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Vážení spoluobčané,
již čtvrtým rokem můžeme využívat výhod obecní kanalizace. Naše obec se tak zařadila mezi rozvinuté obce 21. století.
Bohužel, připadá mi, že řada občanů svým myšlením a chováním se naopak vrátila do středověku. Do středověku, kdy lidé
vyhodili splašky před dům a dál už nic neřešili. Tak jako dnes
mnozí zřejmě splašky, které se jim nechce uklízet, vyhodí do
záchodu, nebo snad dokonce do čisticích šachet, které mají na
svých pozemcích. Mluvím o tom proto, že si neumím vysvětlit,
jak jinak by se do obecní kanalizace dostaly hadry, papírové
kapesníky, vlhčené ubrousky či dokonce hygienické vložky.
Říká se: „Sejde z očí, sejde z mysli“. Vám možná pomyšlení na odpad z mysli sejde, bohužel objeví se na jiném místě,
kde udělá takovou paseku, že pracovníci úřadu nehledě na
denní či noční hodinu, všední den či svátek, musí odstraňovat
problém, který Váš odpad cestou kanalizací způsobil. Abyste pochopili, o čem mluvím. Naši kanalizaci netvoří rozlehlé
stoky, jaké znáte z filmů, kde se prohání potkani či uprchlí
trestanci. Naši kanalizaci tvoří potrubí o průměru 25 cm, které sice mnohdy vede z kopce, ale většinou leží téměř v rovině.

NITRIANSKÉ SUČANY

V sobotu 17. září přijede na dvoudenní přátelskou
návštěvu do naší obce delegace z Nitrianských Sučan.
V sobotu odpoledne navštíví Ruční papírnu a zámek ve
Velkých Losinách. V kulturním domě se poté uskuteční
společenský večer s hudbou
a tancem, zpestřený vystoupením žáků školy, orientálních tanečnic a Bohdíkovských seniorek.
Nedělní dopoledne se
ponese v klidnějším duchu
společných návštěv známých rodin a prohlídkou
obce. Všichni se budeme
snažit, aby naši slovenští
přátelé odjížděli s nejlepšími dojmy a příjemnými
zážitky.
Ve čtvrtek 30. června
2016 Dobrovolný hasičský
sbor Nitrianské Sučany
získal na základě darovací

K tomu, aby splašky dotekly až do čističky odpadních vod,
slouží 4 čerpací stanice s čerpadly, která svými lopatkami
pohání odpad dál. Jenže v momentě, kdy do těchto šachet
dopluje odpad, který se ve vodě nerozpouští, namotá se na
lopatky a brzdí chod čerpadel až do okamžiku, kdy se čerpadlo násilně zastaví a v podstatě spálí. To pak musí pracovníci
obecního úřadu neprodleně řešit. A že to stojí nemalé peníze, není snad třeba připomínat. Protože kanalizaci spravuje
obec Bohdíkov, vynaložené peníze budou chybět zase někde
jinde. Anebo je zaplatíme všichni při příštích vyúčtováních
stočného.
Několik slov na závěr. Toaletní papír se v Evropě používá
více než 150 let. Je vyroben tak, aby se ve vodě po použití rozložil. Naproti tomu vlhčené ubrousky a papírové kapesníky se
chovají úplně jinak a ve vodě se nerozpustí. Proto do kanalizace ani septiků nepatří. Má-li někdo k využití toaletního papíru zásadní výhrady, může použít jako naši předkové mech,
listy různých rostlin anebo kousky klasických novin. S tím by
snad obecní kanalizace takový problém neměla.
J. Málková
smlouvy mezi Ministerstvem vnitra SR Bratislava a Obcí
Nitrianské Sučany hasičský automobil MERCEDES
BENZ SPRINTER 312 DKA.

zprávy obecního úřadu
SDĚLENÍ MěÚ ŠUMPERK
K TERÉNNÍM ÚPRAVÁM V KOMŇÁTCE
Terénní úprava v k.ú. Komňátka, na pozemcích p. č. 666/2, 667/6 a 666/1
byla povolena Městským úřadem Šumperk, odborem výstavby, Rozhodnutím
o změně využití území, vydaným dne 24. 3. 2016 pod č.j. MUSP 29345/2016LUVE na základě Souhrnného stanoviska Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí, vydaného 12. 2. 2016 pod č.j. MUSP 5231/2016. Toto
stanovisko bylo vypracováno na základě předložené projektové dokumentace,
Biologického posouzení lokality pro realizaci akce „Terénní úpravy Bohdíkov“
a Integrovaného hodnocení rizik lokality.
Provedená neohlášená místní šetření a kontroly neprokázaly žádné ohrožení životního prostředí, (dotčení nebo ohrožení ochranného pásma zdroje pitné
vody a evropsky významné lokality „Štola Mařka“) a lidského zdraví. Materiály, které byly výše uvedeným Rozhodnutím o změně využití území povoleny
na terénní úpravu ukládat a jsou ukládány, splňují požadavky stanovené ve
vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.
Ing. Martina Homolová Dubová, Ph.D.
Referent MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí

HIERARCHIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Nakládání s odpady má svůj řád
a pravidla. Pojďme se podívat na to,
jakým způsobem v České republice
funguje odpadová hierarchie.
Hospodaření s odpady má pevně
dané pořadí, u kterého všeobecně
platí, že je daleko lepší předcházet
vzniku odpadů nebo jejich množství
omezit, než hledat pouze cesty, jak
odpady bezpečně odstraňovat. Nakládání s odpady se řídí Rámcovou
směrnici o odpadech Evropského
parlamentu a Rady.
Na první místo v nakládání s odpady se řadí předcházení vzniku
odpadů, následuje příprava k opětovnému využití, poté recyklace,
a pokud odpad nelze dále jakkoliv
recyklovat a využít, tak putuje do zařízení na energetické využití odpadů
nebo na odstranění.
Pojďme se podívat na recyklaci
odpadů, ve které se Česká republika
řadí ve srovnání s evropskými zeměmi na přední příčky. Například v recyklaci obalových odpadů si vedeme
velmi dobře. Ročně se u nás recykluje
přes 70 % všech obalů. Nejlépe třídíme plasty a papír.
U slova recyklace se často přidávají slova „materiálové využití.“
Materiálovým využitím odpadů se
rozumí náhrada prvotních surovin

4. díl
látkami získanými z odpadů, které
lze považovat za druhotné suroviny.
Tedy když nám například doslouží
obal od PET lahve a my ji správně
vytřídíme, tak se tato lahev recykluje buď opět na PET lahev, nebo se
z ní vyrobí vlákno, které se používá
na výrobu interiérů do aut nebo oblečení. To je příklad materiálového
využití.
Zásada recyklace (materiálového
využití) spočívá v preferenci recyklace odpadů kvůli velké úspoře surovin
a ke snižování důsledků jejich těžby.
Druhým významným dopadem je
snížení spotřeby energie ve výrobních
procesech. Podstatou zásady je to, že
každý materiál, který lze zpracovat
v původním výrobním cyklu a znovu použít, by se měl takto zpracovat,
čímž se sníží spotřeba surovin i energie. Vrácení použitého materiálu do
výroby stejně kvalitního výrobku je
nejlepší formou přepracování druhotné suroviny.
Jiným typem recyklace je použití
materiálu pro naprosto jiného, jako
je například výroba zahradních laviček z drcených směsných plastů. Tím
se redukují objemy odpadů určené
k odstranění.
Více informací naleznete na stránkách www.jaktridit.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodili:
Matyáš Daněk, Raškov
Zuzana Süčová, Raškov
Klára Divišová, Komňátka
Matyáš Diviš, Bohdíkov

Navždy se s námi rozloučili:
Zdenka Dašková, Bohdíkov
Tomáš Procházka, Raškov
Stanislav Gronych, Bohdíkov
Vladimír Gronych, Raškov
Marie Gronychová, Bohdíkov
Květuška Gronychová, Bohdíkov

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
SBĚRNÉHO STŘEDISKA
ODPADŮ
v Rudě nad Moravou:
PO
09:00 - 17:00 hodin
ST
09:00 - 17:00 hodin
SO
08:00 - 11:00 hodin

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
29. 8. 2016
26. 9. 2016

Ze života naší obce
AMAZONKY DĚTEM
V sobotu dne 13. srpna se od
14 hodin na hasičské zahradě
v Bohdíkově konal již 8. ročník tradičního, sportovně – zábavného odpoledne s názvem „Amazonky dětem“, tentokrát s podtitulem „Bohdíkovské hry bez hranic“ na téma ze
života hmyzu. Místní skupina Amazonek připravila pro všechny zájemce vskutku nápaditou a zábavnou
štafetu o pohár Amazonek a také
doprovodný program.Vše bylo
zpestřeno velmi bohatou tombolou a skvělým občerstvením. I přes
počáteční nepřízeň počasí, která
nás dopoledne při chystání akce
doprovázela, se nakonec během odpoledne Hasičská zahrada zaplnila
rodiči s dětmi, a aktivní účast dětí
i dospělých na jednotlivých hrách
dala jasně najevo, 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 až do ranních hodin. Letošní ročník bych hodnotila za trošku
slabší díky akcím, které byly v okolních vesnicích, ale i tak se tohoto
ročníku zúčastnilo nad 250 návštěvníků.
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 devátému
ročníku akce „Amazonky dětem“,
o jejímž datu konání budete včas
informováni.
Za pořadatele
Veronika Vybíralová

MALÝ HOKEJISTA A JEHO VELKÝ ÚSPĚCH
Sotva přišel do mateřské školy, našel si kromě hraní s novými kamarády i jinou zábavu, ač podstatně
náročnější – hokej. Dnes už skoro osmiletý rodák z naší
obce, Samuel Vogl, hraje za HK Mladí draci Šumperk
a jeho pokoj zdobí několik pohárů a desítky medailí.
Dnes ve svém ročníku své vrstevníky značně převyšuje
jak v herních tak i brustech. Samuel trénuje
ních prázdninách má
pílí a dřinou letos dosávýkonu, když získal do
nejcennější pohár. Jen
ho jeho otec přihlásil na
WORLD
TALENT
který se uskutečnil v Tela talentovaní hokejisté
světa. Chtěl vědět, jak se
cizími hráči a zda jeho

lařských schopnoskaždý den, jen o lettrochu volna. Touto
hl opravdu skvělého
své sbírky jeho zatím
tak ze zajímavosti
celosvětový turnaj
TOURNAMENT,
či. Sešli se tu mladí
z 12 zemí celého
popere s naprosto
dovednosti
dosahují úrovně hráčů
z ostatních zemí.
Po dvou dnech usilovného boje přišlo
vyhlášení, kdy jejich
tým složený z několika cizinců, skončil na
krásném třetím místě.
Po celkovém vyhlášení týmů, přišlo
senzační ocenění pro Samuela. Ze stovky
hráčů byl vyhlášen nejlepším útočníkem
celého turnaje WTT. Je to obrovský úspěch
tak mladého kluka prosadit se mezi hráči
z celého světa, kteří mají podstatně lepší
možnosti tréninku, než my tady u nás.
Gratulujeme Samovi a doufáme, že se
mu bude dařit i nadále a ještě o něm hodně
uslyšíme!

WORLD TALENT TOURNAMENT
Letošní turnaj WTT - WORLD TALENT TOURNAMENT proběhl v nové
hale Hockey Talent Center v Telči a zúčastnilo se ho na 64 týmů složených
z hráčů různých národností. Tohoto velkého mládežnického turnaje se zúčastnilo přes 1000 hráčů z České republiky, Slovenska, Německa, Švýcarska, Maďarska, Rakouska, Ruska, Itálie, Lotyšska, Polska, Slovinska, Rumunska... Turnaj se konal v termínu 2.–17. 4. 2016 a nabídl špičkovou konfrontaci s výborným zázemím nové moderní haly v Telči. Cílem tohoto projektu je soustředit
talentované hráče v prostředí vzájemné konfrontace, konkurence i spolupráce,
motivovat je a nabídnout jim spolupráci na jejich dalším výkonnostním růstu.
Turnaj byl vypsán pro kategorie U8 - 2008, U9 - 2007, U10 - 2006, U11- 2005,
U12 - 2004, U13 - 2003, U14 - 2002, U16 - 2000/2001.
Do nové haly Hockey Talent Center Telč se přijela podívat na mládežnický
hokej i řada významných osobností: m.j. Petr Leška, Jan Bulis, Tomáš Žižka,
Roman Čechmánek, Michal Barinka, Robert Hamrla, Jiří Šejba st., Igor Rataj,
Sebastian Elwing, Martin Altrichter, Radek Ťoupal... Překvapením byl příjezd
sportovního manažera jednoho z nejlepších klubů v Evropě finského Karpat
Oulu Harriho Aha.
Redakce
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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
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Okresní kolo matematické soutěže žáků 5. tříd
22. března jsme vyslali dvě šikovné počtářky Elišku
Kašparovou a Markétu Kuncovou na 1. ZŠ v Šumperku,
aby změřily své síly v matematické soutěži. Účast byla poněkud slabší, sešlo se jen 35 řešitelů. Asi se některé děti
opravdu matematiky bojí. Naše děvčata si však dodala odvahu! Úlohy byly opravdu nelehké. Bylo zapotřebí zapojit
postřeh, představivost a logický úsudek. V nelehké konkurenci městských škol, mezi které přijely jen dvě málotřídky, se naše žákyně určitě neztratily.
Celkový výsledek:
Eliška Kašparová – 21. místo
			
Markéta Kuncová – 29. místo
Děkujeme naším děvčatům úsilí a reprezentaci školy.
Závěrečný koncert žáků HŠ YAMAHA
Neděle 19. června patřila opět příznivcům hudby a našim
mladým muzikantům. Žáci všech oborů naší hudební školy
ukázali, že se v průběhu školního roku zdokonalovali a naučili se spousty nových skladeb. Do bohdíkovského kostela
zavítalo hodně posluchačů, kteří vytvořili krásnou atmosféru. Velkou radost nám udělaly nejmladší prvňačky Valerka
Valentová a Verunka Janků, které hudební školu začaly navštěvovat od pololetí. Díky své píli a zájmu dokázaly zahrát
i náročnější písně. Za vybrané vstupné jsme se v následujícím
týdnu sešli s dětmi i jejich rodiči v restauraci Pod Horou na
malém pohoštění a předání závěrečného osvědčení. Děkujeme panu V. Diopanovi za každoroční sponzorství.

Dětský den na Vysoké
Naši přátelé z chatové osady Vysoká nás i letos pozvali k účasti na oslavě svátku všech dětí. Nechybělo každoroční vlídné přijetí a pohostinnost. Úsměvy střídala dobrá
nálada a občas šedivé mraky. Přesto se nad námi počasí
smilovalo a nespadla ani kapka. Děti opět hrály a zpívaly,
diváci tleskali a bylo nám všem spolu dobře. Zábavná byla
cesta za pokladem a kácení májky ověšené sladkými odměnami. Také jsme si prohlédli hasičské a policejní auto.
Moc děkujeme panu Mgr. Miroslavu Strakovi za pozvání
a těšíme se na další společné setkání v předvánoční době
v kapličce.
Mgr. Petra Straková
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Školní výlet na Hrad Šternberk
Správný závěr školního roku se neobejde bez výletu.
My jsme zamířili do Šternberka, kde pro nás připravili
2 zajímavé programy pro mladší a starší děti. Prohlídka
hradu tak byla okořeněna mnoha neobyčejnými zážitky
a určitě na ni dlouho nezapomeneme.

26. Školní pouť
Pod nebem bez mráčků a za „luxusního počasí“
jsme měli možnost strávit 24. června 2016 příjemné odpoledne na 26. školní pouti. Tato tradiční slavnost se
uskutečnila díky spolupráci Základní školy a Mateřské
školy Bohdíkov, Komunitní školy, Obce Bohdíkov a HŠ
Yamaha.
Pouť slavnostně zahájila p. ředitelka ZŠ Mgr. Alena
Vokurková. Poté následoval bohatý program, na kterém
se podíleli žáci školy s pěkným muzikálem Červená
Karkulka, děti z obou mateřských škol a děti i dospělí navštěvující zájmové aktivity komunitní školy. Velmi
hezké vystoupení a pohybové nadání předvedla děvčata
navštěvující pohybovou výchovu, estetickou skupinovou
gymnastiku a orientální tance. K vidění byly i sestavy
dětí na trampolínách, vystoupení orientálních tanečnic
„Beduínek“ a bohdíkovských seniorek. Program byl
obohacen hudebním vystoupením pana Rollera s drumbeny, kterému se podařilo aktivně zapojit do muzicírování mnoho dětí i dospělých. Svým nadáním se nám
pochlubil dřevosochař p. Pecháček a velkým překvape-

ním nejen pro muže byla přehlídka motoristického sportu
v obci.
V průběhu odpoledne si děti zasoutěžily, zadováděly na
skákacím hradu a trampolíně. V „Bafově stánku“ si za své
vynaložené úsilí vybraly drobné dárečky, měly možnost si

vyrobit malou dekoraci ve výtvarné dílně u p. Talandové
a p. Novákové, nechat si namalovat obličej p. Václavíkovou a mnozí si odnesli výhry z „Blešího štěstí“. Slavnostním zapálením táboráku jsme se rozloučili s „páťačkami“,
které přestupují na druhý stupeň základní školy.
Celý program byl prokládán vystoupeními zpěvaček
navštěvujících naši pobočku hudební školy Yamaha. Pozdní večerní čas nám zpestřila ohňová show skupiny Postrpoi. K poslechu a tanci hrála úspěšná místní kapela 3GO
ROCK.
Všichni jsme si mohli pochutnat na dobrotách z udírny a grilu, zdravých produktech a palačinkách z firmy
PRO-BIO, domácích sušenkách, mufinech, perníčcích
a bábovkách od maminek, valašských frgálech, zmrzlině,
chlazených limonádách a pivečku.
Velké poděkování si zaslouží všichni účinkující, obsluhující u stánků, ochotní rodiče, sponzoři i návštěvníci.
Příští rok zase opět na viděnou!!!
		
Petra Drongová a Markéta Kuncová,
vychovatelky ŠD a koordinátorky KŠ

KOMUNITNÍ ŠKOLA
Máme za sebou další školní rok. Do následujícího přehledu jsme se pokusili shrnout všechny realizované aktivity.
Protože drtivá většina z nich bude pokračovat i v roce následujícím, může posloužit zároveň jako pozvánka. Přihlášky
budeme opět přijímat na konci srpna a v září. Zveme ke vzdělávání, pohybu nebo výtvarným aktivitám, uvítáme další
zajímavé nápady.

Aktivity Komunitní školy Bohdíkov ve školním roce 2015/16
Název aktivity

Frekvence

Počet přihlášených

počet lekcí

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

1x týdně

12

23

3. Orientální tance pro děti

1x týdně

14

36

4. Orientální tance pro dospělé

1x týdně

16

21

5. Cvičení na trampolínách - děti

1x týdně

23

67

6. Cvičení na trampolínách - dospělí

1x týdně

17

19

7. Zdravotní tělocvik pro dospělé

1x týdně

11

37

8. Oddíl estetické skupinové gymnastiky

2x týdně

13

65

9. Zdravotní cvičení s prvky jógy

1x týdně

15

27

10. Angličtina pro žáky 1. a 2. ročníku

1x týdně

16

36

11. Kurz angličtiny pro starší děti

1 x týdně

14

27

12. Cvičení na velkých míčích

1 x týdně

11

17

13. Výtvarný kroužek

1 x týdně

18

33

příležitostně

6

1

15. Florbal

1 x týdně

12

19

16. Virtuální univerzita třetího věku

1 x 14 dní

13

14

1x

17

1

1xtýdně

5

12

dle domluvy

1

7

234

462

14. Výtvarná dílna - pletení z pedigu

17. Beseda – První pomoc
18. Literární kroužek
19. Individuální kurz angličtiny
Celkem
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FK Bohdíkov
„Už sme tam !“
Trochu navážu na článek z minulého zpravodaje, kde
byla odborníkem na kopanou, tedy mnou, kladně hodnocena uplynulá sezóna, chválou se nešetřilo a mít ještě něco
na rozdávání, tak to všem rozdám. Skončily jsme stříbrní
se stejným počtem bodů jako první a „co bude dál, uvidíme“ bylo řečeno. Dnes už to víme. Přepisuje se historie
bohdíkovské kopané a kabinou zní „Už sme tam, už jsme
tam !!“. Vzali jsem se vší zodpovědností výzvu postupu do
I.A třídy. Nejsem si zcela jist, že toto rozhodnutí bylo přijato s nadšením u všech, vždyť i u samotných hráčů nebylo
rozhodnuto hned a kladně. Bylo potřeba, aby v klidu každý
zapřemýšlel, porovnal pro a proti, ještě jednou zašel na
hřiště, proběhnul se po trávníku a sám sobě si řekl, pro
co to vlastně dělám, proč se pořád dokola honím za koženou puckou, proč střílím góly, proč se nechávám okopávat
a nebo si jen každý vzal k srdci názor starších harcovníků
manšaftu, kteří neváhali a s nadšením tuto výzvu podpořili. Prostě stalo se, rozhodnutí bylo „Ano“ a teď již není
cesty zpět. Holt si budou muset v I.A třídě zvyknout na to,
že dosud pro ně neznámá bohdíkovská mašina přijala do
olomouckých krajů s nadupaným kotlem rabovat mistrovské body nedaje svou kůži lacino.
První dva úvodní zápasy naznačily, že v této soutěži
nemusíme být jen snadnou kořistí, že dokážeme ukázat
zuby a že se s námi musí počítat při rozdělování bodů.
Může se stát, že se nám nějaký zápas nevyvede a jedna
nula prohrajeme vlastním gólem v devadesáté minutě, to
se může stát a stává se to i lepším manšaftům, ale budeme se snažit, aby takových zápasů bylo co nejmíň, nejlépe
žádný a hlavně neudělat ostudu, trefovat zařízení, protože čím víc gólů dáme, tím víc bodů pak budeme mít. Že
góly střílet umíme, to víme. Ještě si bolavou tlapku vyléčí
náš hbitý panter Hata a pak to bude mela. Takže uvidíme,
kluci jsou rozjetí, hřiště napohled i naomak vypadá k světu
a divák fanoušek si pomalu zvyká na nové diváky fanoušky
z jižnějších krajů. Připravme se na nové neokoukané manšafty, rychlejší, možná techničtější fotbal a delší zájezdy.
Nic na co by se nedalo zvyknout.
A jak říkáme my fotbalisti „Nemusí pršet, stačí když
kape“.
Zase optimista, hrající předsedající, občas střílící

SDH Bohdíkov
130. výročí založení hasičského sboru v Bohdíkově
V sobotu 18. června 2016 jsme
oslavili 130. výročí založení SDH
Bohdíkov. Dopoledne zástupci hasičů a obce položili věnce na místním
hřbitově. V 10 hodin se konala mše
svatá za zemřelé hasiče.
Odpolední program jsme zahájili
předáním vyznamenání našim hasičům. Pak následovalo vystoupení
mažoretek z PM Stars Pardubice,
podívali jsme se na adrenalinovou
show na kole a jednokolce z Trial Ri-

ders. Pozvání také přijali profesionální hasiči ze Šumperka,
kteří nám ukázali a okomentovali výbavu a výstroj v autě.
Vystoupily i naše oblíbené mažoretky seniorky a děti z mateřské školy. Přijeli k nám mladí hasiči z Postřelmova ukázat, co všechno umí. Na závěr programu nám naši hasiči
ukázali, jak se hasí lesní požár založený místními opilci.
Celé odpoledne byla v prostoru kuželny uspořádaná
výstava historické výstroje a výzbroje včetně dobových fotografií. Pro děti byl připraven hrací koutek, a pro všechny
zúčastněné bylo zajištěno bohaté občerstvení. Večer nám
k poslechu zahrála místní kapela 3GO Rock. Po setmění
nás čekalo překvapení v podobě ohňostroje. Věříme, že
všichni zúčastnění si odnesli z tohoto odpoledne mnoho
příjemných zážitků. Jen nás mrzí malá účast diváků.
Děkujeme našim sponzorům a všem, kteří pomohli
nebo jakkoli se podíleli na organizaci celé akce.
Sponzoři: Obec Bohdíkov, MAS Horní Pomoraví, Olomoucký kraj, DEK stavebniny a.s., Jiří Komárek, rodina Petrikova,
ISOLA Bohdíkov, Barvy laky Šumperk, Dols Šumperk, Jan
Kozák, Kučera papírnictví Šumperk, MUDr. Jan Hoždora,
Jana Brostíková – H.B.S. MONT spol. s.r.o., rodina Ondráčkova, Vlasta Kutlerová, Jana Kvapilová – Kadeřnický salon Milenium, rodina Ondráčkova, rodina Šimkova, rodina Marečkova,
rodina Ondráčkova, Jaroslav Žalčík, ADA COPY SERVIS
s.r.o. Šumperk, Apator Metra Šumperk, Leoš Hatoň – Květinka, Pavel Martínek – Hasicí přístroje, Zbyněk Tesařík – Hasicí
přístroje, Šárka Vybíralová – Nitka Hanušovice, Dřevovýroba
Kogej, David Patsch –Tulach s.r.o., Vlastimil Diopan, Vobus
v.o.s. Hanušovice, Antonín Gronych, Petra Kotrašová – Květinové dekorace, Ondřej Kotraš – OK Střechy, Vít Plaňava,
Kateřina Ondráčková, rodina Pavelkova – Rudoltice, Pivovar
Hanušovice, Bredomed – zdravotní potřeby Šumperk, Květinka U kluků Šumperk, Jiří Zaoral – Kadeřnické potřeby.
SDH Bohdíkov
POHÁDKOVÝ LES
16. 7. 2016 jsme pro děti uspořádali hravé odpoledne.
V 15 hodin děti vyšly na pohádkovou výpravu, kde potkaly
celkem 16 masek, mimo jiné vodníka, Ferdu mravence s Beruškou, kata nebo Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. Po
návratu na Hasičskou zahradu jsme pro děti připravili různé
hry s pohádkovým motivem. Letošní akce se zúčastnilo asi
60 dětí, pro všechny jsme připravili bohaté občerstvení, děti
po výpravě dostaly sladkou odměnu. K hudbě nám hrál DJ
Krátký. Počasí nám přálo a děti si odpoledne užily.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a všem, kteří pomáhali s přípravou Pohádkového lesa. Také děkujeme všem
SDH Bohdíkov
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RAŠKOVSKÝ KOTLÍK 2016

SDH RAŠKOV
2. 7. 2016 se v hasičském areálu na Podhradí uskutečnila oslava 135. Výročí založení SDH Raškov. Této akci
předcházely nemalé přípravy: např. nutná oprava taneční
plochy, pódia pro hudebníky a v podstatě oprava celého
areálu po předcházející bouřce. Byli jsme rádi, že se nám
podařilo vše dokončit včas. Velmi nás potěšilo, že na tuto
akci přijali pozvání a zúčastnili se mimo jiné: starosta obce
Ing. Hatoň, starosta 6. Okrsku, starosta okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Ošťádal, člen výkonného výboru bratr Havlas a zástupci okolních sborů
i se svou technikou.

Pro návštěvníky byla připravena i malá ukázka historického vybavení, které je ovšem stále funkční, jak se mohly
děti i ostatní návštěvníci sami přesvědčit. Dále byl pro návštěvníky připraven bohatý program. Mimo jiné: skákací
hrad a střelnice pro děti, bohaté občerstvení, vystoupení
historického šermu i našich mažoretek seniorek. Nesmíme
zapomenout ani na domeček, který pro děti vyrobil Jan
Šárnik a který nakonec posloužil jako simulátor hoření
i hašení. Během tohoto už tak bohatého programu byli
oceněni i členové našeho sboru medailí za zásluhy. Našemu sboru byla také předána medaile svatého Floriana, kterou uděluje krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje.
Po oficiální části oslavy večer pokračovaly hudební zábavou, která se protáhla do ranních hodin. Byli jsme rádi,
že i přes pozdější nepřízeň počasí se celá akce vydařila.
Touto cestou bych chtěl také poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu této oslavy.
Fleischer, starosta SDH Raškov

V sobotu 30. 7. se
z areálu v Podhradí
v Raškově nesla všemi
směry
neodolatelná
vůně. Uskutečnil se
zde 1. ročník soutěže
ve vaření kotlíkových
gulášů pod záštitou
JSDH Raškov. S úderem 16. hodiny vzplály plameny pod všemi
kotlíky v areálu a bylo
odstartováno
utkání
mezi týmy, kotlíky i vařečkami. Do soutěže se
přihlásilo 9 týmů, které
velmi usilovně bojovaly
o nejlepší kotlíkový guláš. Týmy byly tvořeny

buď početnější skupinou anebo odvážným jednotlivcem.
Všichni účastníci do kulinářského klání vložili maximum
svých sil, ale také svého kuchařského umění. Každý guláš
byl něčím odlišný a výjimečný. Někdo přidal zeleninu, jiný
měl zase na zpestření opečenou klobásku a někdo přidával
tajné ingredience pro provedení jedinečného guláše. Pro
všechny účastníky byl povolen doping v podobě zlatavého
moku nebo ohnivé vody, což přispělo k ještě větší soutěživosti. Celé tři hodiny byl slyšet hlasitý smích, bouchání
pokliček a probublávání soutěžních gulášů. To vše lákalo
návštěvníky, kteří se nemohli dočkat ochutnávek voňavých
pochutin po skončení soutěže.
V 19:00 byla soutěž ukončena a na řadu přišla práce
naší odborné poroty, kterou tvořilo 7 členů. Práce poroty nebyla vůbec jednoduchá. Hodnotila se kvalita surovin,
barva a vůně guláše, ale hlavně chuť guláše. Po dlouhém
a náročném hodnocení byl nad guláši a kuchaři snesen verdikt. Na 1. místě se umístil tým Maminy pod vedením paní
Poláchové, na 2. místě pak Gustav Hodek a na 3. místě
pan Stanislav Cikrýt. Pro všechny účastníky byly připraveny pamětní trička a vařečky, ale také spousta hodnotných
cen. Celý gulášový den provázela přátelská atmosféra, která se projevovala úsměvem na každé tváři. Ve 21:00 přišel
na řadu zasloužený odpočinek po náročné soutěži v podobě letního kina. Pohádka Zootropolis nepřilákala pouze
dětské diváky, ale také spoustu diváků z řad rodičů. Děkujeme všem, kteří svojí účastí podpořili Raškovský kotlík,
a z obyčejného sobotního odpoledne nám pomohli vytvořit odpoledne nezapomenutelné. Doufáme, že se příští rok
na 2. ročníku opět všichni potkáme.
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firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
9. 9. Zájezd pro důchodce
18. 9. Vzpomínkový festival dechových hudeb
Ády Rulíška v areálu koupaliště v Rudě nad Moravou
Přehlídka dechových kapel je od 14.00 hodin
do 19.00 hodin.
Přehlídku doplní vystoupení „Mažoretek“ z Rudy
nad Moravou (v případě nepřízně počasí proběhne
vystoupení v KD Na Záložně).
Občerstvení zajištěno.
22. 10. Stříbrné svatby a setkání padesátiletých

Jak třídit PAPÍR z domácností?
Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje, protože
druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin znovu využity ve výrobě.
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.

Co je důležité?
Pokud možno předcházet vzniku odpadů – například nekupovat výrobky s nadbytečnými obaly. Třídit odpady hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů… Do barevných kontejnerů
dávat opravdu jen to, co tam patří – znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah kontejneru.
Před vhozením do kontejneru minimalizovat objem odpadu sešlápnutím.

NEPATŘÍ SEM:

PATŘÍ SEM:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

noviny, časopisy
školní sešity
brožury
reklamní letáky
katalogy
psací a balicí papír
čisté papírové obaly a sáčky
rozložené krabice a kartony
knihy

•
•
•
•
•

voskovaný papír
obaly od másla
zbytky tapet
znečištěný a mastný papír
nápojové kartony – obaly
(krabice) od mléka a nápojů
• papírové kapesníky
• ubrousky
• jednorázové pleny

Zahájení školního roku 2016/17
se uskuteční ve čtvrtek 1. září. 2016 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 h.
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 první den do školní
družiny, musí si rodiče v tento den dopravu dítěte
zpět do Raškova zajistit sami.
Provoz MŠ Raškov a ŠJ začíná 15. 8.,
MŠ Bohdíkov zahajuje 29. 8. 2016.

Mgr. Alena Vokurková, ředitelka školy

Co se děje s papírem dále?

Papír roztřídíme podle kategorií (např. vlnitá lepenka, kancelářský papír, noviny, časopisy). Pro snazší
přepravu papír slisujeme a odvážíme k dalšímu zpracování a využití. Čím čistší je vytříděná surovina, tím
větší šanci má na další využití. Papír lze recyklovat 6–7×. S každým dalším použitím se zkracují vlákna
a snižuje se kvalita papíroviny. Nezapomínejte, že recyklací starého papíru šetříme životní prostředí.

www.suez-odpady.cz

info@sita.cz

800 102 000

TŘÍDĚNÍM SPOLEČNĚ CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ ZDROJE. DĚKUJEME.

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2
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