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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
byl vyhlášen dotační program Kotlíkové dotace v Olo-

mouckém kraji II.
Olomoucký kraj dne 19. září 2017 vyhlásil dotač-

ní program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. 
V rámci tohoto dotačního programu mohou občané kra-
je, resp. vlastníci rodinných domů v Olomouckém kraji 
požádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná 
paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná paliva 
(kombinace uhlí + biomasa, biomasa), tepelné čerpadlo 
a plynový kondenzační kotel. 

Samotný příjem žádostí bude probíhat od 24. 10. 2017 
od 10:00 hodin do 30. 11. 2017 do 12:00 hod. Žádosti se 
budou podávat v elektronické podobě. Následně zašle ža-
datel žádost do 10 dnů také v listinné podobě.

V období od vyhlášení dotačního programu do zahá-
jení příjmu žádostí bude Olomoucký kraj pořádat infor-
mační semináře pro žadatele ve vybraných městech Olo-
mouckého kraje. V Šumperku se seminář pro žadatele 
o kotlíkové dotace uskuteční 16. října 2017 od 13 hodin 
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk, 
Jesenická 31, 787 01 Šumperk.

Kontaktním místem pro vyřizování žádostí a poskytová-
ní informací žadatelům je oddělení administrace kotlíko-
vých dotací Odboru strategického rozvoje kraje Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, 779 11 Olo-
mouc (výšková budova RCO naproti hlavnímu nádraží, 6. 
patro). Dotazy a žádosti o konzultace lze zasílat písemně 
na výše uvedenou adresu nebo e-mailem (kotlikovedota-
ce@kr-olomoucky.cz). Pracovníci oddělení administrace 
kotlíkových dotací nabízí také možnost osobních konzulta-
cí ve všech pracovních dnech. S ohledem na očekávaný zá-
jem o kotlíkové dotace doporučujeme předem dohodnout 
termín a čas osobní návštěvy.

Veškeré informace o dotačním programu, včetně 
kontaktů na odpovědné pracovníky jsou k dispozici  
na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně na  
www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace. 

NITRIANSKÉ SUČANY
Ve dnech 23. a 24. 9. navštívila delegace z Bohdíko-

va pod vedením starosty Ing. Luďka Hatoně partnerskou 
obec Nitrianské Sučany na Slovensku. Návštěva se usku-
tečnila na základě pozvání starosty Nitrianských Sučan 
PhDr. Pavola Caňa a byla pokračováním dlouholetého 
partnerství obou obcí.

Po příjezdu a srdečném přivítání v kulturním domě 
jsme odjeli do blízké obce Valašská Belá na exkurzi do 
sklářské dílny. Večerní program byl ve znamení probíha-
jících „Sučianských hodových dní“. Pro nepřízeň počasí 
se celý program uskutečnil v sálech kulturního domu. 
Uchvátilo nás nádherné vystoupení místních lidových 
souborů od dětí až po folklorní skupinu Boršina. Násle-
dovala taneční zábava, kterou svým vystoupením zpestřila 
také naše skupina orientálních tanečnic pod vedením Ve-
roniky Záluské. 

Druhý den byl programově volnější a věnovali se nám 
naši hostitelé v rodinách, kde jsme nocovali. Měli jsme 
možnost zúčastnit se Mše svaté v místním kostele a pro-
hlédnout si různé části obce Nitrianské Sučany. Velmi 
pěkná atmosféra panovala i při slavnostním obědě a ná-
sledném loučení, kdy nám opět zahráli a zazpívali členo-
vé souboru Boršina. Oba starostové ve svých projevech 
potvrdili zájem na další vzájemné spolupráci. Ing. Hatoň 
oficiálně pozval delegaci z Nitrianských Sučan do Bohdí-
kova v příštím roce.

Počátky partnerství našich obcí se datují od roku 1962. 
Spolupráce pokračovala do roku 1969, kdy zástupci obce 
Nitrianské Sučany byli na poslední návštěvě v Bohdíkově. 
Společné vztahy obou obcí poté zanikly. Partnerství obou 
obcí bylo opět obnoveno v roce 2005 a od té doby se návště-
vy delegací střídají ke všeobecné spokojenosti každý rok.

 P. Vokurka
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SBĚR a SVOZ 
PLASTŮ

30. 10. 2017  
27. 11. 2017

zprávy obecního úřadu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodili:
Sebastian Něnička, Bohdíkov
Matěj Sochůrek, Bohdíkov
Marie Mazáková, Komňátka

nikdo neZemřel
 

VOLBY DO POSLANECKÉ  
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Volební místnosti se letos otevřou 
20. října od 14 do 22 hodin a 21. října 
od 8 do 14 hodin. 

K volbám je nutné přijít s platným 
občanským průkazem nebo pasem, 
do obálky je možné vložit jen jeden 
hlasovací lístek. Na něm je možné za-
kroužkovat maximálně čtyři kandidá-
ty vybraného politického uskupení. 

Obec Bohdíkov má zřízeny  
3 volební okrsky:

1. volební okrsek Bohdíkov se síd-
lem na Obecním úřadě Bohdí-
kov, Bohdíkov 163

2. volební okrsek Raškov se síd-
lem v Kulturním domě Raškov, 
Raškov 15

3. volební okrsek Komňátka se 
sídlem v bývalé Základní škole 
Komňátka, Komňátka 57

110 LET OD ZALOŽENÍ TJ SOKOL BOHDÍKOV
Pokračování z minulého čísla
V období mezi oběma válkami 

měla jednota kolem 70 členů, cviče-
ní postupně opouštěli muži, zůstaly 
hlavně děti, mládež a ženy. Cvičen-
ci se účastnili okrskových a župních 
sletů i všesokolského sletu v Praze. 
Velkou oporou bohdíkovskému so-
kolu byla TJ Vamberk, jejíž členové 
do Bohdíkova jezdili na veřejná cvi-
čení i na oslavy významných výročí, 
v době krize pomáhali i finančními 
a hmotnými dary. Velké oslavy (lam-
pionové průvody, přednášky, zpěv 
a recitace a veřejná cvičení) se v obci 
pořádaly u příležitosti narozenin  
T. G. Masaryka, u příležitosti upálení 
mistra Jana Husa a vzniku republiky. 
Jednota pořádala i nadále divadelní 
představení, zábavy a večírky s před-
náškami, často společně s Národní-
mi jednotami Bohdíkova a Raškova. 
Konávaly se vycházky po okolí 
(Nový hrad, Kralický Sněžník..). 
V roce 1921 byla zábavná knihovna 
prodána obci, i když zatím zůstala 
v sokolovně. 28. října 1928 se konala 
slavnost rozvinutí praporu TJ Sokol 
Český Bohdíkov. 

24. srpna 1930 byl slavnostně 
odhalen pomník T. G. Masarykovi 
před sokolovnou (také už bohužel 
neexistuje). V 30. letech výbor Jed-
noty řešil problémy s neukázněnými 
a sokolsky neuvědomělými dorosten-
ci a dorostenkami, kteří navštěvovali 
německé taneční zábavy v Raškově. 
Tito nakonec byli ze sokola vyškrt-
nuti. Ve 30. letech mezi mladými 

sportovci vzrůstala obliba míčových 
sportů (fotbal, volejbal). Jednota 
se jako spolupořadatelka účastnila 
31. května 1934 velké „Manifestace 
pro brannost národa a demokracii“ 
u Jubilejní chaty nad Raškovem. Ob-
dobná manifestace se konala i v roce 
1935 (každé slavností se účastnilo 
více než 1000 lidí ze širokého okolí). 
Muži opět rukovali do armády, pro-
cvičovala se obrana. V den pohřbu 
prezidenta Masaryka 21. září 1937 
se konala u pomníku TGM smuteční 
tryzna za velké účasti občanstva. Na 
podzim roku 1938 zabrala naši obec 
německá armáda. Počátkem roku 
1939 musela být sokolovna uzavřena, 
odevzdány klíče, jednací kniha i ra-
zítko. Bysta TGM byla během 2. sv. 
války uschována, aby se po osvoboze-
ní v roce 1945 na své místo zase vrá-
tila. Uschována byla i kronika TJ So-
kol, která se objevila až v roce 2014.

Po osvobození se začal psát dal-
ší bohatý příběh TJ Sokol Bohdíkov, 
kterou prošly stovky cvičenců a de-
sítky cvičitelů. V tomto roce 2017 
už bohužel příběh TJ Sokol Bohdí-
kov pravděpodobně skončil. K 1. 1. 
2014 nabyl účinnosti nový Občanský 
zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ), kte-
rý transformoval občanská sdružení 
na spolky. Pokud jednotlivá sdruže-
ní nesplnila legislativní požadavky 
do stanovené tříleté lhůty, pak soud  
k 1. lednu 2017 započal proces lik-
vidace spolků, které se platné legis-
lativě nepřizpůsobily. Sem patří i TJ 
Sokol Bohdíkov. 

 J. Málková
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ze života naší obce
KAMENNÁ SVATBA

Dne 19. 7. 2017 se dožili výjimečného výročí manželé Libuše a Vladimír 
Jaklovi, bytem Bohdíkov, a to významného životního jubilea 65 let od uzavření 
sňatku, tak zvanou „kamennou svatbu”. Jelikož tento pro ně tak významný den 
padl na období prázdnin a dovolených, byl slavnostní akt dohodnut s manžely 
Jaklovými na sobotu 26. srpna, jelikož bylo jejich přáním, aby se ho mohly 
zúčastnit všechny děti, vnoučata i pravnoučata. V tento den jsme se všichni 
v 11.oo hodin dopoledne sešli na obecním úřadě, kde pro ně bylo připraveno 
kulturní vystoupení v podobě přednesení básniček od dětí z mateřské školy 
v Bohdíkově pod vedením paní učitelky Jany Průchové. O hudební vystoupe-
ní se zpěvem se postaraly paní učitelky Straková Petra a Johnová Vendula. 
Po tomto úvodu následoval krátký proslov pana starosty, gratulace, slavnostní 
přípitek a zápis jak manželů Jaklových, tak i všech rodinných příslušníků do 
kroniky. Celou akci bedlivě na svůj fotoaparát zaznamenával fotograf pan Jaro-
slav Novák. Celá tato slavnostní akce trvala asi hodinu a potom jsme se všichni 
spokojeni a s úsměvem rozcházeli do svých domovů.

Děkuji Všem zúčastněným za to, že i v období prázdnin byli ochotni nacvi-
čit krátký, ale velmi hezký kulturní program a těším se na další spolupráci při 
podobných akcích.

 Leoš Hatoň, předseda SPOZ

  

ZÁJEZD DŮCHODCŮ
V pátek 8. září jsme ráno v 6.oo 

hodin nasedli do autobusu a rozjeli 
se směr Kroměříž. Po vystoupení na 
břehu řeky Moravy jsme se pomalou 
chůzí přesunuli ke kroměřížskému 
zámku, kde na nás čekala asi hodi-
nová velice zajímavá prohlídka části 
zámku. Po prohlídce následovalo 
asi tříhodinové volno k prohlídce 
a procházce po historickém náměs-
tí Kroměříže. Kolem půl druhé od-
poledne jsme se všichni opět shro-
máždili v autobuse a rozjeli se směr 

„Svatý Hostýn”. Po tomto známém 
poutním místě nás provedla místní 
průvodkyně z muzea, která naše dů-
chodce seznámila se zdejší historií 
i současností. Jelikož bylo velmi hez-
ké počasí, tak jsme se zde asi hodinu 
ještě zdrželi a každý si udělal svůj 
individuální program. Okolo 16.oo 
hodiny jsme opět nasedli do auto-
busu a vydali se na cestu domů. Jak 
však již bývá u našich zájezdů pravi-
dlem, zastavili jsme se ještě v Leštině 
“U Keprtů” na společné večeři. Večer 
asi v půl deváté jsme nastoupili již na-
posledy do autobusu a dojeli domů. 
Jelikož byl celý den slunečný a teplo-
ty vystoupily poměrně vysoko, věřím, 
že se zájezd Všem líbil a příští rok se 
opět rádi sejdeme na další společné 
vyjížďce s důchodci. 

Velký dík patří také panu Petru 
Vokurkovi, který nás bezpečně celým 
zájezdem přepravil, za co mu patří 
ještě jednou veliké díky.

 Leoš Hatoň, předseda SPOZ
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MATEŘSKÉ ŠKOLY
S novým školním rokem jsme přivítali v mateřských 

školách všechny děti s úsměvem. Velmi nás potěšilo, jak 
rychle si nově příchozí kamarádi zvykli na pro ně úplně 
neznámé prostředí a režim. Díky tomu jsme už dokázali 
udělat spoustu zajímavých aktivit – v MŠ Bohdíkov jsme 
uspořádali výstavu „Naše zahrádka“, uvařili jsme jablečný 
kompot, v MŠ Raškov jsme společně namalovali naši škol-
ku a upekli jablečný štrúdl a, společně se staršími dětmi, 
jsme navštívili divadelní představení Duhová zahrádka 
v Šumperku. 

Předposlední zářijový víkend se paní učitelky vydaly na 
návštěvu do spřátelené obce na Slovensku – Nitrianských 
Sučan. Jako dárek pro kolektiv MŠ jsme jim dovezli něco 
dobrého na zub a dětem na památku vlastnoručně vyrobe-
né svítící přívěsky z fimohmoty. Tato návštěva byla velmi 
příjemná, seznámili jsme se s novými kolegyněmi a příští 
rok se těšíme, že jim budeme moci jejich pohostinnost 
oplatit. Moc nás potěšily dárky, které jsme na oplátku do-
stali (dopis od kamarádů ze Sučan, plyšová chobotnice ke 
společným hrám a srdíčka ze slaného těsta). 

A co nás v nejbližší době čeká? V Bohdíkově zábavné 
Bramborování, Dýňování s rodiči a lampionový průvod 
zakončený na Hasajdě, keramika v Šumperku, Drakiáda 
a vítání občánků na obecním úřadě. V Raškově Brambo-
riáda, Dýňování s rodiči, keramika v Šumperku, Drakiáda 
a vystoupení na Setkání s důchodci

 Za kolektiv mateřských škol Jana Průchová  
a Veronika Záluská

 Čtvrtek 21. 12. 2017  17 h  Kulturní dům Bohdíkov  

 Vánoční perníčky, dekorace a dárečky, občerstvení.    
 

     Těšíme se na Vaši návštěvu!     
 

                                                     

            

Komunitní škola Bohdíkov, ZŠ a MŠ Bohdíkov ve spolupráci 
s HŠ YAMAHA 

Vás srdečně zvou na 
      
 
 

  
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zahájení školní-

ho roku proběhlo  
4. září v budově ško-
ly, kolem které přes 
prázdniny vzniklo 
staveniště. Slavnost-
ně jsme přivítali 
10 prvňáčků, které 
stejně jako všechny 
ostatní zajímalo, co 
se na školní zahradě 
děje. Vše nám ochot-
ně vysvětlil a zodpo-
věděl i všetečné otáz-
ky pan stavbyvedou-
cí Ing. Marek Košťál 
z firmy E. PROXI-
MA Olomouc. 

Stavba tělocvičny 
je nyní bedlivě sledo-
vaná zejména kluky 
„odborníky“ výhle-
dem z 1. patra, kde 
se každou přestávku 
shromažďují. Velké 
sympatie vzbuzuje 
povolání bagristy 
a práce řidiče „len-
tilkového“ auta. Na 
webových stránkách 
školy (www.zsboh-
dikov.cz) vytváříme fotodokumentaci o tom, jak se naše 
tělocvična rodí. 

Mgr. Alena Vokurková

POZVÁNÍ NA ROZSVÍCENÍ  
VÁNOČNÍHO STROMU NA MALÉ MORAVĚ

Letos žáky bohdíkovské školy opět potěšilo pozvání 

pana starosty Malé Moravy, který nás poprosil o hudeb-

ní vystoupení před první adventní nedělí. Máte chuť za-

zpívat si s námi vánoční koledy, popovídat si u dobrého 

punče či svařeného vína ve vyhřátém stanu, občerstvit 

se lahůdkami z udírny? Pak tedy neváhejte a pojeďte 

s námi!

Kdy?  V pátek 1. prosince 2017

Jak?  Autobusem (zdarma), který bude vyjíždět od 

školy (možnost přistoupení na obvyklých zastávkách 

v obci).

Čas odjezdu: 16.00 hod.

Těšíme se na vás!
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Nabídka aktivit KŠ Bohdíkov pro období září 2017 – červen 2018

Název kurzu Frekvence Poplatek Lektor

Aktivity pro děti a mládež

Klub maminek a dětí Klubíčko při MŠ Raškov 1x týdně 100 Kč/pololetí 
150 Kč –více dětí 
20 Kč/lekce

učitelky MŠ

Vyšívání 1x týdně 250 Kč/pololetí Václavková Z.
Orientální tance pro mladší děti – MŠ a ZŠ do 5.r. 1x 14 dní 150 Kč/pololetí Záluská V.
Cvičení na trampolínách – děti 1x týdně 250 Kč/pololetí Johnová V.
Ruční práce 1x týdně 250 Kč/pololetí Juřičková B.
Kurz AJ pro starší děti ZŠ + dovedné ruce + metoda 
CLIL (od 4. r.)

1x týdně 600/20 lekcí Šimková L.

Kurz AJ pro žáky 6. a 7. roč. - konverzace 1 x týdně dle počtu žáků Šimková L.
Kurz AJ pro žáky 1. a 2. r. ZŠ 1 x týdně 300 Kč /pololetí Šimková L.
Výtvarný kroužek 1 x týdně 250 Kč/ pololetí Johnová M.
Sportovní hry 2 x týdně 250 Kč /pololetí Johnová M.
Počítačový kurz pro žáky 1. až 3. roč. 1 x týdně 250 Kč /pololetí Juřičková B.
Náboženství 1 x týdně zdarma Krajewski
Kurz AJ pro starší děti 6. a 7. roč. 1 x týdně 600/20lekcí Šimková L.
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 
(projekt ZŠ)

1 x týdně 16x 1,5 h. zdarma Vokurková A.

Kurzy pro dospělé

Orientální tance pro dospělé 1x týdně 40 Kč/lekce Záluská V.
Cvičení na trampolínách - dospělí 1x týdně 200 Kč/5 lekcí 

350 Kč/10 lekcí
 Johnová V.

Cvičení s velkými míči + aerobic 1 x týdně 200 Kč/5 lekcí 
350 Kč/10 lekcí

Vicenecová M. 

Zdravotní cvičení s prvky jógy 2 x týdně 200 Kč/5 lekcí 
350 Kč/10 lekcí

Balšánková

Kurz AJ pro dosp. – začátečníci (dle zájmu) 1x týdně 1200 Kč/20 lekcí Šimková L.
Kurz AJ pro dospělé – mírně pokroč. (dle zájmu) 1 x týdně 1 200 Kč/20 lekcí Šimková L.
Kurz práce na PC pro dospělé (dle zájmu) 1 x týdně dle počtu zájemců Kučera
Kurz němčiny pro mírně pokročilé 1 x týdně dle počtu zájemců Divišová
VU3V – Virtuální univerzita třetího věku od 01/2018 6x/semestr 400 Kč Vokurková A.

Dílny a besedy pro děti i dospělé (dle zájmu a možností)

Výtvarná dílna – originální trička 1 x různý Piknerová
Výtvarná dílna – hmota FIMO 1 x různý Záluská
Výtvarná dílna – velikonoční kraslice 1 x různý Vokurková H.
Kuchařská nebo nápojová dílna 1 x různý Honajzerová
Pletení košíků a pomlázek pro rodiče a děti 1 x různý Kuttlerová
Beseda – Fotografie z přírody 1 x dobrovolný ?
Beseda – Zajímavosti našeho regionu 1 x dobrovolný ?
Beseda s kosmetičkou 2 x ? ?

Koordinátorky KŠ: p. Markéta Kuncová (tel.: 734 324 673), Petra Drongová (tel: 725 253 517) nebo ZŠ Bohdíkov 
(tel. 739 013 671) nebo email: ks.bohdikov@seznam.cz

O zahájení aktivit budete informováni prostřednictvím vývěsní skříňky, webových stránek, popř. na Vámi uvedených 
kontaktech.

Aktivity budou zahájeny v případě dostatečného počtu zájemců, jednorázové akce po dohodě s lektorem. www.
ksbohdikov.webnode.cz
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SDH

FK BoHDíKov
To je jízda!

Zrovna sedíme v rozjetém vlaku, 
podzimní kola nám ubíhají za ok-
nem, nevlídné počasí nám letos přišlo 
o trochu dříve, což je na fotbalových 
hřištích znát a my si s úsměvem za 
rtu užíváme cestu do říše snů. Možná 
trochu nadneseně řečeno, ale co už. 
Spokojeně jsme se usadili ve vlaku, 
co ve vlaku, v rychlíku v pohodlném 
kupé společně se špicí naší krajské 
soutěže. Společná vystoupení před 
nabitými ochozy diváků nás teprve 
čekají a prověří naši připravenost, 
odolnost a střeleckou potenci, snad 
ne impotenci a tedy ještě uvidíme, zda 
v kupé vydržíme nebo nás průvodčí 

požádá, abychom si přesedli jinam. 
Kdo by si pomyslel před začátkem 
sezóny, že v jedenáctém kole budeme 
v derby kola prvního manšaftu s dru-
hým jeho přímými účastníky. Čím to, 
kde hledat tu vzpruhu, ten Red Bull 
v žilách našich kopálistů. Mohlo by 
být, že máme soupeřova kopyta už 
trochu okoukaná, víme, jak kdo hra-
je, koho má za dotěry a špílmachry 
a tak je můžeme částečně usměrnit. 
Mohlo by být, že trenér Tomáš za-
bydlel se u nás, našel společnou řeč 
s manšaftem, zavedl aktivnější, rych-
lejší a nevím ještě jakou hru, hráči 
to pochopili, nebo alespoň většina, 
a ono to funguje. Mohlo by být, do-

plnil se kádr o nové koně, trenér má 
větší možnost výběru a větší přísun 
švestiček z vlastních zahrádek, všich-
ni se víc snaží, parta se utužuje před 
zápasem, po zápase, prostě všechno 
je v pořádku. Mohlo by být, že jed-
noduše manšaft zraje jako dobré víno 
a my si tu jeho vyzrálou chuť právě 
vychutnáváme. Tak tedy „bon appe-
tit“. A ještě dobró chuť tentokrát po 
moravsku vám budeme přát 11. listo-
padu na naších tradičních zabíjačko-
vých hodech samozřejmě s mastnou 
hubou nevyjímaje. Budeme se těšit.

 drobný pěstitel dobrého vína – 
sommelier Pierre 

AMAZONKY DĚTEM, ROCKOVÁ NOC
V sobotu dne 19. srpna se od 14 hodin na hasičské zahradě v Bohdíko-

vě konal již 9. ročník tradičního, sportovně - zábavného odpoledne s názvem 
„Amazonky dětem“ aneb „Bohdíkovské hry bez hranic“ na téma z pohádky do 
pohádky. 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 ak-
tivní 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 hrálo 5 rockových kapel až do ranních hodin. Letošní ročník bych 
hodnotila za velmi vydařený a dle odhadu bych si troufla říct, že se letošního 
ročníku zúčastnilo nad 300 návštěvníků.

Děkujeme tímto všem návštěvníkům, účastníkům her, pořadatelům a v nepo-
slední 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 výročnímu desátému 
ročníku akce „Amazonky dětem“, která se bude konat dne 18. 8. 2018.

 Za pořadatele Veronika Vybíralová

 

 

Hasiči informují

Nezapomeňte uvést do telefonu: 
kdo volá, co se stalo a kde se to stalo. 
Nebojte se uvést i místní název pro 
uvedenou lokalitu, která je známá 
místním občanům, popř. uvést něja-
ký významný větší objekt v blízkosti 
události (škola, kostel, obchod, pila 
atd.).
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SBĚR A SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU
Sběr a svoz bude probíhat následovně:
Na níže uvedená místa, určená obcí, budou přistaveny velkoobjemové kontejnery.
Umístění kontejnerů:
od 20.–23.10.2017  

Počet ks Místo
1 Bohdíkov – u samoobsluhy (parkoviš-

tě u Jednoty)
1 Bohdíkov – náměstíčko u lípy

Mezi odpad PATŘÍ např.:
• tráva, seno, rostliny, plevel, jehličí, piliny, třísky, pořez keřů, podestýlka drobného chovu zvířat, zbytky krmiva 

rostlinného původu, zbytky a odřezky ovoce a zeleniny, jiné kuchyňské zbytky rostlinného původu
Mezi odpad NEPATŘÍ např.:
• kosti, kůže, zbytky masa, živočišné tkáně, odpad potravin živočišného původu, tekuté nebo kašovité odpady, odpad 

v obalech, jiné odpady

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
v sobotu 21. 10. 2017
Harmonogram svozu:

Čas Místo
09.00-09.30 Dvůr Raškov
09.35-10.05 Raškov-u Ottů
10.10-10.40 Raškov-u kostela
10.45-10.55 Kulturní dům 
11.05-11.25 Bohdíkov - u nádraží

Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:
barvy, lepidla, pryskyřice, provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové kapaliny atd.), olejové filtry, vyřazené léky, 

olověné akumulátory, galvanické články, zářivky a výbojky, textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látka-
mi, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, obaly od sprejů, televizory, ledničky, vyřazené chemikálie a další podobné 
nebezpečné odpady.

Seznam dalších odpadů: pneumatiky.
Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ např.:
• ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obrazovek, komunální a stavebné odpad apod.
Nebezpečný odpad je třeba odevzdávat přímo pracovníkovi společnosti SITA CZ na jednotlivých stanovištích.
NEODKLÁDAT PŘEDEM! Děkujeme.

SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
od 23.–27. 10. 2017
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 23. - 25. 10. 2017        • od 25. - 27. 10. 2017 

Počet ks Místo Počet ks Místo
1 Bohdíkov - most (u Vitů) 1 Dvůr Raškov – u lípy
1 Bohdíkov - u lípy 1 Komňátka - obchod
1 Raškov - kostel

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.).

od 27.–30.10.2017 
Počet ks Místo

1 Raškov Ves – náměstíčko u kostela

1 Komňátka – „náměstíčko“ pod 
kostelem

11.30-12.00 Bohdíkov - u lípy 
12.05-12.35 Bohdíkov u samoobsluhy
13.25-13.55 Komńátka - u obchodu
14.00-14.25 Bohdíkov- u mostu (u Vítů)
14.30-14.55 Aloisov - u Dvora
15.00-15.30 Bohdíkov-u kravína
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INZERUJTE S NÁMI!
Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2

www.reprotisk.cz

firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI

31. 10.–5. 11. Výstava obrazů v KD
10. 11.  Setkání s důchodci – SPOZ
11. 11.  Zabijačka na hřišti – FK 
10. 12.  Rozsvěcení vánočního stromu v parku u KD 

a výstava dovedných rukou
21. 12.  Vánoční koncert v KD
Turnaj ve stolním tenise  

                                    P O Z V Á N K A 
Dovoluji si Vás všechny pozvat do  dušičkového - květinového krámku pod 
pergolou u Musilů v Bohdíkově. Otevřeno budeme mít ve dnech od   

                                        16.10.-2.11.2017,  

Po  -  pá    14.00 – 17.30  hod.       So   8.00 – 11.30 hod. 

V nabídce máme:-  dušičkové kytice, věnečky a košíčky, vazby v květináčích                    
i  vazby do  váz z  umělých květin 

- květiny voskované, látkové i umělé 

- svíčky 

- aranžmány z živých květin a další 

Pokud by Vás toto pozvání zaujalo, přijďte, rádi Vás uvidíme.      Musilová Libuše   


