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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
ve dnech 10.–11. října 2015 se na pozvání starosty obce 

Nitrianske Sučany pana PhDr. Pavola Caňa uskutečnila ná-
vštěva delegace složené se zastupitelů, představitelů místních 
spolků, pracovníků škol a zástupců Komunitní školy Bohdí-
kov v partnerské obci Nitrianske Sučany. 

Do naší partnerské obce jsme dorazili v sobotu kolem 
poledne. V sále kulturního domu nás přivítal starosta obce 
PhDr. Pavol Caňo. Potom jsme se přesunuli do restaurace 
„Federál“ na oběd. Na odpoledne nám připravili naši slo-
venští přátelé návštěvu zámku v Bojnicích. Prohlídka zámku 
stála opravdu za to. Za slovního doprovodu mladé průvodky-
ně jsme si se zájmem prohlédli překrásné interiéry zdejšího 
zámku a na závěr navštívili jeskyni, která se nachází pod 
částí zámku a do které ústí 26 m hluboká studna. Zbývající 
část odpoledne jsme strávili prohlídkou zoologické zahrady 
v Bojnicích, kde si každý mohl prohlédnout pavilon šelem, te-
rárium, vivárium, klece s vzácnými ptáky i výběhy s různými 
druhy zvířat. Počasí bylo celkem příznivé a tak většina z nás 
prošla poctivě celý rozsáhlý areál zoologické zahrady.

Večer nám v kinosále kulturního domu zpříjemnil svým 
vystoupením folklorní soubor Boršina. Následovalo přátelské 
posezení s harmonikou, na kterém jsme si zazpívali sloven-
ské a moravské písničky. V neděli dopoledne se uskutečnilo 
setkání pracovníků škol z obou obcí s výměnou zkušeností 
i náměty na další prohloubení vzájemné spolupráce. Vedle 
toho jsme besedovali v rodinách, které se o nás po celou dobu 
pobytu vzorně staraly. Po obědě jsme předali našim přátelům 
malé dárky a rozloučili jsme se společným fotem. Domů jsme 
se vrátili spokojení a plní krásných zážitků ve večerních ho-
dinách. Tak v příštím roce zase nashledanou v Bohdíkově.

 Ing. L. Hatoň

70. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Z obecní kroniky:
Ve dnech osvobození ustanoven revoluční Národní 

výbor (1. schůze se konala 11. 5. 1945). Zajištěno bylo 
nádraží a pošta, stanoveno vedení Raškova, zajištěn 
Lesní úřad v Raškově a hájemství v Bohdíkově. Zajiš-
těn majetek větších podniků a továren v Hanušovicích. 
Pro různé odklizovací práce použiti členové německé 
nacionální partaje. Zajištěny byty a majetky německých 
příslušníků zdejší obce a majetek německých firem 
v Raškově. Potravinové lístky byly zachovány. Jmeno-
ván správce vápenky firmy Eisenstein. Na německé 
usedlosti a rodinné domy určeni národní správci. Od 
pana Dašky byl pronajat pozemek sousedící s jeho za-
hradou a na něm zřízeno prostranné hřiště. V září byl 
v obci založen Junák. K tomuto účelu byla uvolněna 
větší místnost v budově č. 157 pana Kusáka st.. 24. 10. 
na základě Benešových dekretů byla znárodněna vápen-
ka, v Raškově továrna na sodu a korkové zátky a papír-
na v Aloisově. 1.1 1. začaly platit nové československé 
peníze. Před Vánocemi byl u pomníku padlých posta-
ven Vánoční strom.

J. Málková

VÝLET ZA KULTUROU
Loni představení „Pán z Prasečkova“ (v hlavní roli 

Václav Postránecký) ve Stavovském divadle v Praze - všem 
se moc líbilo. 

A letos?
V pátek 2. října uspořádala naše obec zájezd na diva-

delní představení „Soukromý skandál“ do divadla Studio 
DVA rovněž do Prahy (v hlavních rolích Eva Holubová, 
Kryštof Hádek, Maroš Kramár, Kristýnou Nováková 
a Alexander Hemala). Jednalo se o groteskní příběh mla-
dého manažera, který je po uši v dluzích a pokusí se kvůli 
penězům svést svou stárnoucí nadřízenou... Herci odvedli 
skvělé výkony, za které jsme je ocenili dlouhotrvajícím po-
tleskem. Snad právě páteční termín způsobil, že se zájez-
du mohli zúčastnit i zájemci z okolních obcí a nebyl více 
využit občany Bohdíkova. 

A příště? 
Možná návštěva představení v Olomouci nebo Brně…

 Petr Vokurka
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SBĚR a SVOZ PLASTŮ

26. 10. 2015   •   30. 11. 2015

zprávy obecního úřadu
Naše obec vydává ze svého roz-

počtu na svoz a likvidaci komunál-
ního odpadu téměř 1 mil. Kč ročně. 
V obci jsou rozmístěny nádoby na 
tříděný odpad a měsíčně provádíme 
svoz plastů a nápojových kartonů. 
Každá rodina může mít libovolný 
počet nádob na ukládání komunál-
ního odpadu, které jsou pravidelně 
každých 14 dnů vyváženy svozovou 
firmou. 2x ročně zajišťujeme svoz 
velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu. Nově mohou občané naší 
obce bezplatně odevzdávat odpady 
ve sběrném dvoře v Rudě nad Mora-
vou. Přesto však na katastru obce na-
jdeme hned několik černých skládek. 
Jedna z největších se nachází u cesty 
do Komňátky za mateřskou školou 
v Raškově. 

Jde o lokalitu v bezprostřední blíz-
kosti ochranného pásma vodního zdro-
je, z kterého zásobujeme pitnou vodou 
celou obec, dále Hostice a část Rudy 
nad Moravou. Uvědomují si ti nezod-
povědní jednotlivci, kteří místo do 
odpadových nádob ukládají domovní 
odpad, stavební suť, plasty, starý ná-

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANY

V souvislosti s připravovanou 
novelou zákona o občanských prů-
kazech a cestovních dokladech upo-
zorňujeme občany, že v období od  
15. 12.–31. 12. 2015 nebudou při-
jímány žádosti o vydání občanské-
ho průkazu a cestovního dokladu. 
Rovněž nebude možné v uvede-
ném období již vyhotovené dokla-
dy předávat. V nutných případech 
bude držiteli občanského průkazu 
se skončenou dobou platnosti vy-
dán občanský průkaz bez strojově 
čitelných údajů s dobou platnosti  
1 měsíc. V tomto případě pak musí 
občan doložit 2 fotografie.

Důvodem je plánovaná odstávka 
informačních systémů občanských 
průkazů a cestovních dokladů MV 
ČR a přechod na nový technický 
sytém vyplývající z legislativních 
změn, které jsou v současné době 
schvalovány.

 

bytek apod. do rokle v lese, jakému ri-
ziku nás všechny vystavují. Nedokážu 
vůbec domyslet, jak bychom zajistili 
zásobování obce pitnou vodou, kdy-
by voda v našem vodním zdroji byla 
nějakým způsobem kontaminována. 
Z tohoto důvodu nemůžeme takové ne-
zodpovědné chování nadále tolerovat. 
Musíme bohužel přistoupit k postihu 
těchto nezodpovědných občanů. Okolí 
těchto divokých skládek začneme mo-
nitorovat a každého, koho přistihneme 

při činu, budeme bez pardonu pokuto-
vat.  

Vyzývám také spoluobčany, aby 
přestali být konečně k takovým pro-
jevům neteční a pomohli nám po-
dobné případy ukládání domovních 
odpadů ve volné přírodě odhalovat 
a hříšky postihovat. Je přece v na-
šem společném zájmu, abychom 
naše okolí od podobných nešvarů 
ochránili. 

Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

ČERNÉ SKLÁDKY NA ÚZEMÍ OBCE NECHCEME

USNESENÍ č. 6 ze zasedání zastupitelstva 
obce dne 17. 8. 2015 v Bohdíkově 

19. Zastupitelstvo obce schvaluje 
 a) Kontrolu plnění usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce
 b) Vnitroorganizační směrnici pro odepisování dlouhodobého majetku, od-

pisový plán obce Bohdíkov dle přílohy
 c) Směrnici pro hospodářskou činnost dle přílohy 
 d) Setrvání obce Bohdíkov ve sdruženém sociálním fondu obcí
 e) Výkup pozemku p.č. 374/21, ostatní plocha v k.ú. Raškov Ves, který 

vznikl na základě geometrického plánu č. 203–135/2014 zpracovaného 
zeměměřičským inženýrem Květoslavem Berkou, od Lesů ČR s.p., se 
sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové do vlastnictví obce za 
cenu 22 100,– Kč

 f) Předběžný záměr geometricky rozdělit a prodat pozemek p.č. 1126/2, 
ostatní plocha, v k.ú. Dolní Bohdíkov

20. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
 a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
21. Zastupitelstvo obce ukládá
 a) Starostovi obce zajistit realizaci pietní skříňky před prodejnou Jednoty 

v Bohdíkově
Termín: do konce měsíce září 2015
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ze života naší obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za uplynulé období se narodily:

Mazáková Libuše, Komňátka
Valentová Anita, Raškov

navždy se s námi roZloučily:
Cinková Aloisie, Komňátka
Divišová Anna, Komňátka

3GO ROCK
Snad každý z našich čtenářů rád vzpomíná na své mládí a na časy, kdy se 

v Bohdíkově pořádaly různé tancovačky, plesy, zábavy, karnevaly… Kdo ze star-
ších by si nepamatoval legendární Swing klub Bohdíkov? A protože naše obec 
je stále líhní muzikantů, přinášíme vám rozhovor se členy mladé kapely 3GO 
ROCK, která o sobě dává stále více vědět. Na naše otázky odpovídala zpěvačka 
Alena Mátychová s kytaristou a zpěvákem Petrem Novotným.

Jaké byly vaše hudební začátky?
Alena: Při této otázce se mi vybaví dvě věci. Je to vystoupení žáků ZŠ Bohdíkov 

na Bohdíkovské hasajdě, kdy jsem dostala příležitost si poprvé na mikrofon zazpí-
vat píseň Skálo, skálo za doprovodu mých spolužáků. Dalším důležitým zážitkem 
byly Pivovarské slavnosti v Hanušovicích, kdy jsem poprvé dostala možnost si za-
zpívat s kapelou Omicron, a to i přesto, že mi bylo teprve 9 let. Myslím, že tyto dvě 
akce se do mých začátků zapsaly nejvíce.

Petr: Kolem mých 12 let jsem se začal učit na klavír v Základní umělecké 
škole v Šumperku. Asi po roce jsem přestoupil na výuku do Základní školy Ruda 
nad Moravou, kde mi to vydrželo asi 3-4 roky. Potom přišla puberta a já se na vše 
vykašlal. No, a asi v mých 18 letech mě napadlo, že bych mohl zkusit elektrickou 
kytaru, protože odmala byl můj sen naučit se na ni hrát. Vydrželo mi to dosud. 
Poté se pomalu přidal i zpěv .

Jaké hudební nástroje ovládáte?
Alena: Jediný „hudební nástroj“, který, zdá se, trochu ovládám, jsou mé hlasivky. 

Občas si doma zahraji na klávesy, flétnu a kytaru. Ale tím to prozatím také končí. 
Petr: Kytara, trochu klavír - jen na co si vzpomenu z minulosti - a potom trošku 

bicí plus malilinko basová kytara.
Můžete jmenovat osoby, které vás nejvíce ovlivnily?
Alena: Osob, které mě hodně ovlivnily a stále ovlivňují je hodně.  Je to např. 

Ivan Drimaj, který mě společně se Sárou Reissausovou vzal do kapely No.2 (Num-
ber zwei) a naučil nás, dá se říci, co to znamená fungovat v kapele. Pak je to také 

ZLATÁ SVATBA
Dne 14. 8. 2015 oslavili význam-

né životní jubileum, zlatou svatbu, 
manželé Gronych Stanislav a Věra 
z Raškova. K 50. výročí uzavření 
manželství oslavencům v rodinném 
kruhu poblahopřáli a předali kytič-
ku a dárkový balíček starosta obce 
Ing. Hatoň Luděk, předseda SPOZ 
pan Hatoň Leoš a členka SPOZ 
paní Divišová Blanka.

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V neděli 27. září ve 14.oo hodin proběhl v zasedací místnosti obecního úřa-

du slavnostní akt přivítání nově narozených občánků do svazku naší obce. Na 
úvod vystoupily se svým kulturním programem děti z mateřské školky v Bohdí-
kově pod vedením paní učitelky Jany Průchové. Po představení rodičů s dětmi 
vystoupil s krátkým projevem starosta obce Ing. Luděk Hatoň. Poté byli rodiče 
vyzváni k podpisu do pamětní knihy obce Bohdíkov. Rodičům k narození jejich 
dětí poblahopřáli starosta obce Ing. Luděk Hatoň a předseda SPOZ pan Leoš 
Hatoň a zároveň jim předali kytičku a malé dárečky pro děti. Akce se zúčastni-
lo celkem osm rodičů se svými dětmi. Fotografie ze slavnostního aktu pořídil 
pan Jaroslav Novák.             A. Poprachová

ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
V pátek 18. září 2015 uspořádal 

Sbor pro občanské záležitosti tradič-
ní zájezd pro důchodce. První naší 
zastávkou byl zámek Bruntál s rene-
sančním arkádovým nádvořím a hodi-
novou věží, který patří k nejvýznam-
nějším kulturním památkám regionu. 
Původně pozdně gotický hrad byl 
renesančně přebudován a barokně 
přestavěn a rozšířen. Poté naše cesty 
vedly do světoznámých lázní Karlova 
Studánka, které tvoří vstupní bránu 
na vrchol hory Praděd. Zde si účast-
níci zájezdu mohli prohlédnout vy-
hledávanou rekreační a lázeňskou ob-
last a poobědvat. Bohužel počasí nám 
nepřálo, začalo pršet a procházka 
byla možná jen s deštníkem. V odpo-
ledních hodinách naše cesta pokračo-
vala na nejvýše položené centrum ly-
žování v České republice na Ovčárnu. 
Ale i zde pokračovalo deštivé počasí. 
I přes toto nepříznivé počasí však ně-
kolik účastníků podniklo procházku 
až na Praděd. Zájezd jsme zakončili 
večeří a krátkým posezením v restau-
raci Pod Trámkama ve Vikýřovicích. 
Dopravu zajišťovala již tradičně firma 
VOBUS, velké poděkování patří řidiči 
panu Petru Vokurkovi, který nás bez-
pečně a ve zdraví dopravil do našich 
domovů. 
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Tomáš Ospálek, který mě už jako malou holku párkrát dopro-
vázel na kytaru. Ale samozřejmě je to spousta dalších a dalších 
lidí, které bych mohla jmenovat, protože mi dali opravdu hodně.

Petr: To je celá sestava kapely 3GO ROCK, tedy ti, co mě nej-
více ovlivnili v muzice a podporují mě jak psychicky, tak i fyzicky.

Na jaký hudební zážitek nejvíc vzpomínáte?
Alena: Mezi nejcennější hudební zážitky řadím mé návštěvy 

koncertů, které mě jakýmkoliv způsobem nadchnou a zanechají 
ve mně kus něčeho, co si „odnesu“ domů. Patří sem tedy např. 
muzikál Aida v Hudebním divadle Karlín, koncert Supergroup, 
kde jsou opravdu vynikající hudebníci ČR, koncert Lucie Bílé s 
kapelou Petra Maláska a spousta dalších. Z takových koncertů 
a představení odcházím s horou zážitků a spoustou energie a 
motivace.

Petr: Těch zážitků je tolik, že bych se tady mohl upovídat, 
ale mezi největší zážitek patří asi letošní účast na Školní pouti v 
Bohdíkově, kde jsme hráli před šumperskou kapelou Omicron, 
která působí na hudební scéně už pěknou řádku let. A proto mi 
bylo velikou ctí si před nimi zahrát.

Zajímá mě také vaše hudební minulost…
Alena: Mou hudební minulostí je kapela No.2 - (Number 

zwei) a Bad Sequence. Možná by se do mé minulosti daly také 
zařadit i hodiny zpěvu v hudební škole Yamaha, ale to dělat ne-
chci, protože ji určitě budu dál navštěvovat hned, jak to bude 
možné. 

Petr: Kapela 3GO ROCK je moje hudební minulost i sou-
časnost.

Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch?
Alena:  Za můj největší hudební úspěch považuji výhru 

celostátní soutěži hudebních škol Yamaha v Českých Budě-
jovicích v roce 2010. V tu chvíli si člověk může říci, že to, 
co dělá, opravdu za něco stojí. Jinak je můj hudební úspěch 
především to, že mám úžasnou kapelu, která nemá nouzi  
o koncerty a také to, že působím i nadále příležitostně v ka-
pele Omicron, a to především přes plesovou sezónu. A mým 
posledním „úspěchem“ je, že lidé mají neustálou potřebu se 
o mně bavit, což znamená, že to, co dělám, někoho vždycky 
zaujme, a to je super. 

Petr: Můj největší úspěch je asi ten, že můžu fungovat na 
postu frontmana kapely 3GO ROCK.

… a zkušenost?
Alena:  Ať přemýšlím, jak přemýšlím, nevidím žádnou nej-

cennější či největší zkušenost. Všechny mé zkušenosti jsou velice 
cenné. Ať je to absolvování soutěží a tedy dlouhodobé prožívání 
stresů, nebo jsou to desítky různých koncertů, poznávání hudeb-
ních legend a podobně. 

Petr: Asi největší zkušeností bylo to, když jsem poprvé vstou-
pil na podium. Bylo to myslím ve Vidnavě, kde nás zvučil zvukař 
Jirka Diviš, a já měl začít zpívat. Tak jsem tedy začal, třásly se 
mi kolena i ruce nervozitou. Asi se tomu říká tréma. No, a po 
mém prvním celovečerním „skřehotání“ jsem se dočkal i pěkné-
ho potlesku. Tak jsem si řekl, že se to lidem asi líbilo, pěkně mi 
zatleskali, já jim pěkně poděkoval, no, a od té doby mě baví zpěv 
a hra na elektrickou kytaru. 

Kde jste zažili nejlepší publikum?
Alena: To je zapeklitá otázka. Nejde to jednoznačně říct, 

protože v každém městě i vesnici jsou jiní lidé a pokaždé žádají 
trochu něco jiného. Když se mi podaří jim to dát, mají radost a 
tím pádem i já nebo celá kapela, pak je to super. Když se to nepo-
daří, není to tak velká radost. Ale nedá se říct, že by to publikum 
bylo špatné, to v žádném případě. 

Petr: Nejlepší publikum je v Bohdíkově, to je jasné.
Je něco, co vás zklamalo nebo mrzí v hudební kariéře?
Alena: Vždycky se něco najde. U mě je to bohužel chování 

některých lidí, kteří nesnesou štěstí druhých a dělají problémy. 
Ale na druhou stranu jsem jim za to vděčná, dávají mi tím totiž 
velice cenné zkušenosti.

Petr: Každopádně nějaké to zklamání bylo, ale to bych raději 
tady nerozebíral. 

Máte nějaký vysněný cíl?
Alena: Můj vysněný cíl si nechám schovaný pro sebe. Jinak 

by to přeci nebyl sen. Když se mi podaří ho splnit, bude to jen 
dobře. V což doufám a věřím. 

Petr: Můj největší cíl je ten, abychom společně s kapelou 
rozjeli v našem okolí pořádné karnevaly  jako to bývalo dříve 
před lety. Proto se snažíme vyplnit náš seznam skladeb takovými 
písněmi, které se lidem líbí a na které se přijdou pobavit a užít 
si pořádný „mejdlo“ bez veškerých stresů, co mají kolem sebe! 

Chcete našim čtenářům sdělit něco na závěr?
Alena:  Závěrem bych ráda dodala, že letos na školní pouti 

v Bohdíkově jste mě a my-
slím, že i celé mojí kapele 
udělali ohromnou radost. 
Už jen tím, kolik se vás 
sešlo na parketu. Moc-
krát vám za to děkujeme 
a doufáme, že to nebylo 
naposledy. 

Děkuji za rozhovor!
Petra Straková

Členové: Jan Cábel – sólo-
vá kytara, Petr Novotný – 
kytara, zpěv, Radim Janků 
– bicí, Petr Chrobák – 
baskytara, Luděk Majzner 
– baskytara, doprovodný 
zpěv, Alena Mátychová 
– zpěv
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MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nový školní rok
Tak už jsou pryč – horké letní dny, prázdniny, výle-

ty, koupání … Začal „obyčejný“ školní rok a s ním plno 
povinností a úkolů. My ale nechceme jen tak obyčejný 
školní rok. Se všemi 22 dětmi, které letos navštěvují MŠ 
Raškov, si ho chceme pořádně užít. Chceme být veselí, 
zpívat, tancovat, běhat, hrát si, povídat, dozvídat se nové 
věci … A hlavně se chceme víc zaměřit na vztah k přírodě 
a životnímu prostředí. Budeme se snažit poctivě třídit od-
pady, šetřit vodou a energií, využívat odpadový materiál. 
Jako každý rok budeme i letos sbírat víčka z PET lahví 
a shromažďovat „petky“ pro využití k pracovním, výtvar-
ným i jiným činnostem. Po dohodě s p. ředitelkou i rodi-
či uskladníme dokonce několik vysloužilých pneumatik, 
které bychom na jaře využili při úpravách školní zahrady. 
Máme dokonce nabídku chovat vlastní zvířátko. Tak už se 
těšíme. Plánů máme mnoho, takže nám držte palce, aby 
se nám jich podařilo zrealizovat co nejvíce a ve školce se 
líbilo nejen dětem, ale i dospělým.

       Kamila Vysloužilová

Kamarádi na dálku 
O tom, že máme na Slovensku plnou mateřskou školu 

kamarádů a kamarádek si povídáme s dětmi několikrát za 
rok. Pravidelně o Vánocích si posíláme vyrobená přání, fo-
tografie, mlsání a také náš časopis Školkáček. I naši kama-
rádi se nám už několikrát pochlubili svými výrobky a po-
slali nám na oplátku slovenské sladkosti. Před dvěma roky 
jely naše paní učitelky do Nitrianských Sučan na velkou 
slávu. Základní a mateřská škola oslavovala kulaté výročí 
od svého založení a podle vyprávění to byla opravdu vel-
ká nádhera. Tehdy jsme do mateřské školy poslali velkou 
ježčí mámu vyrobenou kašírovací technikou (kašírování je 
tvoření z papíru namočeného do bramborového škrobu). 
V tomto roce jsme se rozhodli pro úplně jinou a zajímavou 

techniku. Udělali jsme opět velkou ježčí mámu, ale ze sla-
ného těsta. Krásně jsme ji namalovali a uložili do barevné-
ho podzimního listí. Na cestu jsme jí přidali dvě jablíčka 
a aby toho nebylo málo, tak jsme si vyhráli s ořechovými 
skořápkami obalenými meltou. Mají krásné barevné oči 
a nos z kuličky pepře. Věříme, že se náš dárek bude líbit. 
Zároveň přejeme všem obyvatelům Nitrianských Sučan 
hodně zdraví, spokojenosti a brzy na shledanou!

   Bohumila Matysová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Slavnostní zahájení školního roku
V úterý 1. září se před naší školou sešly všechny děti, 

kterým skončilo sluncem prohřáté léto, koupání a lenoše-
ní… Začaly opět povinnosti a některé děti se nám přiznaly, 
že už se na ně dokonce těšily. A protože sluníčko krásně 
hřálo i první školní den, všichni jsme se přivítali tentokrát 
před školou. Přišly mámy i tátové, všechny pozdravil pan 
starosta ing. Hatoň, paní ředitelka představila nové šikov-
né prvňáčky a poté jsme usedli do školních lavic. Čeká 
nás „Čtenářský školní rok“, ve kterém budeme putovat do 
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neznáma s knihami, vyjedeme na výtvarné dílny, naučíme 
se plavat, navštívíme divadlo a kino, uspořádáme několik 
projektů a za odměnu pojedeme na výlet. Přejeme všem 
dětem úspěšný školní rok se samými jedničkami!

V jednotlivých součástech školy máme následující na-
plněnost:

MŠ Raškov 22 dětí I. oddělení ŠD 27 dětí

MŠ Bohdíkov 28 dětí II. oddělení ŠD 27 dětí

Základní škola 57 žáků Školní jídelna 125 strávníků

Mgr. Petra Straková
ŠKOLNÍ JÍDELNA

Z nových informací pro školní jídelny
Mezi jednu z hlavních priorit veřejného stravování patří 

ovlivňování výživových zvyklostí dětské a dorostové popu-
lace v souladu se zásadami správné (zdravé) výživy. Nutrič-
ní doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR vychází ze 
spotřebního koše v souladu s výživovými normami stano-
venými přílohou č. 1 k vyhlášce 107/2005 Sb., o školním 
stravování, ve znění pozdějších předpisů. Nutriční doporu-
čení je souhrnem požadavků, které mají usměrňovat a vést 
školní jídelnu směrem k nutričně vyváženému a pestrému 
jídelníčku. Cílem metodiky ND je tedy zajistit takovou frek-
venci jednotlivých druhů podávaných pokrmů (potravin), 
aby z důvodů preference jednoho nebyl opomenut pokrm 
druhý, a to s cílem vytvořit výživově vyvážený (plnohodnot-
ný) měsíční jídelníček. Metodika ND bude v pravidelných 
časových intervalech aktualizována a rozšiřována, a to v ná-
vaznosti na aktuální potřeby školního stravování. ND zpra-
coval: odbor OVZ, MZ ČR a schválil ho hlavní hygienik ČR 
MUDr. Vladimír Valenta Ph. D. s platností od 1. 9. 2015.

S hlavními doporučeními vás seznámíme v dalším čísle 
Bohdíkovského zpravodaje.

   Milena Dokoupilová, vedoucí ŠJ

KOMUNITNÍ ŠKOLA   
Prázdninový odpočinek všem velmi prospěl a do dneš-

ního dne už se rozhýbala řada aktivit. Podařilo se připravit 
i jednu novinku. Rádi bychom přivítali ještě další zájemce 
o cvičení na velkých míčích a o studium angličtiny nebo 
němčiny. Jazykové kurzy pro dospělé se dosud nepodařilo 
otevřít pro malý počet přihlášených. V případě němčiny by-
chom opět uvažovali jen o udržovacím kurzu během zim-
ních měsíců. Několik zájemců se přihlásilo do kurzu práce 
na PC pro dospělé, ale potřebujeme alespoň 8 osob, aby se 
dal kurz otevřít. Budeme rádi, pokud se nám přihlásí zájem-
ci o taneční kurzy, které bychom rádi zajistili do budoucna.

Máme radost z nově otevřené zajímavé aktivity pro 
děti, a to výtvarný kroužek v anglickém jazyce pod vede-
ním DiS. Lenky Šimkové. V kroužku se aplikuje metoda 
výuky cizího jazyka zvaná zkráceně CLIL. Pro děti je 
velmi přirozená a zábavná hlavně tím, že si při různých 
činnostech zároveň osvojují potřebné výrazy. O existen-
ci podobného kurzu v širokém okolí zatím nevíme. Dne  
2. 10. zahájila další semestr Virtuální univerzita třetího 
věku. Do konce roku bychom chtěli uspořádat ještě něko-
lik výtvarných dílen a besed – již nyní jste srdečně zváni, 
stejně jako na ples, který má termín 30. 1. 2016! 

Koordinátorky KŠ

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Pozvánka na koncert
V loňském roce jsme uspořádali charitativní koncert 

„Krůčky pro Martínka“. Velmi nás potěšila vysoká účast 
všech, kteří si přišli nejen poslechnout malé muzikanty, ale 
kteří i rádi pomohli Martínkovi. Výtěžek koncertu byl vy-
užit na úhradu léčebných nákladů v Dětském rehabilitač-
ním centru v Klimkovicích. Martínek se celý rok opravdu 
snažil, cvičil a překonával nemalou bolest. A léčba koneč-
ně přinesla tolik očekávaný výsledek. Martínek už zvládne 
krátkou chůzi úplně sám! Rád o tom přesvědčí i vás. Při-
jměte proto pozvání na další charitativní koncert, který se 
koná v neděli 25. října v 16 hodin v bohdíkovském kostele. 
Těšíme se na vás!

Mgr. Petra Straková a Mgr. Vendula Johnová
      

Sním, či bdím,…?
Vlajková loď bohdíkovské fotbalové flotily pyšně brázdí 

vodami krajské soutěže nechávaje za sebou kocábky kdysi 
úspěšných mořeplavců. Nejsme první, ještě ne, ale výhled na 
téměř prázdné moře před námi máme překrásný. Kdysi dě-
ravé plachty jsou dnes pevně napnuté a vítr opírá se do nich 
silou nevšední. Kdysi naplánovaná výletní trasa není klič-
kovanou doprava doleva, ale přímočarou plavbou kupředu, 
zpátky ni krok. Kdysi unaveně vyhlížející posádka s plochou 
nohou si dnes s úsměvem na rtu pobrukuje píseň mořských 
vlků „Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně 
nesmí býti smutno, natož aby se brečelo,…“ a plochá noha 
už tolik neplácá o palubu jako dřív. Něco se změnilo nebo to 
uzrálo? Něco se daří, co se nedařilo. Něco jde jednodušejc, 
co se dřív komplikovalo. Je to zlepšení a lepší sehranost na 
naší straně nebo hráčský propad ostatních klubů? Nejsem si 
zcela jist a marně pátrám v paměti, kdy byl náš vstup do sezó-
ny tak úspěšný, jako letošní. 

Hlavně to nezakřiknout a zaklepat na dřevo. Dívá se na 
to hezky a radost a lehkou pýchu nepociťuji jenom já, kluci 
z manšaftu, trenér, bafuňáři klubu, ale i diváci, naši fanoušci, 
aspoň si to myslím, a to je příjemné. Čistě teoreticky ještě ně-
jaký ten bodík nahrabat můžeme, abychom nevypadli ze cviku, 
a to bude pak půlsezónní závěrečná, to se bude bumbat, to se 
bude zpívat, to se budem holedbat, to se budem zase štenkro-
vat, že můj gól byl nejhezčí a můj zase nejdůležitější. A ten, 
kdo nedal žádný gól, nemusí sedět odstrčený v koutku, jsou 
i jiná témata z fotbalového života - počasí, zelená tráva, brigády, 
jak se ti daří v práci, škole, moje první rande a jiné. Jde o to 
se bavit a mít důvod se bavit a důvod by tu zatím byl. Možná 
trochu předbíhám, ale nebylo v posledních letech toliko pozi-
tivního koukání na fotbal jak tento podzim. Nebylo to špatné, 
to rozhodně ne, ale špetka toho či onoho pořád nějak chyběla. 

No uvidíme. Čeká nás ještě pár studených podzimních zá-
pasů na závěr s konečnou tradiční mastnou tečkou „Mastná 
huba na hřišti – až po uši v ovaru“, která tuším 21. listopadu 
uzavře na nějaký ten měsíc brány našeho fotbalového stánku. 
Takže ještě chvíli to musíme vydržet s nudlí u nosu a svaře-
ným vínem v ruce a pohotovostní plácačkou dobré pálené na 
prsou a budeme to mít za sebou. Někdo si oddechne, někdo 
posmutní, my to zapijeme tak jak tak. Kdo nám závidí, ať 
závidí, kdo nám to přeje, pěkně děkujem. 

Možná až příliš optimistický článek, ale jednou není vždyc-
ky a když se daří, tak ať se daří co nejdýl. Takže se sejdeme 
na hřišti a posléze na Vepřobraní, jak je každoročním zvykem.

 ředitel školy plavčíků, fotbalový vlk z Bodíkova 
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ODPADY 2. díl
CO SE STANE S ODPADEM, KTERÝ VYTŘÍDÍME?

Aby se odpady mohly recyklovat, musí se nejdříve správně vytřídit. Odpad, který má putovat k recyklaci nesmí 
obsahovat zbytky potravin, nebo chemických látek. V opačném případě většinou nejde zpracovat a patří do směsného 
komunálního odpadu nebo mezi nebezpečné odpady.

Když vytřídíme vše, co lze recyklovat a nějak využít, zbyde nám směsný komunální odpad, který putuje buď do za-
řízení na energetické využití odpadů nebo na skládky. Další nakládání s vytříděnými odpady odpovídá vlastnostem jed-
notlivých druhů odpadů. Dá se to přirovnat k vydání se na cestu, která může odpad dovést na různá místa. Cílem každé 
takové cesty je místo, kde odpad buď poslouží k výrobě něčeho užitečného, nebo je bezpečně uložen tak, aby nemohl 
uškodit ani lidem, ani životnímu prostředí.

Vytříděné odpady z barevných kontejnerů odváží svozové firmy na dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a upravují na 
druhotnou surovinu pro další zpracování. Na těchto dotřiďovacích linkách jsou odpady dále tříděny na různé druhy, 
podle jejich materiálového složení nebo podle potřeb a technologií konečných zpracovatelů. Například dovezený papír 
z modrých kontejnerů se dále roztřídí na noviny, časopisy, kartony, lepenku a další druhy. Plasty ze žlutých kontejnerů 
se třídí na barevné a čiré PET láhve, fólie podle barev, duté obaly od kosmetiky a podobně. Takto roztříděné odpady, 
zbavené nežádoucích příměsí, se lisují do balíků a jsou odváženy ke konečným zpracovatelům k recyklaci. Z odpadů se 
pak pomocí tohoto procesu vyrábí buď úplně nové výrobky, nebo se přidávají k dalším surovinám pro výrobu nových 
předmětů. Z tohoto důvodu je celá řada nových věcí kolem nás vyrobena s podílem vytříděných a recyklovaných odpadů, 
aniž bychom to poznali nebo si to vůbec uvědomili. 

Vytříděné odpady sváží speciální vozidla. Každý odpad se může vozit pouze zvlášť, nikdy ne dohromady. Auta mají 
na boku nápis, které odpady právě odvážejí. 

Pokud někdo vyhodí například celý pytel bioodpadu z kuchyně do vytříděného odpadu, je tento odpad znehodnocen 
a nejde dále využít. V těchto výjimečných případech pak putuje na skládku a ne na dotřiďovací linku. 

Více informací naleznete na stránkách www.jaktridit.cz

Od 26.–30. 10. 2015 
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 sběru bude odpad převezen  
a odstraněn na skládce v Rapotíně.

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
 od 26.–29.10. 2015   od 29.–30. 10. 2015 

Počet ks Místo

 

Počet ks Místo

1 Bohdíkov – most (u Vitů) 1 Dvůr Raškov – u lípy

1 Bohdíkov – u samoobsluhy 1 Raškov – kostel

1 Bohdíkov – u lípy 1 Komňátka – obchod

MEZI VELKOOBJEMOVÝ ODPAD PATŘÍ NAPŘ.:
	 •	 nepoužitelný	(vyřazený)	nábytek,
	 •	 matrace,
	 •	 vany,
	 •	 koberce	a	podobný	objemný	odpad.

MEZI VELKOOBJEMOVý ODPAD NEPATŘÍ NAPř.:
	 •	 veškeré	druhy	nebezpečných	odpadů	(např.	ledničky,	barvy,	akumulátory	apod.),
	 •	 pneumatiky,
	 •	 stavební	odpad	(např.	stavební	suť	apod.).
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www.reprotisk.cz

firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI

24. 10. Stříbrné svatby a setkání padesátiletých

25. 10. Koncert pro Martínka

13. 11. Beseda s důchodci

21. 11. Zabijačka na hřišti

NA SETKÁNÍ S DŮCHODCI, 
které pořádá Sbor pro občanské záležitosti  

při Obecním úřadu v Bohdíkově  
v pátek 13. listopadu 2015 v 18.oo 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 Bohdíkov


