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Vážení spoluobčané,
v tomto roce si připomínáme 70. výročí konce 2. světové
války. Jak prožívaly konec války místní spolky?
Dne 8. května 1945 osvobodila sovětská armáda Český
Bohdíkov. Již v květnu 1945 při oslavách osvobození v Šumperku nastoupili příslušníci hasičského sboru Bohdíkov jako
jediní v českých hasičských uniformách, které se jim podařilo
před nacisty uchránit. 1. července se konala první poválečná valná hromada, na níž byl předsedou spolku zvolen Alois
Vágner a náčelníkem Hynek Šimek. Místo dřívějšího župního členění nastoupilo členění okresní. Bohdíkovský sbor se
stal jednou z hasičských organizací Šumperské okresní hasičské jednoty. Na plenární schůzi 13. října byly také schváleny nové stanovy hasičského sboru. Bohdíkovským hasičům
se v tomto roce podařilo rozšířit svou výzbroj o motorovou
stříkačku, kterou ustupující německá armáda zanechala
v Olšanské papírně. Situace sboru po stránce vybavení se výrazně zlepšila na základě nového zákona o požární ochraně
z roku 1946, který ukládal obcím převzít veškeré zařízení
sloužící požární ochraně do státního majetku a zabezpečit
po hmotné stránce práci sboru.
28. 7. 1945 se konala ustavující schůze hasičského spolku Raškov ve zbrojnici v Raškově. V obci byla ještě většina
německých občanů – hasičů. Na návrh MNV v Raškově si
zvolili čeští občané – hasiči ze svého středu předsedu – bratra
Oldřicha Vařeku, místopředseda – Antonín Reichel, jednatel
Jan Reichel, pokladník Adolf Cikrýt, vzdělavatel Adolf Ondratschek, 1. náčelník Oldřich Vařeka, 2. náčelník Adolf Ondratschek, 3. náčelník Alois Diviš, zbrojíř Jan Šimek. Celkem
37 členů. 10. 5. 1946 se konala valná hromada v Raškově
u bratra Oldřicha Vařeky za účasti náčelníka okrsku Davida. Už pouze z českých občanů byli zvoleni: předseda Josef
Diviš, velitel Antonín Reichel a další. 6. 7. 1946 byl uspořádán průvod na Šumperk se zapálením hranice na památku
upálení Mistra Jana Husa.
První mimořádná valná hromada SDH Komňátka se
konala 30. června 1945. Hasiči se sešli v pohostinství paní
Podhorné. Starostou sboru byl opět zvolen Josef Diviš (z č.
6). Přebytek ze župní pohřební pokladny byl rozdělen příslušníkům zemřelých bratří. Místo dřívějšího župního členění
nastoupilo členění okresní. Sbor Komňátky se stal jednou
z hasičských organizací Šumperské okresní hasičské jednoty.
Byly schváleny nové stanovy hasičského sboru. Ještě v roce
1946 byla zapálena Masarykova vatra u příležitosti výročí
narození bývalého prezidenta republiky. V den výročí osvobození byla zasazena lípa (poblíž zbrojnice).
J. Málková

VÝLUKA ČESKÝCH DRAH

Dne 20. července 2015 byla zahájena dlouhodobá nepřetržitá výluka železniční infrastruktury provozovatele
SŽDC, s.o. na trati čís. 292 v úseku Bludov – Hanušovice
– Jeseník, kdy předpoklad ukončení stavebních prací na celém tomto úseku se předpokládá ke dni 11. prosince 2015.
V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy
za vlakové spoje:
– všechny osobní vlaky relace Šumperk – Hanušovice budou v celém úseku nahrazeny autobusy;
– všechny osobní a spěšné vlaky relace Šumperk – Hanušovice – Jeseník budou v celém úseku nahrazeny autobusy;
– všechny spěšné vlaky relace Olomouc hl.n. – Zábřeh na
Moravě – Jeseník a všechny rychlíky relace Zábřeh na
Moravě - Jeseník budou v úseku Zábřeh na Moravě – Jeseník nahrazeny autobusy;
– všechny osobní vlaky relace Hanušovice – Staré Město
pod Sněžníkem budou nahrazeny autobusy.
Z důvodu přijetí těchto opatření dopravce je zpracován
„Výlukový jízdní řád“ prostředků náhradní dopravy. S ohledem na stanovené trasy, změny v umístění náhradních zastávek a omezení na silničních komunikacích, dochází částečně k úpravám časů odjezdů spojů náhradní autobusové
dopravy oproti platnému jízdnímu řádu pro rok 2015.
Výlukový jízdní řád je zveřejněn ve všech dotčených
stanicích a zastávkách v tištěné podobně, na internetové
adrese: http://www.cd.cz/omezeniprovozu/ a na internetových stránkách koordinátora Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje: www.kidsok.cz (i na stránkách www.bohdikov.cz).
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Raškov na hlavní silnici u obchodu
Bohdíkov na hlavní silnici u pohostinství U Seppla
Komňátka na hlavní silnici u odbočky k zastávce ČD

zprávy obecního úřadu
INFORMACE K VYŘIZOVÁNÍ
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Mnozí občané zřejmě v poslední době zaregistrovali velký nápor a dlouhé
čekací doby na pracovišti občanských průkazů Městského úřadu v Šumperku.
Tato složitá a pro obě strany, tedy jak pro občany, tak i pro úřad, nepříjemná
situace je způsobena zejména tím, že v roce 2005, začala povinná výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů a novým občanským průkazům
tak v roce 2015 končí jejich desetiletá platnost. Jedná se o tisíce občanských
průkazů, které je třeba vyřídit kromě dalších běžných výměn OP z důvodu změny trvalého pobytu, změny rodinného stavu, změny jména a příjmení, ztráty
a odcizení OP apod. Nejedná se tedy o sezónní záležitost, která by vznikla
pouze v období dovolených, ale je to záležitost dlouhodobá a nedá se proto
očekávat, že by se tento stav na pracovišti občanských průkazů v nejbližším
období příliš změnil. Pro další zlepšení situace již nemá správní oddělení technické vybavení ani personální kapacitu.
Situace na Městském úřadě v Šumperku určitě není ojedinělá. Větší nápor
než jindy zaznamenávají i na ostatních úřadech obcí s rozšířenou působností,
které vydávají občanské průkazy.
Připomínáme, že úřední dny na úřadě v Šumperku jsou nejen v pondělí
a středu (8.00 – 17.00), ale rovněž v úterý a ve čtvrtek (8.00 – 15.00), takže
k vyřízení žádostí tak mají občané čtyři dny v týdnu. V září bude možno opět
využít internetový rezervační systém, který je však v případě nepřítomnosti
jedné ze dvou pracovnic na úseku občanských průkazů zablokován, neboť není
v silách jediné pracovnice obsloužit klienty přítomné v čekárně a současně
vyřizovat rezervace.
Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že v období od začátku října do konce listopadu letošního roku bude probíhat poslední třetí etapa rekonstrukce
budovy A Městského úřadu na ul. Jesenická, která zahrnuje i pracoviště občanských průkazů. V uvedeném období bude toto pracoviště sloučeno s pracovištěm cestovních dokladů v přízemí budovy B (nová přístavba, vchod z ulice
Rooseveltovy). K dispozici budou pro obě agendy pouze dvě technická pracoviště, což může odbavení klientů zpomalit a čekací doby prodloužit. Občané
proto musí být připraveni i na to, že se může stát, že ne vždy se i přes veškerou
snahu úřednic podaří všechny přítomné klienty obsloužit.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádáme občany o pochopení a trpělivost při vyřizování svých osobních dokladů.
Olga Breitzetelová
vedoucí oddělení správního odboru správního a vnitřních věcí

PEČUJETE DOMA O DLOUHODOBĚ
NEMOCNÉHO? KDO PEČUJE O VÁS?

Péče o seniory a dlouhodobě nemocné v domácím prostředí je v současnosti moderním trendem. Pečující
rodina ve spolupráci s ošetřujícím
lékařem a agenturou domácí péče dokáže roky kvalitně pečovat o nemocného.
Jak je to ale s pečujícími osobami? Často se po dlouhou dobu starají
o své blízké bez nároku na dovolenou, zájmy a koníčky. Nezřídka odejdou ze
zaměstnání a tím přijdou o kolegy a známé. Ocitají se v izolaci, ztrácí přirozené
kontakty se svým okolím a nemají možnost se s nikým podělit o své radosti
a trápení.
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Jak dlouho se dá taková situace
vydržet? Jak se do ní nedostat? Odpověď na tyto otázky není jednoduchá a určitě bude do jisté míry natolik individuální, jak jen jsou rozdílní
pečující. Je však zřejmé, že pečující
osoby potřebují efektivní podporu okolí, aby vše dokázali zvládat.
„V rámci zkvalitnění péče o naše
klienty se v poslední době zaměřujeme mimo jiné na pečující osoby“
říká Marie Vychopeňová, ředitelka
Charity Šumperk a dodává, že se zaměstnanci snaží vidět pacienta či nemocného v kontextu rodiny a prostředí, ve kterém žije. Pokud například
o rodiče pečuje tři roky dcera, která
neměla po celou dobu volný víkend
nebo nebyla v kině či na dovolené, je
velká pravděpodobnost, že bude vyčerpaná a bude pod vlivem různých
emocí. „Z této znalosti domácího
prostředí vznikla myšlenka vytvořit
prostor pro pečující osoby v podobě
pravidelného setkávání s lidmi s podobnými problémy a založili jsme
svépomocnou skupinu pro pečující“
uvádí Marie Vychopeňová. Setkávání
umožní pečujícím sdílet nejenom své
zkušenosti, ale i radosti nebo obavy.
Pečující, kteří se mohou cítit izolovaní, mají také příležitost najít nové známé a navázat společenské kontakty.
Skupina bude pracovat po vedení zkušeného terapeuta a bude se
scházet každé první úterý v měsíci
v prostorách Charity Šumperk v 15
h. Do skupiny je možné přicházet
pravidelně nebo podle potřeby. Náplň jednotlivých setkání se bude řídit
potřebami jejich členů. Pokud máte
zájem účastnit se práce ve skupině,
přihlaste se na telefonicky na čísle
583 216 747 nebo e-mailem na adresu info@sumperk.charita.cz. Více
informací o svépomocné skupině
pro pečujících i o dalších aktivitách
Charity Šumperk naleznete na www.
sumperk.charita.cz

SBĚR a SVOZ PLASTŮ

31. 8. 2015
28. 9. 2015

Ze života naší obce
LETNÍ KINO NA HASAJDĚ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodili:
Sochůrková Laura, Bohdíkov
Kvapilík Josef, Raškov
Gronychová Ivana, Bohdíkov
Brejla Tomáš, Raškov

Navždy se s námi rozloučili:

Pávek Jan, Raškov
Markovský Josef, Raškov
Ondráčková Miloslava, Komňátka

ZLATÁ SVATBA

Dne 10. 7. 2015 oslavili manželé
Vinkler Jan a Anna z Bohdíkova významné životní jubileum
50. výročí uzavření manželství.
K výročí zlaté svatby manželům
Vinklerovým v kruhu rodinném
poblahopřály a předaly dárkový
balíček a kytičku členky SPOZ
paní Gronychová Marie a paní
Novotná Eva.

MORAVSKÁ STEZKA

Možná jste se pozastavili nad tím,
odkud a kam jezdívají cyklisté, kteří
projíždějí naší obcí. Jezdívají po Moravské stezce - cyklistické trase, která
v délce 300 kilometrů spojuje Jeseníky s jižní Moravou. Cyklotrasa začíná na česko-polských státních hranicích a je vedena nádhernými partiemi Jeseníků. Od Hanušovic sleduje
tok řeky Moravy, prochází lužními
lesy Litovelského Pomoraví a přichází do Olomouce. Dále je vedena přes
Hanácké Athény - město Kroměříž
a podél Baťova kanálu až do vinařské oblasti jižní Moravy a Lednicko
- valtického areálu. V těsné blízkosti
Moravské stezky se nachází hrady,
zámky, zoologické zahrady i technické památky, je tu celá řada kvalitních
ubytovacích a stravovacích zařízení,
které rozhodně stojí za návštěvu. Tato
stezka je svými parametry vhodná

Na počátku bylo slovo. Co tak promítnout na Hasajdě kino? Dali jsme
hlavy dohromady a v létě 2014 jsme promítali první film Díra u Hanušovic
v novodobé historii Hasajdy. Spousta návštěvníků vzpomněla na počátky kina
v Komňátce ve škole i na někdejší projekce ze 16 mm filmů na Hasajdě. A premiéra byla úspěšná. Diváci se dle předpokladů rozdělili do dvou táborů. Jedni
film pochvalovali, druzí zavrhovali, všichni však pozitivně hodnotili technickou úroveň projekce. Horší to však bylo s profinancováním. Při ceně 10.000.Kč za projekci je potřeba získat nejméně 200 diváků a to, jak jsme zjistili, je
nad možnosti naší vesnice. Přesto jsme byli rádi za 120 platících diváků, kteří
se nebáli vrtkavosti tehdejšího počasí.
Letos jsme znovu dali hlavy dohromady a zkusili letní kino jinou cestou než
zcela dodavatelsky. Pořídili jsme vlastní plátno, aktivní reproduktory k ozvučení projekce a pouze projektor půjčili od specializované firmy. Tím jsme snížili
náklady na promítání o téměř polovinu. Po dobu prázdnin jsme dali na rady
zkušených provozovatelů kina a promítnuli jsme 3 tituly krásných animovaných příběhů Rebelka, Velká šestka a Ledové království. A ejhle! Naše nové letní kino poctilo návštěvou 98, 95 a 65 platících diváků. Zejména poslední titul
jsme promítali za obzvláště extrémních podmínek. Po odpolední prudké bouři
došlo k výpadku elektřiny. Zkusili jsme improvizovat a zapojili jsme projekční
techniku na agregát. Povedlo se! Celý Bohdíkov tonul ve tmě a tichu a na Hasajdě se promítalo kino!! Aby toho nebylo málo, spadla většina telekomunikačních sítí a nebylo možné obvolat spousty známých, že Hasajda funguje. S napětím jsme sledovali, jak se k deváté hodině plní naše hlediště a v devět jsme
mohli spustit další z krásných příběhů pro desítky vděčných dětí, ale i rodičů.
Slova díků a uznání hřejí a dávají zapomenout i na nepříjemnosti a nepochopení celé myšlenky provozování letního kina několika krátkozrakých lidí.
Všem návštěvníkům našich projekcí moc děkujeme. I poslední prázdninové
kino bude určeno víc dětem, protože to byla myšlenka tohoto projektu. Pro
přiblížení krásné atmosféry letního kina jedna příhoda. Po skončení druhého
promítání přišla za mnou mladá maminka a donesla mi vstupné za celou jejich
čtyřčlennou rodinku. Prý jsem je vynechal se vstupenkami. No není to hezké?
Ještě jednou všem milým divákům děkujeme za přízeň a účast. Kino na
Hasajdě již žije.
Jan Blahák

i pro děti. Nikde není řečeno, že cyklisté musí naší obcí jen co nejrychleji
projet. Možná, že by obec Bohdíkov
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či místní podnikatelé mohli existenci
této stezky využít.
J. Málková

Z á k l a d n í a m at e ř s k á š ko l a BOHDÍKOV
Výprava na Nový hrad a návštěva SDH Raškov
Tentokrát jsme spojili poznávání obce a jejího okolí
se zastavením v Podhradí, kde jsme strávili velmi zajímavé chvíle. Raškovští hasiči si pro ZŠ i obě MŠ připravili
opravdu poutavou ukázku své práce a vybavení, které jsme
si mohli nejen prohlédnout, ale dokonce i vyzkoušet a na
všechno se zeptat a sáhnout. Za perfektní předvedení techniky, výklad i organizaci velmi děkujeme!

Veletrh vědy a výzkumu
Šikovní čtvrťáci a páťáci se za odměnu vydali do Olomouce na největší populárněvědeckou akci na Moravě,
kterou každoročně pořádá Univerzita Palackého. V budově přírodovědecké fakulty, jejím okolí a v Korunní pevnůstce si mohli zábavnou a poučnou formou přiblížit všechny
oblasti vědy netradičními pokusy a prezentacemi (např.
formou divadelních představení, chemickými experimenty
s výbušnými a hořlavými látkami, zajímavým představením lidského těla, či netradičními sportovními aktivitami).

Školní výlet
Letošním cílem bylo poznávání našich krásných hor
Jeseníků. Nejprve jsme navštívili Jeskyně Na Pomezí, kde
jsme průvodce překvapili hrou na flétny a vyzkoušeli tak
výbornou akustiku podzemí. Ještě ve škole jsme si povídali
o významné osobnosti našeho kraje Vincenzi Priessnitzovi, proto jsme museli poznat i lázně, které založil, a vyzkoušet jeho vodní terapii na vlastní kůži. Trochu jsme si
užili na lanovém centru, dětském hřišti a otáčivých lavičkách a už jsme ujížděli do Lipové za papoušky a zvířátky
do Faunaparku. Odtud se nám vůbec nechtělo domů.

Letní soustředění oddílu estetické skupinové gymnastiky (ESG)
Stává se již tradicí, že počátkem srpna se naše malé
gymnastky setkávají na letním soustředění ve Velkých Losinách. I letos jsme strávili příjemných pět dní společně
s děvčaty z oddílu moderní gymnastiky v Šumperku, se
kterým již řadu let spolupracujeme. Pro 26 děvčat a 3 trenérky to byly dny nabité nejen usilovným cvičením, ale
také mnoha zážitky z cyklistických výletů, her a zábavy.
Už se těšíme na příští rok!
Mgr. E. Fleischerová

Zápis do oddílu ESG
Oddíl ESG při Komunitní škole Bohdíkov přijímá
do svých řad nové gymnastky ve věku 5-7 let. Trénujeme
od září 2krát týdně. Informace podají koordinátorky
KŠ nebo trenérka E. Fleischerová

25. školní pouť
Bylinkový školní rok 2014/15 byl dne 26. 6. 2015 tradičně zakončen tentokráte jubilejní 25. školní poutí. Akce se
uskutečnila ve spolupráci Základní školy a Mateřské školy Bohdíkov, Komunitní školy Bohdíkov, Obce Bohdíkov
a Hudební školy Yamaha – pobočky Bohdíkov.
Pestré odpoledne i večer provázel bohatý kulturní program: vystoupení dětí z MŠ Raškov, MŠ Bohdíkov, žáků
ZŠ s muzikálem „Budulínek“. Nechyběly atrakce pro děti,
kde bylo možné vysoutěžit pouťové peníze „Bafy“ a následně si za ně v „Bafově stánku“ koupit drobnosti pro radost.
Děti si zařádily na skákacím hradu a trampolínách, vyráběly dekorace u výtvarného stánku, mlsaly zmrzlinu manželů
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Pro děti z Raškova pojede autobus do školy s následujícími časy a zastávkami:
7:40		
Horní dvůr - obchod
7:43		
MŠ Raškov
7:45		
Bohdíkov - nádraží
7:47		
Bohdíkov U lípy
7:50		
ZŠ Bohdíkov
Zpět do Raškova bude odjíždět v 9:30 h od školy. Pokud dítě půjde do školní družiny, musí si rodiče v tento
den dopravu dítěte zpět do Raškova zajistit sami.
Provoz MŠ Bohdíkov a ŠJ začíná 17. 8., MŠ Raškov
zahajuje 31. 8. 2015.
Mgr. Alena Vokurková, ředitelka školy

KOMUNITNÍ ŠKOLA

Na konci školního roku vypracovaly koordinátorky KŠ
následující přehled aktivit od ledna do června 2015. Výsledná čísla nás docela potěšila. Do zájmové, pohybové
a vzdělávací činnosti zveme v dalším období i nové děti
a dospělé!

Zahájení školního roku 2015/16
se uskuteční v úterý 1. září. 2015 v 8:00 h v budově základní školy. Děti nepotřebují aktovky ani přezůvky. Hned
ráno se žáci budou moci přihlásit na oběd, svačinu a do
školní družiny, která bude první den v provozu do 13:00 h.

Počet
účastníků

Přehled zájmových a pohybových aktivit za období 01 - 06/2015
Počet

Krystkových a mohly si nechat nalíčit obličej k nepoznání.
Překvapením bylo vystoupení dua TAM-TAM AFRIKA,
ale i vystoupení žaček estetické skupinové gymnastiky. Potěšil taneček dětí, které navštěvují orientální tance, a velmi
se líbilo vystoupení kluků a holek na trampolínách. Pozvání přijaly orientální tanečnice - ženy a úplně nový tanec
zatančily i naše seniorky. V průběhu odpoledne vystoupily a zazpívaly zpěvačky, které navštěvují populární zpěv
v HŠ YAMAHA. Večer zahájili páťáci zapálením svého
rozlučkového táboráku a rozjela to hudební skupina 3GO
ROCK. Oblohu ozářila ohnivá show skupiny POSTR-POI
s premiérovým programem a pozdravem jen pro nás, zbytek noci patřil hudební skupině OMICRON.
Kromě bohatého kulturního programu na nás čekalo
také mnoho dobrot. Pochutnat jsme si mohli na bylinkových houstičkách, valašských frgálech, palačinkách z pohankové mouky, klobáskách z udírny nebo grilovaných
specialitách. K pití se nabízelo orosené pivo, a to i bylinkové, točená kofola a malinovka.
Školní pouť se opět vydařila. Velké poděkování patří
všem, kteří se na jejím uskutečnění nějak podíleli, ale i návštěvníkům, kteří si udělali čas a přišli nás podpořit.
Díky všem a věříme, že se za rok sejdeme zase!
Markéta Kuncová, Petra Drongová a A. Vokurková

1

Klub maminek a dětí Klubíčko I. –
Matysová
při MŠ Bohdíkov

14

14

2

Orientální tance pro děti

Záluská

22

17

3

Orientální tance pro dospělé

Záluská

22

13

4

Cvičení na trampolínách I. - děti

Johnová

40

26

5

Cvičení na trampolínách II. - dospělí

Fleischerová

12

25

7

Florbal

Vokurka

10

12

8

Zdravotní tělocvik pro dospělé

Navrátilová

20

8

9

Oddíl estetické skupinové gymnastiky

Fleischerová

47

8

11 Angličtina pro žáky 1. a 2. ročníku Šimková

21

9

12 Kurz AJ pro starší děti

Šimková

32

14

13 Individuální jazykové kurzy

Šimková

30

2

14 Cvičení na velkých míčích

Balšánková

9

17

15 Zdravotní cvičení s prvky jógy

Balšánková

18

25

16 Individuální logopedická péče

Hlásná

74

9

17 VU3V

Vokurková,
Žáková

6

12

18 Literární kroužek

Žáková

12

10

19 Němčina

Divišová

10

7

20 Výtvarná dílna

Nováková

1

8

21 Kurzy M-centrum

Kučera,
Drexlerová…

10

30

17

425 279

Název aktivity

Celkem
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Lektor

FK Bohdíkov
S novým elánem a novou chutí!!

S novým elánem, novou chutí, takticko-herními, herně-fotbalovějšími, fotbalově- koukatelnějšími prvky, se starým
trenérem a mladým týmem, s novými manšafty, se starými
rozhodčími, s novým počítačovým systémem fotbalového
svazu, s novými míči, ve starých, ale dobrých dresech. Každou fotbalovou sezónu je to stejné a přece jiné. Podzim
vždy ukáže, co v manšaftu je, kam má nakročeno, jestli
se s ním dá pracovat nebo jestli je to banda neforemných
mlátičů do balonu, ze kterých šikovnou placírku, lišácký
dloubák nebo nepřekonatelný stahováček nikdy neuděláš.
Zatím je to ta první modelářská varianta, kdy jejich hra má
určitou hlavu a patu, občas chytrou myšlenku, záludnou
rozehru od trenéra naučenou převezmou a divák pak spokojeně domů odchází a jenom je chválí, jenom je chválí.
Doufejme jen, že první vyhrání na poli soupeře, kde jsme
vavříny často nesbírali, nám z kapsy nic nevyhnalo a bude
jenom přibývat. Zmínil jsem se o novém počítačovém
systému fotbalového svazu. Ano, fotbalová asociace jde
s dobou, a proto od této sezóny zavedla nový počítačový
systém, ve kterém se bude vše odehrávat, od psaní zápisů
k utkání, přes různé platby, vyřizování přestupů a hostování, seznamy hráčů atd., atd. Prostě jednoduší, rychlejší nóvum. Je mi jasné, že mnohé oddíly se budou s tímto systémem horkotěžko sžívat, ale není to nic složitého a každý to
zvládne, spíše bude muset zvládnout. Vše je přes internet,
počítač, takže pro oddíly to znamená určitou zátěž, kterou
je ovšem svaz připraven kompenzovat.
Jinak některé změny se dějí i na hřišti, tedy v našem
areálu. Započali jsme přestavbu plechového skladu na nářadí a ostatní věci, kdy jsme ocelovo-plechové monstrum
odstranili a na jeho místě bude stát dřevěný sklad pohledově i funkčně přijatelnější, který by měl být do konce září
kompletně hotový. Dále se obnovuje nátěr zábradlí kolem
hřiště a na řadu přijde oprava některých laviček, také kabina rozhodčích by měla projít částečnou rekonstrukcí.
Jinak v těchto parných prázdninových dnech zavlažujeme
a zavlažujeme a sekáme trávu a sekáme. Výsledek je znát
a takový zelený pažit, jaký momentálně máme, má jen hrstka šťastných, možná dva. Jak je vidět pořád jsme v zápřahu, pořád je co dělat, aby se nám nezkrátily žíly. Už jsme
se naučili, že co si neuděláme, nemáme. Jsme šikovní, někomu jde prostě práce od ruky, jako nám a někomu zase
jdou ruky od práce. Nicneděláním se lidé učí dělat špatné
věci a to my nechceme.
Tak tedy, Nová sezóno vítej! A vy přátelé vítejte také.
První domácí zápas nás čeká 22.srpna, ve středu 26. srpna sehrajeme v Rudě pohárové utkání a potom už se také
zapojí do soutěží i naše přípravka a žáci. A už to sviští po
strništi a než se nadějeme máme tu listopad, ovar v ruce,
uloupenou jitrnici v kapse a cípek tlačenky na horší časy.
Ale to trochu předbíhám. Zatím je parné léto, natěšený
divák nervózně dvacetikorunu v ruce převaluje, aby svoje
kopáče podpořil a tříbodovou výhru společně s nimi oslavit mohl. A votom to celý je!
Fotbalovýmu šmrdlání v Bohdíkově zdar a tobě pisálku
zvlášť!

SDH Bohdíkov

Opět po roce jsme uspořádali Pohádkový les - již 15.
ročník. Na dobrodružnou výpravu jsme vyšli z hasičské
zahrady v Bohdíkově v 15 hodin. Letošního Pohádkového
lesa se zúčastnilo 60 dětí. Po cestě mohly potkat spoustu
pohádkových bytostí (Pipi dlouhá punčocha, vodník, lesní víla a mnoho dalších). Počasí bylo velmi pěkné, až na
menší dešťovou přeháňku. Naštěstí přerušení moc dlouho
netrvalo a akce mohla pokračovat dál. Po skončení dobrodružné výpravy čekaly na děti odměny v podobě malých
balíčků a tradičního párku v rohlíku s limonádou.
Na «hasajdě» potom pokračovalo zábavné odpoledne,
kde si s dětmi hrála dvojice klaunů (Fido a Fidorka),
a k tomu hrál DJ Krátký po celou dobu akce. Děkujeme
účastníkům za účast na Pohádkovém lese. A také tímto
děkujeme všem sponzorům za pomoc a přispění. Těšíme
se na Vás zase příští rok.
Iveta a Kateřina, SDH Bohdíkov

AMAZONKY DĚTEM

V sobotu 15. srpna se od 14 hodin na hasičské zahradě
v Bohdíkově konalo již tradiční, sportovně - zábavné odpoledne „Amazonky dětem“, tentokrát s podtitulem „Bohdíkovské hry bez hranic“. Místní skupina Amazonek připravila pro všechny zájemce vskutku nápadité a zábavné
soutěže a také doprovodný program. Vše bylo umocněno
bohatou tombolou a skvělým občerstvením.
I přes počáteční nepřízeň počasí se nakonec během
prosluněného odpoledne místo konání zaplnilo, a aktivní
účast dětí i dospělých na jednotlivých hrách dala jasně na-
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jevo, že snaha pořadatelů nebyla marná a návštěvníci se
skvěle baví.
Po ukončení soutěží nastala druhá část pořádané akce
s názvem „Rocková noc“, kdy hrály 4 rockové kapely neustále plnému tanečnímu parketu až do ranních hodin.
Děkujeme tímto všem návštěvníkům, účastníkům Her,
pořadatelům a v neposlední řadě také všem sponzorům,

kteří svými dary tuto akci podpořili. Věřím, že vzestupná tendence návštěvnosti odráží také kvalitu pořádaných
akcí, a proto bych chtěla již nyní pozvat širokou veřejnost
k dalšímu, již osmému ročníku akce „Amazonky dětem“,
o jejímž datu konání budete včas informováni.
Za pořadatele Veronika Vybíralová

VÁŽENÍ PODNIKATELÉ,

s křesťanskou vírou, pravidelně se setkávat na Biblické hodině „říká Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk.
Hledající tak mohou najít odpovědi na své otázky a mohou
se rozhodnout, jak bude jejich život pokračovat dál.
Biblická hodina pro hledající bude probíhat od září
2015v prostorách Charity Šumperk každé pondělí od
15:30 pod vedením Mgr. Františka Klíče. Biblické hodiny
jsou pro účastníky zdarma a není potřeba se přihlašovat.
Další informace o nabízeném setkávání i jiných aktivitách
Charity Šumperk naleznete na www.sumperk.cahrita.cz.

V září 2015 proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období
2014- 2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč.
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Příjemcem může být zemědělský podnikatel, přičemž
podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská
zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity
na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné
produkty živočišné výroby. Budou podporovány také investice do nosných konstrukcí
trvalých kultur, do staveb pro zahradnicPODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍSPĚVEK NA KLIM-THERAPY
tví, či budování peletáren, jejichž produkce
bude spotřebována přímo v zemědělském
Díky Vaší pomoci bylo Martínkovi
umožněno absolvovat
podniku.
samoplátecký program KLIM4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělTHERAPY v Klimkovicích.
ských produktů
Příjemcem může být zemědělský podniBěhem pobytu, při kterém
absolvoval všechny procedury
katel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv,
tohoto programu dokázal
který splňuje definici mikro, malého, nebo
Martínek velmi pokročit ve svém
středního podniku. Budou podporovány
fyzickém zlepšování. Poprvé si
investice do zařízení a moderních technolodíky své vůli a bojovnosti mohl
gií, která souvisejí se zpracováním zemědělvyzkoušet jaké je to vyjít a sejít
schody nejen bez cizí pomoci, ale
ských produktů a uváděním výrobků na trh.
i bez berliček.
Konkrétně budou podporovány investice do
zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vyJeho zlepšení začalo být po třech týdnech tak významné, že nám fyzioterapeutka a
bavení pro finální úpravu, balení a značení
ošetřující lékařka doporučily prodloužit pobyt o dalších 14 dní.
produktů a do skladování.
Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.
kontakt: František Winter mobilní tel.: 608
/ 885 145
e-mail: dotace@lit.cz
Kontaktní formulář najdete na našich webových stránkách:
http://www.info-cechy.cz/frantisek-winter/

HLEDÁTE SMYSL VLASTNÍHO
ŽIVOTA? NEMUSÍTE NA TO
BÝT SAMI

Smysl života dává našemu bytí význam.
Obvykle je vyjádřen otázkami „Proč jsem
tady?“, „O čem je život?“ nebo “Jaký je smysl mé existence?“ Ti, kteří si právě kladou
tyto nebo podobné otázky, hledajíc něco,
co má tzv. „přesah“ nebo se nacházejí na
křižovatce života, nemusejí být od září hledat odpovědi na tyto otázky sami. „Rozhodli jsme se umožnit lidem, kteří hledají smysl
vlastního života a chtějí si ujasnit, jak je to

Děkujeme ještě jednou velmi moc všem, kteří pomohli jak finančně, tak myšlenkou.
Eduard a Pavla Klimešovi
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firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
18. 9.
2. 10.
24.10.

Zájezd pro důchodce
Zájezd do Prahy
Stříbrné svatby a setkání padesátiletých
OBEC BOHDÍKOV

pořádá zájezd do Prahy na divadelní představení

Komedie o lásce v době finanční krize. Groteskní příběh o mladém manažerovi,
který po uši v dluzích využije celosvětové pandemie upřímnosti a pokusí se kvůli
penězům svést svou stárnoucí nadřízenou, aniž by si uměl představit, jak velký
skandál tím způsobí.
Hrají: Kryštof Hádek, Eva Holubová, Maroš Kramár, Alexander Hemala a další

TERMÍN: pátek 2.10.2015
PROGRAM: odjezd z Bohdíkova ve 12:00 h.
možnost nástupu po zastávkách v obci
zastávka v motorestu
procházka centrem Prahy
představení v divadle Studio DVA v 19:00 h.
návrat v nočních hodinách

CENA:

600,-Kč

(vstupenka, doprava)

PŘIHLÁŠKY: v kanceláři obecního úřadu v Bohdíkově
tel.: 583 246 123

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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