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Vážení spoluobčané,
v sobotu 21. května 2016 se uskutečnil již devátý ročník
Dne regionu Ruda. Hostitelskou obcí tentokrát byla Ruda
nad Moravou. Bohatý sportovní a kulturní program se odehrál v areálu koupaliště v Rudě nad Moravou a přilehlých
sportovištích. Příjemné a slunečné počasí a zajímavý program přilákal stovky diváků všech věkových kategorií.
Dopoledne bylo věnováno soutěžím v nohejbalu, plážovém volejbalu a stolním tenisu, do kterých se z naší obce
zapojilo družstvo nohejbalistů a jednotlivci ve stolním tenisu.
Ti nakonec celou soutěž ve stolním tenisu suverénně ovládli,
neboť první místo obsadil pan Stanislav Benek z Raškova
a druhé místo Michal Valíček z Bohdíkova. Oba si zaslouží
určitě poděkování za vzornou reprezentaci naší obce.
Hlavní program probíhal v areálu koupaliště po celé odpoledne. V rychlém sledu se střídala kulturní, pěvecká a taneční vystoupení žáků škol, spolků a zájmových organizací
z jednotlivých členských obcí Svazku obcí Ruda. Naši obec
zastupovaly děti ze ZŠ a MŠ Bohdíkov – skupina pohybové
výchovy, malé orientální tanečnice a skupina Beduínky.
Různé atrakce a zábava byly po celé odpoledne připraveny zejména pro děti a mládež. Děti si mohly vyzkoušet rodeo,
skákací hrad nebo si nechat namalovat něco zajímavého na
obličej. Jiné zaujala ukázka výcviku psů nebo lety rádiem
řízených modelů letadel a vrtulníků.
Pro všechny účastníky byla připravena řada stánků s bohatým a chutným občerstvením. Zde se nejlépe prezentovalo
místní myslivecké sdružení se svými specialitami.
Celý program vyvrcholil večer vystoupením hudební skupiny ABBA revival, která v dobových kostýmech rozezvučela
celý areál koupaliště nejznámějšími hity této světoznámé
hudební skupiny. Zkrátka kdo přišel, nelitoval – pořadatelé
se skutečně činili a nasadili pro další ročníky laťku hodně
vysoko. Přejeme si jenom, abychom s podobně příjemnými
pocity a zážitky odcházeli i v dalších letech.
Ing. L. Hatoň

BOHDÍKOV JE PŘÍJEMNÝM
MÍSTEM K ŽIVOTU III

Cíle:
1) Uchovávání a rozvoj tradic – snaha o využívání odkazu
významných rodáků stejně jako tradice pro vytváření
místní identity občanů Bohdíkova. Zahrnuje aktivity
rozvíjející zájem občanů i návštěvníků obce o historii
a současnost obce, dále údržbu a propagaci kulturního dědictví, a také vznik a rozvoj zázemí pro prezentaci historie obce a místních tradic.
2) Kvalitní životní prostředí – krásná a bezpečná
obec – zahrnuje péči o životní prostředí a vzhled
obce a ochranu přírody, současně s preventivními
opatřeními proti živelným pohromám. Mezi opatření
patří také odpadové hospodářství s důrazem na
ochranu životního prostředí a efektivní vynakládání
zdrojů na likvidaci odpadu.
3) Obec podporující vzdělávání všech generací a jejich zájmové aktivity – učící se obec – podporovány budou zájmové a vzdělávací aktivity v obci, školská a vzdělávací
zařízení. Vytváření podmínek pro aktivní život a zájmy
všech generací. Zahrnuje spolupráci vzdělávacích a volnočasových zařízení se samosprávou, modernizaci jejich
zařízení (objektů) a jejich vybavení. Širokou nabídku
vzdělávacích a zájmových aktivit pro veřejnost a moderní a bezpečné prostory a plochy pro volnočasové aktivity.
4) Kvalitní, bezpečná doprava a moderní infrastruktura –
cíl zaměřený na bezpečnost dopravy a její dostupnost
pro uživatele, dále efektivní využívání objektů v majetku obce, dovybavení obce občanskou infrastrukturou
a podporu bytové výstavby v obci.
5) Všestranný rozvoj obce – spočívající v mobilizaci lidských, materiální a finančních zdrojů ve prospěch
rozvoje obce. Také finanční stabilita a rovnováha
obce a spolupráce, setkávání a vzájemná komunikace
v obci.
6) Rozvinuté podnikatelské prostředí – obec bude vytvářet
příznivé podnikatelské prostředí, dle svých možností
zajišťovat potřebnou infrastrukturu pro rozvoj podnikání. Podporován bude rozvoj zaměstnanosti v obci
7) Turistická atraktivita a propagace obce – zahrnuje
propagaci přírodních zajímavostí, kulturních a historických památek, jejichž potenciál následně slouží
k rozvoji služeb.
Ing. Anna Bartošová, MAS Horní Pomoraví

zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce
dne 30. 5. 2016 v Bohdíkově

33. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Kontrolu plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce
b) Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2016 podle přílohy
c) Nechat na vlastní náklady obce geometricky zaměřit a ocenit část pozemku p.č. 41/1 a p.č. 54 v k.ú. Komňátka k nabídce na směnu pozemků
v odpovídající hodnotě panu F. D. a panu P. D., oba bytem Komňátka
34. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
b) Informaci o zpracování studie proveditelnosti možného vodního díla
Hanušovice

Z BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY o nápadu trestní
činnosti a stavu veřejného pořádku
ve služebním obvodu obvodního oddělení
Hanušovice za období od 1. 1. do 31. 12. 2015
V průběhu roku 2015 bylo na území Územního odboru policie Šumperk
České republiky spácháno celkem 2055 trestních činů. V porovnání s rokem
2014 se jedná o snížení počtu trestných činů o 200. Celkem se podařilo objasnit 1319 skutků, což představuje celkovou objasněnost 64,18 % trestných činů.
V porovnání s předchozím rokem činila objasněnost o 0,5 % více.
Na výslednosti popsané v předchozím odstavci se obvodní oddělení Hanušovice podílelo celkovým nápadem 137 trestných činů (o 91 méně než v roce
2014). Z toho bylo objasněno celkem 88 trestných činů. Obvodní oddělení
Hanušovice dosáhlo ke dni 31. 12. 2015 druhý nejlepší výsledek v objasněnosti
v rámci UO Šumperk, a to 64,23 %.
Policisté obvodního oddělení Hanušovice vypátrali v uplynulém roce 10 celostátně hledaných osob. V 5 případech byl realizován institut vykázání osoby
při páchání domácího násilí. Policisté zajistili v intencích zákona o policii celkem 18 osob a podle trestního řádu, pro účely trestního řízení zadrželi celkem
8 osob. Na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v blokovém
řízeni řešeno 1021 přestupků. V celkem 40 případech bylo u řidičů zjištěno,
že motorové či nemotorové vozidlo řídili pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek; z toho 9 řidičů bylo řešeno ve zkráceném přípravném řízení
trestním. Oproti uplynulému roku se jedná o nárůst o celkem 9 skutků, jež byly
spáchány po požití návykových látek, ať se jedná o alkohol nebo jiné návykové
látky.
V nejvíce případech (40) se jednalo o majetkovou trestnou činnost, a to
krádeže (prosté i vloupáním) v 19 případech se jednalo o trestnou činnost násilného charakteru a v 18 případech o delikty hospodářské kriminality. Podle
jednotlivých mikroregionů bylo 57 trestných činů spácháno v katastru Hanušovic, 26 ve Starém Městě, 27 v Jindřichově, 14 v Bohdikově a 6 na Malé Moravě.
Dále 4v Kopřivné a 3 v Branné.
V roce 2015 odhalili policisté Obvodního odděleni Hanušovice celkem
1444 přestupků. Nejvíce přestupků bylo zjištěno na úseku BESIP ve smyslu
Zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to 1021 přestupků.
Přestupků proti majetku bylo šetřeno 133 a proti veřejnému pořádku a občanskému soužití 220.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodili:
Kalina Michal, Bohdíkov
Bednařík Ondřej, Raškov
Wojesch David, Raškov

Navždy se s námi rozloučil:
Vinkler Jan, Bohdíkov

DEN S KNIHOU

Co pro mě kniha znamená – hodně.
Provází nás na cestě životem,
aniž bychom si uvědomovali její přítomnost, je zde pořád. Ať jsme malé
děti a naši milovaní nám čtou, také
když ji odmítáme, protože chceme
běhat venku, a musíme se z nich učit,
a nebo její přítomnost při chvilkách
klidu pro sebe sama.

Sobotou 16. 4. 2016 jsme akcí
„Den s knihou“ chtěli atmosféru pohody zažít i s ostatními. Zúčastnění
si knihy prodali formou bazaru nebo
darováním. Pokladnička určena pro
finanční dar byla naplněna, a tak se
návštěvníci mohou těšit na nové knihy v místní knihovně.
Pohodu doplnila vůně kávy a besedujících návštěvníků.

Den jsme zakončili předčítáním
úryvků z vybraných knih. Posezení
přijali malí i velcí čtenáři, a to byla
pro nás ta největší pocta.

Celý program provázela tvořivost
malířské techniky enkaustiky, kterou
pro nás zajistila Iva Zamykalová.

Tímto bychom rády jí a všem,
kteří se na akci podíleli, vyslovily velké děkujeme.
A příště nashledanou 
za pořádající
Šárka Kobzová a Iva Reichlová

Ze života naší obce

SDH BOHDÍKOV

Pálení čarodějnic
Jak už to bývá v naší obci zvykem,
uspořádali jsme na hasičské zahradě
pro děti Pálení čarodějnic. Akce se
konala 30. dubna a bylo to již po šesté, co se všechny čarodějnice a čarodějové sešli. Počasí se nám vydařilo,
pro příchozí bylo připraveno bohaté
občerstvení. Sešlo se spoustu malých
čarodějek a čarodějů v nádherných
kostýmech, pro které jsme nachystali spoustu zábavy, her a soutěžení.
Ti odvážnější se mohli zúčastnit Superstar. V osm hodin jsme se všichni sešli u vatry a zapálili čarodějnici,
aby zlé síly další rok nemohly škodit
lidem.
Děkujeme rodičům, kteří se zúčastnili a připravili pro děti nádherné
masky čarodějnic, ale i všem občanům, kteří s námi strávili příjemný
večer. Děkujeme všem sponzorům za
příspěvek do tomboly a těšíme se na
další slet čarodějnic.
Výbor SDH Bohdíkov

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pradědovo dětské muzeum v Bludově láká na léto plné tvoření, vaření a pohybu
Hry a soutěže, jízda na koních, tvoření a práce s různými materiály, vaření a kuchtění, poznávání přírody a místních stezek – to jsou aktivity, které zaplní příměstské tábory v Pradědově dětském muzeu v Bludově. Jednotlivé
turnusy budou střídat tři témata, podle zaměření stěžejních aktivit. Děti si tak mohou prožít báječné prázdniny
v muzeu.
RÁNO SEM A VEČER DOM
Na školáky i předškoláky čekají tři tematické tábory Barevný týden, Veselý hrnec a Putování skřítka Nenudy. Ty
se budou střídat od července do srpna. První z nich Barevný týden se zaměří na tvoření, druhý už podle názvu prozrazuje, že děti stráví více času v kuchyni, kde si vyzkouší připravovat slané i sladké dobroty. Třetí téma bude patřit
aktivním dětem, které čekají výpravy okolím Bludova, výlety, poznávání krajiny, zdejší stezky, rozhledny a podobně.
Tábory budou příměstské, takže děti zde mohou strávit všední dny od rána do pozdního odpoledne. Cena za dítě
činí 1450 korun, zahrnuje pitný režim, ovocnou svačinku a oběd.
Kontakt: www.pradedovomuzeum.cz, +420 607 202 558
Tř. Adolfa Kašpara 37, 789 63 Bludov
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Z á k l a d n í a m a t e ř s k á š k o l a BOHDÍKOV
MATEŘSKÁ ŠKOLA RAŠKOV
Milí čtenáři,
školní rok nám utekl jako voda a my už „stříháme
metr“. Zbývá poslední měsíc povinností a pak hurá na
prázdniny. Ale napřed se ještě ohlédneme za tím, co jsme
ve školce prožili a pohlédneme do budoucnosti, co nás
ještě čeká.
Na konci měsíce března se konal sběr sušené pomerančové a citrónové kůry. Sběračů – sušičů bylo v naší školce celkem 10 a výsledek jejich práce vážil téměř 23 kg.
Za svoji aktivitu budou odměněni na školní pouti párkem
v rohlíku a bafy, za které si v krámcích budou moci koupit
něco hezkého.
V dubnu jsme v rámci akce Den Země se staršími dětmi
absolvovali túru na konec Raškova a dále po lesní cestě
až k ceduli CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST. Hovořili jsme o ochraně přírody, ohrožení rostlinných i živočišných druhů a nebezpečí černých skládek. V návaznosti
na tuto akci jsme navštívili MYSLIVECKOU VÝSTAVU
v Hanušovicích. Děti si prohlížely myslivecké trofeje, poznávaly a pojmenovávaly lesní zvířata a ptáky, přiřazovaly
k nim jejich stopy, skládaly puzzle, hladily si lovecké psy…
Moc se jim tam líbilo.
Poslední dubnovou akcí bylo tvoření z keramické hlíny.
V Šumperku na „Komíně“ děti modelovaly kachle – kytičky. Práce s tímto materiálem je pro ně netradiční, a tak
se do ní s chutí a nadšením pustily. Je až neuvěřitelné,
jak bohatá je dětská fantazie a představivost, jak úžasné
a roztodivné květiny pod rukama malých umělců vykvetly.
Měsíc květen jsme vyhradili maminkám. Jen na začátku měsíce si děti něco málo řekly o tradici máje a ozdobily a postavily s paní učitelkou Sylvou Miklasovou májku.
Potom už se věnovaly nácviku tanečku, písní a básní na
vystoupení pro maminky. Dokonce upekly s pomocí p. učitelky Kamily koláče ke kafíčku. Akce však byla ovlivněna
velkou absencí dětí, které onemocněly planými neštovicemi.
A plány na červen? První týden za námi přijede SFÉRICKÉ KINO, druhý týden se budeme fotografovat, proběhne veřejná akce ELEKTROVANDR a pojedeme do
Bohdíkova na vystoupení Klauna TÚTÚ. Poslední a nejvíce očekávanou akcí bude ŠKOLNÍ POUŤ a pak už jen:
„VÍTEJTE, PRÁZDNINY!“
Krásné a sluncem prosvícené dovolenkové dny Vám za
kolektiv MŠ Raškov přeje
		
Kamila Vysloužilová, učitelka MŠ
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Za zvířátky do Komňátky
Dne 13. 4. 2016 jsme se s naší školní družinou vypravili na vycházku do Komňátky, spojenou s návštěvou domácího hospodářství u Divišů. Provedla nás paní učitelka
Štěpánka. Mnozí viděli poprvé dvoudenní selátka a vnitřní
prostory kravína. Naše další kroky vedly k Šimkům. Děti si
mohly pomazlit koťátko, viděly kačeny, ve voliéře malá holátka andulek. Na závěr obdivovaly koně, fotily se s nimi,
odvážnější si je i pohladily a krmily pečivem.
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Počasí nám přálo, zážitků a podívané bylo mnoho.
Dětem se výlet moc líbil a všichni se sem rádi podíváme znovu. Paní učitelce Štěpánce Divišové a paní Janě
Šimkové děkujeme za ochotu a čas, které nám věnovaly.
		
Petra Drongová, vychovatelka ŠD

Pálení čarodějnic
Dne 29. 4. 2016 se ve školní družině odehrálo „pálení čarodějnic“. Děti si přinesly strašidelné kostýmy,
které si potom oblékly. Jako první se volila MISS ČARODĚJNICE, zatančili jsme si s koštětem a poté jsme
se přesunuli na hřiště. Tam jsme si zasoutěžili, zadováděli. Za odměnu jsme si pochutnali na drobných sladkostech. Následovalo upálení slaměné čarodějnice od
rodiny Horníčků, kterým tímto moc děkujeme. Zábavné
odpoledne se zakončilo opékáním uzeninových dobrot.
Markéta Kuncová a Tereza Drongová, 5.ročník

Spaní ve školní družině
Spaní ve školní družině je akce, na kterou se snad
celý rok těší každý čtvrťák a páťák. My jsme se také
zúčastnili a moc se nám líbila. Dne 26. 5. 2016 jsme se
spacáky a ostatními věcmi přišli do ŠD, vybalili jsme se
a začali batikovat trička. Na večeři jsme si opekli párky.
Snad každý ví, že k dobrodružnému nocování patří neodmyslitelně stezka odvahy. Ta nemohla chybět ani tentokrát. Abychom se naladili na strašidelnou atmosféru,
utvořili jsme skupinky a začali jsme psát horory. Někteří dělali chytráky, že se bát nebudou, ale jakmile jsme
po setmění vyšli ze školy, už měli naděláno v kalhotách.
Šli jsme na hřbitov, kde jsme si naše strašidelné povídky
přečetli. Za chvíli se už někteří hodně báli, tak jsme šli
raději zpět do školy. Pak jsme šli spát. Ráno jsme se

probudili a posnídali skvělé lívanečky, které nám připravily
paní vychovatelky. Na spaní ve školní družině se nám moc
líbilo. Tento zážitek nikdy nezapomeneme, bylo to super!
Je to jen velká škoda, že to bylo naposledy. Budeme na to
rády vzpomínat celý život. J
Sabina Kvapilíková a Eliška Kašparová, 5.ročník
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Mc Donald´s CUP 2016
I v letošním roce jsme se zúčastnili tohoto žákovského
fotbalového turnaje. Okrskové kolo proběhlo 27. dubna
v Šumperku za účasti čtyř týmů. Přestože jsme měli nevýhodu v počtu hráčů i jejich nižším věku oproti soupeřům,
nemusí se kluci za své výkony vůbec stydět. Na postup
jsme nestačili, ale získali nové zkušenosti.
Atletika
Ve čtvrtek 5. května jsme uspořádali školní kolo atletických závodů. Všichni žáci bojovali ve sprintu na 50 m,
skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a zaběhli si trať
400 m.
Nejlepší závodníci se zúčastnili ve středu 11. 5. okresního finále atletického čtyřboje v Šumperku. V konkurenci 14 škol nás potěšilo 6. místo družstva mladších děvčat
(Sára Foglová, Stela Spáčilová, Klára Kašparová, Michaela
Nováková), v jednotlivcích mile překvapili Adam Ceh (15.
místo z 57) a Klára Kašparová (12. místo ze 47 zúčastněných).
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
				
Mgr. Eva Fleischerová
Dne 2. 5. jsme navštívili „Hodinu zpěvu ve zvěřinci“
s hudebním skladatelem Jaroslavem Uhlířem. Společně
s ním jsme zpívali známé písničky z pohádek a filmů pro
děti, které pan skladatel složil, a prožili tak prima hodinku
jako ptáčci zpěváčci.
Mgr. Vendula Johnová

rozhodování, protože některé výkony byly opravdu strhující. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a zde jsou vítězové:
1. kategorie: Stela Spáčilová, Eliška Václavková, Petr
Pavelek
hra na flétnu - BOOGIE, WOOGIE
2. kategorie: Simona Divišová
hra na kytaru a zpěv - ANDANTINO, ZAJÍCI
3. kategorie: Eliška Kašparová, Markéta Kuncová
zpěv - MAMMA MIA
4. kategorie: Eliška Václavková, Nicol Langerová, Barbora Divišová
gymnastická sestava
Všem účinkujícím děkujeme za pěkné výkony a vítězům
gratulujeme!
Mgr. Petra Straková
KOMUNITNÍ ŠKOLA
Virtuální univerzita 3. věku
zakončila další semestr, protože všech 13 studentek
úspěšně zvládlo všechny testy, včetně závěrečného. Studium „Genealogie“ jsme zakončili návštěvou spřátelené
skupiny v Olšanech a vyslechli si velmi zajímavou živou“
přednášku doc. Mgr. Martina Pavlíčka, Ph.D. na téma
„Umění v Itálii kolem roku 1500 - zrození vrcholné renesance“. V září začínáme opět, a jaké téma si vybereme,
rozhodneme až po prázdninách.
Den regionu Ruda
Na tradiční akci v našem okolí nás tradičně reprezentovaly opět samé ženy, a to jak velké, tak malé. Velmi hezkou
pohybovou skladbu předvedla děvčata z estetické skupinové gymnastiky pod vedením Mgr. Evy Fleischerové, krásně orientálně zatančily holčičky a zaslouženou pozornost
vzbudily ženy „Beduínky“ pod vedením Veroniky Záluské.
Kdo přišel, nelitoval.
		
Mgr. Alena Vokurková

ŠKOLNÍ TALENT 2016
Školní talent? To je přece soutěž, kterou u nás pořádáme každý rok, abychom zjistili, co naše děti všechno umí.
Letos jsme se mohli zaposlouchat do tónů klavíru a kytary, představilo se několik zpěváků, gymnastky předvedly
svá ohebná těla, zapískali nám flétnisté a byla také vidět
módní přehlídka s konferenciérkou. Porota neměla lehké
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FK Bohdíkov

Bednu už nám nikdo nevezme !!

Jářku, kdo si po podzimu myslel, že první vyhrání
z kapsy vyhání, kdo si před sezónou myslel, že první body
uhrajeme až poslední kolo někdy na přelomu října listopadu, kdo si myslel, že nemůžeme vydržet závratné bodové
tempo a chrtí závody manšaftů za náma, kdo nevěřil skálopevné obraně v čele s lapkou gólmanem, kdo nevěřil kanonýrům v útoku, kdo nevěřil pilkám v záloze, komu na chuť
trenér nepřišel, tak ti všichni jsou teď zřejmě zklamáni při
konci této sezóny. Jak je vidno a v novinách se lehce dočtete, všechny překážky jsme zdolali a přes kosmetické vady
na kráse donesli nás do síně bohdíkovské slávy, nejlepšího
výsledku v I.B třídě.
Máme bednu, ba co víc, máme druhé místo (možná
první, ale to se teď, kdy píši tento článek ještě neví). To
byla jízda. Přál bych Vám být při tom, zápas po zápase, při
každém vyhraném zápase (pouze dvě prohry), při každé
vychytané nule (a že jich taky bylo), při zápasech, kdy bylo
vše ztraceno, a přece jsme si odváželi vítězství (Staré Město). To jsou ty fotbalové momenty, pro které to děláme, to
je ta krása fotbalových zápasů, kdy se vám daří, manšaft
jede, bojujete jeden za druhého, divák, fanoušek, nervóza za zábradlím, ukrajuje očima minutku po minutě, aby
už to měli chlapci za sebou a tři bodíky na konto přibyly
a další veselice propuknout mohla. „…hlavně nesmí býti
smutno, natož aby se brečelo“. Kolikrát jsme to už v této
sezóně mohli slyšet z kabiny po zápase? Mockrát. Krásně
se o tom píše. A co bude dál. Uvidíme. Nebudu předjímat.
Teď budeme chvíli odpočívat, relaxovat u televize při sledování zápasů EURA 2016 z Francie a říkat si „ti naši kluci
z Bohdíkova by to těm frantíkům určitě natřeli líp než…“
Díky za pochvalu.
medailista I.B.tř.sk.C – veteránov bekov Jankov

odpadová abeceda
ODPADOVÁ ABECEDA
3. díl
Víte, k čemu je dobrá úprava odpadů poté, co odpady vytřídíme do barevných kontejnerů? Co se skrývá pod pojmem
komunální odpad? Pojďme se podívat na nejčastěji používané termíny v odpadové tématice.
Některé druhy odpadu lze využít a recyklovat. Tomu se
říká jednoduše využití odpadů. Využití může být materiálové, kdy se odpad použije pro výrobu nového výrobku, sem

patří i recyklace, využití může být také energetické, kdy se
odpad použije pro výrobu energie, např. v zařízeních na
energetické využití odpadu a teplárnách. Využitím je i přeměna bioodpadu v kompost.
Materiálové využívání odpadů probíhá buď ve speciálních zařízeních, která zpracovávají pouze odpady za
účelem jejich recyklace, nebo probíhá v továrnách, které
používají jak primární suroviny, tak druhotné suroviny vyrobené z odpadů. Většinou se při zpracování odpadů používá jak primární, tak druhotná surovina. Příklady zařízení
specializovaných jen na odpady jsou např. kompostárny
a bioplynové stanice, které zpracovávají bioodpady, některé továrny na zpracování odpadních plastů, papírny, sklárny a další zařízení většinou kombinují oba typy surovin.
Aby se z vytříděného odpadu stala druhotná surovina,
ze které lze vyrábět nové výrobky, je třeba ji nějak upravit.
Úprava odpadů je činnost, při které se mění vlastnosti odpadů tak, aby další nakládání s nimi bylo co možné nejefektivnější. Nejčastějším způsobem úpravy odpadů je jejich
třídění, nebo také dotřídění. Dotřídění odpadů z barevných
kontejnerů probíhá na tzv. dotřiďovacích linkách. Správná
třídící linka je umístěna v hale, kam přiveze a vysype svozové auto tříděný odpad z kontejnerů. Pomocí dopravníků se
odpad dopraví do třídící kabiny. Obsluha třídící linky vybírá
z pásu ručně správné druhy odpadů, přičemž každý pracovník vybírá jeden nebo dva konkrétní druhy odpadu, které
shazuje do velké klece. Když je klec plná, nahrne se vytříděný odpad z jedné klece na další dopravník, který doveze
odpady až k velkému lisu. Tam se z odpadu udělají balíky,
mohou vážit až 500 kilogramů. Balíky jsou převázány drátem a skladují ve skladech do té doby, než jich je dostatek
na celý kamion. Pak se odvezou ke konečnému zpracovateli.
Odpady, které nejdou zpracovat, nebo do barevných
kontejnerů na využitelné odpady nepatří, projedou po pásu
až na konec a tam skončí v odděleném kontejneru. Tomu
se říká výmět. Většinou to jsou obtížně recyklovatelné odpady, nebo odpady, které by v kontejneru skončit neměly,
zejména takové, které jsou znečištěné. Výmět se odveze
buď na skládku, nebo do spalovny komunálních odpadů,
kde se z nich ještě vyrobí teplo, nebo do cementárny, kde
poslouží k výrobě cementu.
Komunální odpad z obcí je veškerý odpad vznikající na
území obce od občanů ale také od drobných živnostníků
a firem, které jsou zapojené do odpadového hospodářství
obce. Do komunálního odpadu patří tedy domovní odpad,
odpad ze zeleně (ze soukromých a veřejných zahrad, parků
a zelených ploch), odpad z údržby obce (odpady ze hřbitovů,
odpady z čištění silnic a komunikaci – uliční smetky, odpad
z odpadkových košů, apod.). Komunální odpad zahrnuje
také odpady z drobných provozoven a obchodů, kanceláří
a institucí, úřadů, apod.). Tyto subjekty by však měly mít
s obcí nebo městem smlouvu o zapojení do systému obce.
Podnikatelé ani firmy nesmí pro své odpady využívat městských kontejnerů, které jsou určené pro občany. Právnické
osoby musí mít pro svůj odpad vlastní kontejnery.
Více informací naleznete na stránkách
www.jaktridit.cz
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firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
18. 6.
19. 6.
24. 6.
2. 7.
9. 7.
16. 7.
30. 7.
13. 8.
13. 8.

130 let SDH Bohdíkov
Koncert žáků HŠ Yamaha
Školní pouť
135 let SDH Raškov
Turnaj v malé kopané
Pohádkový les
Sportovní odpoledne FK
Amazonky dětem
Rocková noc

Všechny malé i velké zveme na

NEDĚLE 19. 6. 2016 V 15:30 HOD.
V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA V BOHDÍKOVĚ
Těšíme se na Vás!

www.reprotisk.cz

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2

Bohdíkovský zpravodaj vydává obec Bohdíkov, IČ 00302376, adresa: Bohdíkov 163, 789 64. Vychází 6x ročně. Zapsán do evidence periodického
tisku pod číslem MK ČR E 14091. Redakční rada: Mgr. Jana Málková, Ivana Pazdírková, Mgr. Petra Straková a Petr Janků. Adresa redakce: Obecní
úřad Bohdíkov, e–mail: bohdik.zpravodaj@centrum.cz, graf. úprava a tisk Reprotisk s.r.o, Šumperk.

