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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
máte doma fotografie zobrazující situace, které se už ne-

budou opakovat? Jako tyto, které zde uvádím? Nebo snad 
kroje či uniformy, informační tabule a předměty o jejichž vy-
užití dnes už málokdo něco ví. Neváhejte a dejte nám o nich 
vědět. Výstava 100 let života v naší obci bude o to bohatší 
a oslavy 100. výročí vzniku republiky se mohou stát zážitkem 
pro všechny obyvatele naší obce.                          J. Málková

VZPOMÍNKA NA SWING – CLUB BOHDÍKOV
Před šedesáti lety vznikla v Bohdíkově nová taneční 

skupina zvaná Swing – club. Jejím zakladatelem byl v roce 
1958 Lubomír Gronych (*1927) z Bohdíkova. Jádro sku-
piny spolu s ním tvořili Jan Turek (*1925) rovněž z Boh-
díkova a Jan Janků (*1932) ze Lhoty Štědrákovy. Dalšími 
členy byli: František Janků (*1941) ze Lhoty Štědrákovy, 
Oldřich Gronych (*1923) z Bohdíkova a Josef Diviš 
(*1925) z Komňátky.

Taneční skupina poprvé vystoupila 26. 7. 1958 na karne-
vale, který pořádali bohdíkovští sportovci, v tomto složení: 

kapelník Lubomír Gronych – saxofon Es alt, trumpeta
František Janků – saxofon B tenor, klarinet
Jan Janků – harmonika

Oldřich Gronych – kytara
Josef Diviš – bicí 
Vystoupení vyvolalo u posluchačů velikou spokoje-

nost, a tak do konce roku následovalo dalších 15 taneč-
ních zábav včetně Silvestra v Bohdíkově na Krčmě. Obliba 
této skupiny dále rostla, o čemž svědčí i následujících 11 
plesů a řada dalších tanečních zábav, karnevalů a jiných 
vystoupení. 

V roce 1959 bubeníka Josefa Diviše vystřídal Jan Kude-
lásek (*1927) z Aloisova. V témže roce jsem s klarinetem 
a saxofonem přibyl do skupiny Swing – club já – Zdeněk 
Novotný (*1937) t.č. z Hanušovic. Oblíbenými skladba-
mi v té době byly: Karakas, Sesibou, Malá černá kočička, 
Snění, Vaja Bongo, Červený mlýn a jiné.

V listopadu roku 1960 po odchodu Františka Janků na 
vojnu došlo ke změně obsazení muzikantů a jednotlivých 
nástrojů:

 kapelník Lubomír Gronych – střídal trumpetu 
a saxofon

 Jan Turek – střídal pozoun, basu
 Jan Janků – střídal saxofon, harmoniku
 Zdeněk Novotný – střídal klarinet, saxofon
 Oldřich Gronych – kytara
 Jan Kudelásek – bicí
V této době jsme hrávali i náročný dixieland. Nástroje 

jsme střídali podle skladeb, jednalo-li se o běžnou taneční 
muziku, dixieland, nebo lidovku. V letech 1960, 1961 a 1962 
jsme na Pelegradě hrávali při památných „Čajích o páté“.

Po vzájemné dohodě došlo v roce 1969 ke změně 
kapelníka. Luboše Gronycha vystřídal Jan Turek. Počet 
vystoupení v šedesátých letech byl značný a vytíženost 
muzikantů veliká. Velké potíže jsme měli s dopravou. Jan 
Janků, jako jediný měl auto Škodu Spartaka, do kterého 
naložil všechno potřebné a jen jednoho pasažéra. Ostatní 
jsme cestovali na motocyklech, vlakem nebo pěšky. Byla 
to náročná, ale radostná léta plná muziky a častých zábav.

(pokračování příště)                            Zdeněk Novotný
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SBĚR a SVOZ 
PLASTŮ

30. 4. 2018  
28. 5. 2018

zprávy obecního úřadu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

USNESENÍ č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce 
dne 5. 3. 2018 v Bohdíkově 
65. Zastupitelstvo obce schvaluje 
 a)  Kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce
 b)  Zprávu ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majet-

ku obce za rok 2017
 c)  Rozpočet obce na rok 2018 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 

34 637 000,- Kč a s celkovými výdaji ve výši 38 530 000,- Kč, krytí schodku 
zapojením přebytku hospodaření minulých let ve výši 3 893 000,- Kč po-
dle přílohy s následující úpravou: přesun částky 350 000,- Kč z položky 
č. 3613 nebytové prostory do položky č. 5512 požární zbrojnice Raškov 
č.p. 101

 d)  Rozpočet Sociálního fondu obce Bohdíkov na rok 2018 podle přílohy
 e)  Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2018, kterou se zrušují některé obecně 

závazné vyhlášky obce
 f)  Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2018/03244 včetně 

příloh
 g)  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost FK Bohdíkov z.s., 

IČ 14617498 z rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2018 ve výši 120 000,- Kč
 h)  Plán preventivně výchovných akcí na úseku požární ochrany na rok 

2018
66. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
 a)  Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
 b)  Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce k 31. 12. 2017
 c)  Vyhodnocení preventivně výchovných akcí na úseku požární ochrany za 

rok 2017
67. Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce
 a)  Provádět v průběhu roku 2018 rozpočtová opatření v příjmech i ve výda-

jích rozpočtu obce na rok 2018 ve výši do 250 tisíc Kč za jednu položku
 b)  Provádět v průběhu roku 2018 rozpočtová opatření v příjmech i výda-

jích rozpočtu obce z důvodu přidělení účelových prostředků ze státního 
rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, z rozpočtu Olomouckého kraje 
případně z prostředků Evropské unie

68. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
K podpisu Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2018/03244 

včetně příloh

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Proběhne dne 1. 5. 2018

SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU
Ve spolupráci s Obcí Ruda zajistí Obec Bohdíkov od 13. 4. 2018 svoz bio-

logicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Občané budou moci biolo-
gický odpad ukládat do kontejneru postupně přistaveného na určená stanoviště 
v jednotlivých částech obce. O přistavení kontejneru pro ukládání biologické-
ho odpadu na konkrétní stanoviště budou občané včas informováni prostřed-
nictvím místního rozhlasu. Žádáme občany, aby do přistaveného kontejneru 
ukládali pouze biologický odpad rostlinného původu, tj. větve stromů, pořez 
keřů, trávu, seno, listí, třísky, piliny apod.

Ing. L. Hatoň

BOHDÍKOV V ROCE 1918
Hospodářství v Rakousku – Uhersku bylo zcela podřízeno potřebám války. 

Docházelo k úpadku zemědělství. Zvlášť tíživě se to projevilo v Českých ze-
mích, které musely plnit dodávky pro bojiště a zároveň musely zásobovat sebe 
i alpské země. V obcích Bohdíkova byly vojenskou rekvizicí zabaveny zvony 

v kostelích, měděné kotle v celé obci, 
mosazné i měděné nádobí. Probíha-
ly rekvizice obilí, mouky, dobytka 
i sena. Pšeničná mouka nebyla vůbec. 
Vídeň zavedla přídělové potravinové 
lístky omezující spotřebu. Obratem 
nato se vytvořil černý obchod. Takže 
lidé, kteří měli dost peněz či zboží, si 
mohli pořídit to, co potřebovali. To 
ovšem nebyl případ většiny obyvatel 
Bohdíkova, Raškova či Komňátky. 
Tito mnohdy neměli ani políčka, kde 
by si mohli něco vypěstovat. Koza 
a kůň (na cvičení) ze sokolovny byly 
odstěhovány na Krčmu z obavy před 
zabavením (stát potřeboval kůži). 
Hladem trpěla spousta obyvatel, děti 
byly podvyživené a přestávaly chodit 
do školy. Navíc obcemi procháze-
ly vojenské hlídky se zástupci obce, 
které prohledávaly dům od domu 
a hledaly ukryté zásoby. Ještě na 
podzim roku 1918 se rakouské úřa-
dy postaraly o to, aby sklizeň z léta 
byla z českých zemí odvezena. Muži, 
živitelé rodin a později i chlapci od  
19 let byli odváděni na frontu. Na 
frontu odešlo na 200 mužů, dokonce 
i učitelé ze škol. Domů se nevrátilo 
přes sedmdesát z nich (polovina pad-
lých byla z Raškova). Někteří (legio-
náři) se vraceli až v roce 1920.

J. Málková

Za uplynulé období se narodili:

Jan Brokeš, Raškov

Evelin Šimková, Bohdíkov

Matěj Weiter, Raškov

navždy nás opustili: 

Růžena Habalová, Raškov

Jarmila Matysová, Bohdíkov

Mgr. Jiří Vysloužil, Bohdíkov 
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CO BYCHOM SI PŘÁLI V NAŠÍ OBCI?
U naší školy roste rychlým tempem nová tělocvična. Naše zvědavé oči nemohou stále se zvětšující budovu vidět, 

protože okna a dveře k tělocvičně jsou zakrytá plachtami. Nezbývá nám než čekat a těšit se na hotové dílo. Přesto nás 
napadla otázka: Co by nás v naší obci ještě potěšilo? Názory byly různé, některé skromné, jiné neuskutečnitelné. Všech-
ny mají společné jedno – jsou zajímavé. Jak to vidí čtvrťáci a páťáci?

V naší obci bych nechal opravit silnice.  Denis Cekr
Přála bych si, aby naše obec byla něčím výjimečná. Nechala bych tu vybudovat anglický park.  Barbora Divišová
Chtěla bych, aby tady byl zábavný park. Přála bych si, ať je naše škola do šesté třídy. Mně se se tu líbí všechno. 

Míša Lučanová
(pokračování na 5. str.)

 

 
 

ROZPOČET OBCE BOHDÍKOV NA ROK 2018
Příjmy      Výdaje

ROZPOČET OBCE BOHDÍKOV NA ROK 2018
Projekty      Investiční akce
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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  b o h d í k o v

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dětský maškarní karneval
Chtěla bych se s Vámi podělit o radost a pocit spo-

kojenosti z dobře odvedené práce po zakončení letošního 
Dětského maškarního karnevalu. Učitelky obou mateř-
ských škol zažívají tyto radostné a šťastné pocity po každé 
akci, kterou pro děti a jejich rodiče velmi často vymýšlejí, 
připravují a společně s nimi prožívají. Ale letos jsme za-
žily opravdu velkou radost a nadšení. Po roce se nám na 
pomoc přihlásilo velké množství přátel a příznivců, kteří 
se zapojili do výzdoby sálu, přípravy balíčků s cenami, do 
prodeje, ke vstupenkám a do šatny. Rodiče a sponzoři nás 
překvapili množstvím věcných cen i finanční podporou. 
Za tuto pomoc, přízeň a spolupráci velmi děkujeme! 

Díky vám všem jsme mohli pozvat k vystoupení paní 
Inku Rybářovou a klauna Rybičku, kteří se dětem věnova-
li, zpívali s nimi, tancovali a dováděli. Do tanečního reje se 
zapojili i šikovní tatínci, kteří se dočkali velkého potlesku. 
Děti byly za aktivitu, tanec a zpěv odměněny sladkostmi 
a nafukovacími balonky a podle jejich radostných reakcí se 
jim program líbil. Všechny masky, malé i ty větší, byly po 
celou dobu v pohybu a celé vystoupení si užívaly. Krátkou 
přestávku všichni využili na občerstvení. Připravili jsme 
pro rodiče a děti vhodné nápoje, párek v rohlíku, cukro-
vinky a překvapením byly vynikající palačinky, o které byl 
po celou dobu velký zájem. I když jsme letos objednali víc 
zboží, všem dětem a rodičům chutnalo a dobroty mizely 
z pultu neočekávaně rychle. 

Rodiče měli možnost využít i novinky – profesionální 
fotografování. Po krásném programu nastala očekávaná 
chvíle, a to opět bohatá a pestrá tombola. Snažili jsme se 
tuto část karnevalu co nejvíce urychlit a zároveň dát všem 
dětem příležitost k výhře. Ceny jsme připravily do balíčků 
a každá zakoupená obálka vyhrávala! Nakonec se ještě lo-
sovaly dobrovolné vstupenky a děti si odnášely 14 hodnot-
nějších cen. Hlavní cenou byly velké boby, které se budou 
výherci určitě hodit ještě letos, a my přejeme krásnou sně-
hovou zimu. Tak zase příští rok a budeme se na Vás těšit!

Za kolektiv učitelek obou mateřských škol  
Bohumila Matysová

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Jarní a velikonoční tvoření
Královna zima jen velmi nerada předávala vládu jaru. 

Proměnlivé březnové počasí si s námi pěkně zahrávalo. 
I přesto jsme se po jarních prázdninách všichni vrátili plni 
elánu a společnými silami jsme toho hodně dokázali. 

Zimní výzdobu oken nahradily sovičky na rozkvetlé 
větvi, chodbu zkrášlily obrázky s rozkvetlými větvičkami 
jívy, velikonoční věnec z papírových kraslic a započaly vel-
ké přípravy na blížící se Velikonoce. Do misek jsme zaseli 
osení a ozdobili je zápichem zajíčka. Z pilin a punčoch 
jsme vyrobili tzv. „Travňáky‘‘ a na postavení si děti uděla-
ly veselou velikonoční slepičku. Díky Hance Vokurkové, 
která nám velmi ochotně věnovala svůj volný čas, si děti 
mohly nazdobit velikonoční kraslice voskovou technikou. 
Všechno jsme skvěle zvládli a děti si domů odnášely pěk-
nou velikonoční výzdobu. 

Petra Drongová, vychovatelka II. odd. ŠD

Přípravu na 
svátky jara jsme 
ve školní družině 
završili pletením 
pomlázek. Bez 
pomlázky a kras-
lic prostě nejsou 
správné Velikono-
ce. Díky ochotě 
a velké trpělivosti 
paní Vlasty Kutle-

rové si naši kluci 
i některá šikovná 
děvčata mohli vy-
zkoušet, jaké to je 
uplést si pravou 
pomlázku z vr-
bového proutí. 
Některé děti po-
třebovaly menší 
dopomoc, jiní to 
zvládli napros-
to sami. Touto 
cestou bychom chtěli paní lektorce poděkovat za příjem-
ně strávené odpoledne a budeme se těšit na další tvoření 
a spolupráci. 

 Markéta Kuncová, vychovatelka I. odd. ŠD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Matematický Cvrček a Klokan
V březnu se každoročně účastníme celosvětové soutě-

že MATEMATICKÝ CVRČEK A KLOKÁNEK. Všichni 
žáci se trochu zapotili při řešení zajímavě záludných úloh, 
při kterých šlo zejména o logické uvažování a zdravý sel-
ský rozum. A jak dopadli nejlepší?
  

  

 Jméno  Body Třída

 Dominik Matys  64 3.

 Markéta Kobzová 61 2.

 Antonín Choleva 58 2. 

 Jméno  Body Třída

 Michaela Nováková 91 5.

 Klára Kašparová 90 5.

 Vendula Janečková 83 5. 

Okresní matematická soutěž pro žáky 5. r. na I. ZŠ 
v Šumperku

Soutěžit se vydaly dvě žákyně: Michaela Nováková 
a Klára Kašparová. Jejich umístění mezi 62 účastníky nás 
velmi potěšila. Míša skončila na vynikajícím 4. a Klárka 
na 15. místě.
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JAK NÁM ROSTE TĚLOCVIČNA?
Na obrázcích vidíte stav a probíhající práce ze 3. dubna 

2018.

CO BYCHOM SI PŘÁLI V NAŠÍ OBCI?
V naší obci bych chtěla opravit cesty, aby nebyly tak hrbo-

laté. Moc se mi nelíbí, že lidé házejí různé odpadky do řeky 
Moravy. Do daleké budoucnosti bych chtěla, aby zde jezdily 
autobusy. Taky bych chtěla, aby zde byl zábavný park. 

Simona Divišová

Chtěla bych v naší obci zvětšit knihovnu, jelikož je tam 
málo místa. Také bych chtěla více knížek, aby byl nějaký 

ten výběr. Ještě bych chtěla zlepšit lampy, které věčně nesvítí, 
a když už svítí, tak jen slabě. Přála bych si, aby byl v Bohdí-
kově trochu větší obchod.              

 Klára Kašparová

Já bych si přál v naší obci něco pro děti, třeba dětské hři-
ště a školu do deváté třídy, aby děti nemusely dojíždět až do 
Rudy nad Moravou. I koupaliště by se tady hodilo! Ve škole 
by mohl být bufet, aby si děti kupovaly svačinu přímo ve ško-
le. Bylo by dobré, kdyby tady všude byly nové silnice, tyhle už 
jsou staré a rozbité. Na tom dětském hřišti by mohly být třeba 
skluzavky, houpačky,malé fotbalové hřiště i basketbalové hři-
ště.                                   

 Dan Süsser
V naší obci bych chtěla zlepšit světla, aby všechna svítila 

hlavně u školky. Chtěla bych také zvětšit knihovnu, aby v ní 
bylo více knížek na výběr. V Bohdíkově bych si moc přála mít 
opravené silnice, protože jsou někde děravé. Bylo by krásné tu 
mít větší obchod.        

 M. Nováková
Já bych v naší obci prosadil, aby na nějaké placce vznikl 

bazén jako v Rudě. Mohl by tam být stánek s občerstvením, 
skokánky, dětské hřiště... Moc by se mi to líbilo. Nelíbí se mi 
místo, kde je stará Sokolovna. Kdyby se zbourala, bylo by 
tam prostor. Mohla by se tam postavit nějaká budova, třeba 
další bytovka nebo ten bazén, to bylo to suprový! Ještě bych si 
přál mít tu školu od 1. až do 9. třídy. Mohlo by tu být třeba 
divadlo nebo tabule, kde se budou promítat filmy. Bude tam 
plac, kde si rozložíte deku, vezmete si jídlo a zaplatíte tam  
50 korun za film. Nebylo by to skvělé?             

S. Tříska
Já bych si přál, aby byla naše siréna tišší a také, aby byla 

v naší obci větší socha a k tomu rybník s kapry. Byla by fajn 
i malá horská dráha.           

S. Horníček
Já bych chtěla zlepšit hřiště vedle Sokolovny. Moc bych si 

přála, aby to bylo takové nové posilovací hřiště. 
 E. Václavková
Já bych změnil osvětlení. Místo starých žlutých zářivek 

bych chtěl LED žárovky, protože svítí lépe, jsou úsporné 
a hlavně svítí déle (v lampách po obci).               

M. Doležal
Chtěl bych změnit chování některých lidí.  

Martin Kouřil
Moc by se mi tady líbil velký fotbalový stadion a také, 

kdyby hrál Bohdíkov 1. fotbalovou ligu!               
Matěj Kubíček

Já bych si přál, aby tady bylo víc obchodů a hezčí domy.
V. Neuman

Chtěla bych změnit v Raškově „Dolík“. Nechala bych ho 
opravit, aby si tam mohly hrát děti.         

S. Spáčilová
Já bych chtěl změnit knihovnu v Raškově, aby byla moder-

nější. A aby tam chodilo více dětí a dospělých. 
Marek Kouřil

Líbilo by se mi, kdyby tu bylo víc paneláků. A také socha 
prezidenta! A k tomu by tu mohla být velká farma. 

V. Valouchová

Rozhovor s dětmi vedla Mgr. Petra Straková
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FK BohdíKov
Zimní kurz pohybové 
a tělesné výchovy

Ještě nám ani pořádně neoschlo, 
natož aby opadalo, bláto z kopaček 
po posledním listopadovém mistráku 
a už nás trenér masíroval nedočkavou 
zprávou o zahájení zimní přípravu, 
celý rozpis, hlubokou myšlenku, jeho 
naplánovanou představu tréninků. 
No „už nás masíroval“, nám se zdálo, 
že to bylo už. Je pravda, že leden je 
tradičně zahajovacím zimně-příprav-
ným měsícem, kdy si tělo po vánoč-
ním kalorickém přídělu žádá trochu 
ze základů tělesné výchovy, ale zdálo 
se to být nějaké moc rychlé. No nic, 
co se dá dělat, doma jsme oznámili, 
že se teď asi tři měsíce doma moc 
zdržovat nebudeme a zimní příprava 
mohla začít. 

Posilovna, tělocvična, běh, násled-
ně několik přípravných zápasů. Vcel-
ku jednoduše navržený, následně vý-
živný plán. Za názvem posilovna se 
skrýval v rychlém tempu připravený 
kruhový trénink se spoustou cviků, 
méně známých cviků i neznámých 
cviků a ten pro koho je klik vrchol-
nou námahou těla, musel s roubíkem 
v ústech posunout svou hranici tré-
ninkového maxima a vypětí hodně 
dozadu. Se stopkami v ruce, pod do-
zorem a ostřížím zrakem neoblomné 

cvičitelky Ivety, byly i zdánlivě jedno-
duché cviky bojem, tedy hlavně bo-
jem o naši vlastní čest. Splavení jak 
Sázava při otevření vodácké sezóny 
jsem končili tyto kruháče, ale zase 
s pocitem dobře odvedené práce, 
kdy jsme tělo potrápili, nové svalové 
partie poznali a příjemnou žízeň 
si udělali. Tedy žízeň na výborné 
regenerační nápoje, které jsme si 
mohli na recepci Welly Sport Relaxu 
zakoupit. 

Další tréninkovou jednotkou byla 
noční tělocvična, kdy všichni již spát 
chodili, zatímco my jsme se do tre-
nýrek převlékli a za mičudou se po-
ctivou půldruhou hodinu honili. Po-
drobný rozbor tohoto tréninku není 
potřeba. A poslední v týdenní trénin-
kové jednotce byly oblíbené sobotní 
výběhy do našich krásných obecních 
kopečků a kopců, kde se jednak člo-
věk pokochá nádhernou přírodou, 
krajem, domovinou, ale kde se také 
pozná tělo vytrvalostního běžce po-
tažmo i obyčejného běžce, který do-
káže rozvrhnout si síly, dokáže ze 
sebe vykřesat zdánlivě ztracené síly, 
dokáže se porvat o místo v základní 
sestavě. Nepopulární byť nutné zlo 
jsou tyto zimní výběhy, ale díky chyt-
rým hlavám, které je vymyslely. Po 
každém mrazivém zimním doběhu je 
pak odměnou výborný předsednický 

čaj s vysokým účinkem proti nachla-
zení. 

No a na každou práci, zábavu 
i trénink je potřeba se dobře soustře-
dit a nejlépe se soustřeďuje kde? Nej-
lépe se soustřeďuje na soustředění. 
Tradiční zimně-jarní soustředění ve 
Stříbrnicích. To zas bylo trápeníčko, 
to zas bylo propocených triček a pro-
máčených bot, to zas bylo pádů na 
běžkách. Ale přežili jsme, kilometry 
naběhali, běžky ošourali, stará zápa-
sová videa shlédli, rozbory provedli, 
za krásné a důležité góly jsme se po-
chválili a krásně unaveni, ale zoceleni 
jsme se vrátili domů. 

Celou zimní přípravou se prolí-
nala přípravná utkání, kde nešlo tre-
nérovi až tak o výsledek, jako o zave-
dení a vyzkoušení si nového herního 
stylu, nové myšlenky, nové strategie 
a to nové bude nové i pro soupeře, 
kterého tím novým zaskočíme a body 
mu sebereme. Tak to byla v malé 
kostce zimní příprava, a jestli to k ně-
čemu bylo a já věřím, že bylo, to po-
známe na hřišti. Budeme se těšit, že 
se v plném počtu sejdeme na prvním 
domácím zápase, a že Vás fanoušky 
uslyšíme My fotbalisti v plné síle.

Peter E. Zátopkovič
vlajkonoš a vytrvalostní běžec 

zimních her
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SDH komňátka
V sobotu 24. 3. 2018 se konal 

v komňátské škole tradiční dětský 
maškarní karneval, který pořádali 
místní hasiči. Klauni z ostravského 
divadelního studia MIMO pro děti 
připravili mnoho soutěží a her, do 
kterých se zapojili nejen děti, ale i ro-
diče. Po celé odpoledne bylo připra-
veno bohaté

občerstvení a spousta losů do tom-
boly, kde každá obálka obsahovala 
výhru. Na závěr karnevalu se konalo 

losování o hlavní ceny, všichni byli 
spokojení a nikdo neodešel s prázd-
nou.

Poděkování za přípravu a realiza-
ci si zaslouží všichni, kteří pomohli 
karneval uspořádat a také sponzoři, 
bez kterých bychom nedokázali při-
pravit takovou bohatou tombolu. 
Naší velkou odměnou je radost dětí 
a pěkně strávené odpoledne.

M. Spáčil

SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
od 30. 4.–4. 5. 2018
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 30.4. - 2. 5. 2018 · od 2.5. - 4. 5. 2018 

Počet ks Místo

 

Počet ks Místo
1 Bohdíkov - most (u Vitů) 1 Dvůr Raškov – u lípy
1 Bohdíkov - u samoobsluhy
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.).

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
v sobotu 5. 5. 2018
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 ne-

bezpečnými látkami, 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.

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

30. 4.  Pálení čarodějnic – SDH Bohdíkov

2. 6.   Kácení máje SDH Komňátka

CO DO KANALIZACE V ŽÁDNÉM 
PŘÍPADĚ NEPATŘÍ

•	Biologický odpad: zbytky jídel včetně těch z kuchyň-
ských drtičů

•	Tuky: včetně fritovacího oleje
•	Hygienické potřeby: vlhčené ubrousky, dámské vlož-

ky, dětské pleny, vatové tyčinky
•	Chemikálie a léky
•	Pevné předměty: například PET lahve, utěrky, hadry

Otevřena prodejna

LEVNÉ ODĚVY
v Rudě nad Moravou.  

Každých 14 dní v úterý nové zboží (24.4., 9.5., 22.5.).
Dovoz z Německa, Finska.

cena je 39 Kč za kus, 50 Kč/kus za zimní věci, bundy. 
Prodejna se nachází v ulici 9 května 132, 

v budově nad rehabilitacemi. 
Pracovní doba:

 Po-Pá 8:00-11:00  13:30-15:00 hod 
 Čtvrtek 8:00-11:00  13:30-17:00 hod.

Firma Leo – mix pan Hatoň oznamuje,
že již tradičně proběhne prodej zeleninové a květinové 

přísady,
balkonových květin a letniček.
ve dnech 12. a 13. května (sobota, neděle)
vždy od 9.oo do 16.oo hodin u Hatoňů v Bohdíkově.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Stále ještě přijímáme objednávky na veškerou drůbež,
která bude prodávána v měsících květen a červen.


