovné otevření těchto kurzů dle zájmu dětí a rodičů
a novinkou by mohlo být anglické tvoření, kdy se pokusíme
skloubit výuku jazyka s pracovními činnostmi, takže půjde
o aplikaci tzv. metody CLIL v zájmovém vzdělávání.
				
DiS. Lenka Šimková
• Kurzy pro dospělé
V prvních měsících letošního roku jsme uskutečnili semináře financované z projektu VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ, r. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0176, pro obyvatele obcí do
2 000 obyvatel. Zájemci absolvovali bezplatné kurzy:
• FINANČNÍ GRAMOTNOST
• PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
• SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST
• ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI
Jsme rádi, že se nám podařilo první akce tohoto typu
uskutečnit a věříme, že další vzdělávací aktivity přilákají
ještě více zájemců.
• Virtuální univerzita třetího věku
Dvanáct studentek VU3V při České zemědělské univerzitě
v Praze úspěšně zakončilo další semestr na téma Dějiny oděvní
kultury I. Poprvé se zúčastnily i závěrečného semináře v Loučné nad Desnou, který byl příjemným setkáním s dalšími asi
150 studenty VU3V z ČR, a využily i nabídky odpoledního programu, což byl výjezd lanovkou na Medvědí horu a pěší procházka z Koutů do Loučné nebo návštěva PVE Dlouhé Stráně.
Pamětní list a další zápočet ke studiu získaly: Čechová Hana,
Daňková Božena, Ing. Kriegelová Marie, Matysová Bohumila,
Navrátilová Helena, Pazdírková Ivana, Rutarová Zdeňka, Svačinková Františka, Šíblová Vlaďka, Šimková Jiřina, Škurková
Vlasta a Mgr.
Vo k u r k o v á
Alena. Všem
studentkám
blahopřejeme!
Další semestr
zahajuje v říjnu na téma
„Lidské zdraví“.
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FK Bohdíkov
Všechno někdy začíná a někdy končí

V první řadě skončila další fotbalová sezóna, která doklopýtala ke svému závěru s výsledkem, který nerozesmutní ani nepotěší, nebude vystaven na piedestalu oddílových
úspěchů ani neskončí v zaprášené místnůstce, kde odpočívají promarněné, sestupivší sezóny, neúspěšná tažení. Byla
to další sezóna, kdy se střídalo nadšení se skepsí, pokorné
ohnutí hřbetu i pyšné zdolání cílů nezdolatelných.
Horší začátek jsme na konci podzimu dohnali a optimisticky jsme hleděli k nejvyšším cílům. S trochou fantazie, při kladné střelecké potenci a když na jaře porazíme
toho či onoho, tak se můžeme prát o medaile, znělo během zimního klidu i předjarního zneklidnění kabinou,
soustředěním, hospodou. Tyto květnaté prognózy začaly se pomalu rozplývat hned prvním jarním zápasem ve
Vikýrkách. No poznali jsme rychle, co je realita fotbalového dne, Fata morgána opustila areál našeho stadiónu a my počítali bodík po bodíku, aby to vyšlo. Naštěstí
o sestupových příčkách bylo již vcelku jasno, respektive
o jejich kandidátech, takže záleželo jen neudělat ostudu.
Mohutným finišem v závěru jsme body nabrali, bilanci
vylepšili a konečné deváté místo není nějakým ostudným
počinem, když od snové medailové pozice nás dělilo pouhých devět bodů. Je o čem přemýšlet, co vylepšit, co změnit nebo taky ne. Může to jít ráz na ráz, do čeho kopnem,
to tam spadne, tyčky bude mít branař postavený podle
jeho představ, prostě um a štěstíčko se unaví a sedne na
toho pravýho.
V první řadě skončila další fotbalová sezóna a v druhé
řadě skončila definitivně sezóna pro mužstvo mužů „B“.

Nízký a nejistý počet hráčů do další sezóny v tomto manšaftu nebyl zárukou pro bezproblémové odehraní dalšího
fotbalového ročníku a tak bylo rozhodnuto, že na další
sezónu již Béčko přihlašovat nebudeme. Ubude tedy pro
mnohé fanoušky příjemně strávená neděle, pro oddíl a trenéry mužů ovšem zase odpadnou starosti s látáním sestavy
na každé utkání. Počáteční nadšení a smysluplnost postupně vystřídala křeč, na sílu udržovaný chod stroje, kde produkce je nulová. Chuť a elán trenérů byly větší než chuť
a elán hráčů. Každopádně bez debat můžeme kladně poděkovat Pavlovi Weiserovi a Oldovi Musilovi, že se béčku
a předtím i dorostu, věnovali tak houževnatě a s trpělivostí
po celou dobu působnosti. Volný čas, starosti, shánění, domlouvání jim nikdo nenahradí. Díky jim za to, že zapsali
do naší oddílové historie pár řádků, že doplnili naši účast
v okresních vodách a vydrželi bojovat až do konce.
Dále už neskončilo nic, naši mládežníci proplouvají
fotbalovými vodami, nabírají ne vodu, ale zkušenosti, otrkávají se a vystrkují růžky na poli fotbalovém. Pokračovat
do nové sezóny budeme opět se starší přípravkou a místo
mladších žáčků přihlásíme starší žáčky. Máme rozjeté také
nějaké investiční akce v areálu klubu, které budeme postupně v letních a podzimních měsících realizovat, takže
nudit se nebudeme.
Zakončeno jest. Teď lehký relax a než se člověk naděje
bude zase sedět na lavičce kolem hřiště s jedním oroseným
v ruce a jadrným slovem na rtu. Dočkáte se coby dup.
oddílový kustod – Petr „ostrá levá“, vzadu vlevo

SDH Bohdíkov
Pálení čarodějnic

Opět po roce tu máme čarodějnice. 30. dubna Filipojakubská noc, noc jara. Do Bohdíkova přiletěla zlá čarodějnice,
která nám kradla naše poklady. Malí čarodějové a čarodějnice museli projít různými zkouškami, aby našli svoje poklady.
Malí čarodějové uspěli ve všech zkouškách a poté dostali zaslouženou odměnu. Zlou čarodějnici jsme společně s dětmi
upálili na hranici v 10:00. Nakonec propuklo velké veselí, tance kolem ohně a další čarodějnické reje.
Tento již 5. ročník čarodějnic
nás mile zaskočil svou návštěvností. Dětí přišlo opravdu hodně, s maskou i bez mask.
Děkujeme tímto rodičům,
kteří se akce zúčastnili i s dětmi
v čarodějnických kostýmech, ale
i všem občanům, kteří s námi
strávili příjemný večer. Také děkujeme všem sponzorům. Velký
dík patří organizátorům celé
akce, kteří tam byli do brzkých
ranních hodin.
Tímto Vás zveme na Pohádkový les 18. července, který se
bude konat na hasičské zahradě
v Bohdíkově.
Kateřina a Iveta
(SDH Bohdíkov)
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JAKÝM ZPŮSOBEM SE V ČESKÉ REPUBLICE TŘÍDÍ ODPADY?
Asi většina z vás ví, co se třídí a co kam patří. Ví to
už 2/3 obyvatel České republiky, pro které je třídění odpadů hračka. V tomto článku možná dostanete odpovědi na
otázky, na které jste se neměli koho zeptat.
Co je vlastně odpad? Odpady produkujeme skoro při
veškeré naší činnosti. Odpadem jsou proto např. slupky od
banánů, láhve od limonády, obaly od bonbónu, papír od
svačiny nebo také odřezky v truhlárně, odpady z opracování kovů, staré barvy, prázdné tonery z tiskáren, ale i obaly
z obchodů, stavební suť, popel z kamen, a celá řada dalších
výrobků, které již nepotřebujeme nebo nechceme. A právě
v okamžiku, kdy se nepotřebného výrobku chceme zbavit,
vzniká odpad. My jsme s ním povinni nakládat tak, aby nebyl pro nikoho z nás nebezpečný a neškodil ani životnímu
prostředí.
Podle toho, při jaké činnosti odpady vznikají, je můžeme rozdělovat do skupin. Například průmyslové vznikají
při výrobě výrobků, zemědělské se objevují v zemědělství,
stavební, které vznikají při stavbách nebo opravách a rekonstrukcích domů, a také odpady, které vznikají v obcích
a městech, a kterým se říká komunální.
Prostřednictvím barevných kontejnerů na ulicích (nebo
někde prostřednictvím pytlového sběru) se třídí sklo, papír,
plasty a nápojové kartony. Kovy se v České republice sbírají přes sběrné dvory a výkupny sběrných surovin. Drobné
kovy, které končí ve směsném odpadu, se následně vybírají
ze strusky spáleného odpadu pomocí magnetických separátorů a putují k recyklaci.
Obec má v otázce nakládání s komunálními odpady zásadní postavení, určuje pravidla pro nakládání s odpady na

svém území prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Ta
se vztahuje na všechny obyvatele obce. Proto se například
na různých místech třídí jiným způsobem. Někde se třídí
například plasty s papírem, jinde se třídí nápojový karton
s papírem, v některých lokalitách se třídí vše samostatně.
To záleží na konkrétní obci. Proto, pokud máte jakékoliv
dotazy na systém sběru ve vaší obci či městě, obraťte se
na Městský nebo Obecní úřad, odbor životního prostředí.
Informace o nakládání s odpady můžete také nalézt ve vyhlášce.
Informace o třídění odpadů jsou uvedeny také přímo
na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou
umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří
a co ne. Všeobecně platí, že dobře vytříděný odpad je takový, který neobsahuje zbytky potravin a chemikálií. Jen ten
je možné doma vytříděný bez problémů uchovávat a následně recyklovat a využít v podobě dalších výrobků.
Ostatní odpady, jako například objemné odpady, pneumatiky, vysloužilé elektrospotřebiče, nebezpečné odpady
(tj. odpady označené oranžovými výstražnými značkami),
stavební sutě, kovy nebo bioodpady (v případě, že nemáte
na bioodpad sběrné nádoby), můžete odvážet na tzv. sběrné dvory, nebo odevzdat při mobilních svozech objemných
a nebezpečných odpadů.
Více informací naleznete na stránkách www.jaktridit.cz
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firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
21. 6.
26. 6.
4. 7.
18. 7.

Závěrečný koncert HŠ Yamaha – kostel sv. Jana Křtitele Raškov
25. školní pouť
Celodenní turnaj v malé kopané
Pohádkový les SDH Bohdíkov

1. 8. Sportovní fotbalové odpoledne
15. 8. Amazonky dětem
15. 8. Rocková noc

Kamenictví – Kováč
VÝROBA A OPRAVY POMNÍKŮ
Hrabenov 129, mobil: 605 94 64 68
www.kamenictvikovac.cz
Cenová konzultace a doprava
Nabídka našich služeb
zdarma
Výroba pomníků ze žuly
Stačí prozvonit - zavoláme
Žulové rámy, sokly, krycí desky
Schůzku si můžete domluvit kdykoli
Zhotovení betonových základů
Termín objednávky se snažíme
Opravy pomníků, rovnání rámů
přizpůsobit zákazníkovi
Sekání nápisů
Provozovna: Potůčník 29
Schůzku v provozovně sjednat předem

Zlacení, stříbření, barvení písma
Broušení pomníkových dílů
Prodej a montáž doplňků (lampy,
vázy, okýnka, kříže, růže)

Pracovní doba: Po-Pá 7 – 15.30

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát - cena 2,50 Kč za 1 cm2

www.reprotisk.cz
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