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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
na závěr našeho miniseriálu vzpomínek na rok 1918 uvá-

dím:

BOHDÍKOV VE VÝZNAMNÝCH 
LETECH S 8 NA KONCI

Dne 21. 5. 1938 ve 2 h. po půlnoci odjeli bohdíkovští vojá-
ci spolu s četnickým sborem v Českém Bohdíkově na hranice 
hájit naši vlast. Šestičlenná vojenská posádka vykonávala 
službu u vojenské rozhledny na Kaní hoře nad Komňát-
kou a starší děti s nadšením plnily svůj svěřený úkol. Nosily  
3x nebo 4x týdně vojákům obědy připravené z dobrovolných 
darů štědrých místních občanů. V té době zaměstnanost ve 
vesnici byla úplná, poněvadž všechny továrny jely na plné ob-
rátky.

23. září 1938 ve 22 hodin a 15 minut vyhlásila vláda 
všeobecnou mobilizaci branné moci. „Každá osoba, která 
podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služ-
by, má nárok na jednu cestu zdarma po železnici nejkrat-
ším směrem do stanice nejbližší místu, kde má nastoupit do 
činné vojenské služby,“ zněla vyhláška. Hájit republiku bylo 
připraveno přes 1,1 milionu vojáků. Řada z nich v pohranič-
ních pevnostech. 29. září byla dojednána a těsně po půlnoci 
t. j. 30. září podepsána tzv. Mnichovská dohoda. Zástupci 
čtyř zemí – Velká Británie (Neville Chamberlain), Francie 
(Édouard Daladier), Německo (Adolf Hitler) a Itálie (Be-
nito Mussolini) – se dohodli, že Československo musí do  
10. října postoupit pohraniční území obývané Němci (Sude-
ty) Německu. Fotbalové utkání 2. 10. v Lošticích v soutěži 
hanácké župy bylo pro bohdíkovský klub SK až do roku 1946 
tím posledním. 

8. 10. vpochodovali do Raškova němečtí vojáci, řízení 
všech úřadů převzali Němci. Raškov spadal pod úřad v Ha-
nušovicích. 10. 10. 1938 v ranních hodinách přišly směrem 
od Hanušovic první oddíly německé armády do Českého 
Bohdíkova. Ubytovaly se u sedláka německé národnosti  
Arnošta Buhla. Příštího dne postupovaly opět dále k Aloisovu 
a Rudě nad Moravou. Vedení obce i spolků převzali němeč-
tí občané, státní zaměstnanci museli odejít do vnitrozemí. 
Rozsáhlé území pohraničí i s řadou českých obcí připadlo 
Velkoněmecké říši.

Počátkem roku 1948 se začal používat název Dolní Boh-
díkov (místo Český Bohdíkov). (Severovýchodním směrem se 
nachází osada Horní Bohdíkov - dříve Německý Bohdíkov – 
součást obce Žárová, spadá pod Velké Losiny). V únoru 1948 
došlo k sérii událostí, které vedly k úplnému převzetí moci ve 

státě komunisty. Tyto události byly završeny 25. února, kdy 
prezident přijal demisi nekomunistických ministrů a doplnil 
vládu kandidáty navrženými komunisty. Po únoru 1948 za-
čaly vznikat akční výbory Národní fronty. Byla znárodněna 
firma Kusák, vápenka Eisenstein a papírna Aloisov. V roce 
1948 se konaly všeobecné volby do Národního shromáždění. 
Při těchto volbách se naše obec špatně zapsala – asi 40 % 
volících občanů volilo „bílými lístky“ (neplatné lístky nebo 
vyjádření nesouhlasu k nastalému režimu). Byla zavedena 
pracovní povinnost u mužů ve věku 16–65 let na 15 hodin 
práce pro obec. V roce 1948 došlo ke sjednocení tělovýchovy 
a SK (fotbalisté) přešel s majetkem i všemi hráči do TJ Sokol 
Dolní Bohdíkov.

21. srpna 1968 proběhla invaze vojsk Varšavské smlouvy 
do Československa (Operace Dunaj) v čele se Sovětským 
svazem na žádost konzervativního křídla Komunistické 
strany Československa. Do našeho okresu vstoupily moto-
rizované jednotky polské armády. První polské tanky se 
v Šumperku objevily 21. srpna nad ránem. Do centra se 
ale nedostaly. Zastavil je dav lidí, který se shromáždil u ho-
telu Grand. Mezi nimi byla i gymnastka Věra Čáslavská. 
Ta tehdy byla v Šumperku na soustředění před olympiádou 
v Mexiku. Podle svědků tehdejších událostí přijela na kole, 
bosá a v teplákách. Rozčílená pak s Poláky asi dvě hodiny 
diskutovala. Poláci měli rozkaz obsadit město, ale vlastně to 
neudělali. Polský velitel se domluvil s velitelem šumperské 
posádky, že se polský pluk usadí v areálu střelnice v soused-
ním Rapotíně. Ruské velení za to Poláky později kritizovalo. 
20. listopadu Poláci odešli a v šumperských kasárnách zů-
staly 2000 sovětských vojáků (ze šumperských novin Naše 
slovo). 

 J. Málková
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zprávy obecního úřadu
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Volební účast:
Bohdíkov 59,09 %, Raškov 50,12 %, Komňátka 59,62 %.

Kandidátní listina Hlasy Počet 
kandidátů

Přepočtené % 
platných hlasů

Počet 
mandátůčíslo název abs. v %

1 NEZÁVISLÁ VOLBA a NK 1 388 16,37 15 16,36 2

2 PRO OBČANY 2 071 24,42 15 24,42 4

3 BOHDÍKOV SOBĚ 1 145 13,50 15 13,50 2

4 PRO OBEC 1 199 14,14 15 14,13 2

5 BOHDÍKOVSKÁ NEZÁVISLÁ 2 677 31,57 15 31,56 5

Zvolení zastupitelé:

číslo název
poř. 
číslo

příjmení, jméno, tituly věk strana Příslušnost abs. v % Zvolení

1 NEZÁVISLÁ VOLBA a NK 2 Vokurka Petr 57 NV BEZPP 163 11,74 1

1 NEZÁVISLÁ VOLBA a NK 1 Fleischer Libor Ing. 52 NV BEZPP 161 11,59 2

2 PRO OBČANY 1 Pavelek Petr 40 NK BEZPP 236 11,39 1

2 PRO OBČANY 2 Brostík Luděk 46 NK BEZPP 183 8,83 2

2 PRO OBČANY 3 Hodek Gustav Ing. 41 NK BEZPP 164 7,91 3

2 PRO OBČANY 4 Láhola Jiří 50 NK BEZPP 140 6,76 4

3 BOHDÍKOV SOBĚ 1 Diviš Martin Ing. et Ing. 51 NK BEZPP 155 13,53 1

3 BOHDÍKOV SOBĚ 15 Diviš Bedřich 28 NK BEZPP 99 8,64 2

4 PRO OBEC 1 Úlehla Petr 47 NK BEZPP 184 15,34 1

4 PRO OBEC 2 Vrubel Pavel 41 NK BEZPP 133 11,09 2

5 BOHDÍKOVSKÁ NEZÁVISLÁ 1 Janků Petr 42 NK BEZPP 236 8,81 1

5 BOHDÍKOVSKÁ NEZÁVISLÁ 3 Hatoň Luděk Ing. 64 NK BEZPP 223 8,33 2

5 BOHDÍKOVSKÁ NEZÁVISLÁ 9 Diviš Marek 34 NK BEZPP 204 7,62 3

5 BOHDÍKOVSKÁ NEZÁVISLÁ 2 Jenčková Andrea Bc. 39 NK BEZPP 183 6,83 4

5 BOHDÍKOVSKÁ NEZÁVISLÁ 4 Tobola Otakar Ing. 57 NK BEZPP 179 6,68 5

Ve volbách do senátu za obvod Šumperk zvítězil s 60,55 % Mgr. Miroslav Adámek kandidující za ANO. V Bohdíkově 
byla ve 2. kole volební účast 14,53 %.

73. Zastupitelstvo obce schvaluje 
a) Kontrolu plnění usnesení  

z 21. zasedání zastupitelstva obce 
b) Jako nejvýhodnější nabídku 

veřejné zakázky „ Přestavba budovy 
Raškov č.p. 101 pro účely požární 
zbrojnice“ nabídku společnosti STA-
VREL s.r.o., Požárníků 534, 788 33 
Hanušovice za cenu 4 105 188,- Kč 
včetně DPH

c) Prodej pozemku p.č. 1211/1, 
ostatní plocha v k.ú. Dolní Bohdíkov, 
který vznikl na základě geometrické-
ho plánu č. 575- 170/2017 zpracova-
ného zeměměřičským inženýrem ing. 
Tomášem Křikalem firmě DŘEVO-

VÝROBA KOGEJ s.r.o., IČ: 278 45 
737, se sídlem 789 64 Bohdíkov 124 
za cenu 40,- Kč za m2 

d) Předběžný záměr prodeje po-
zemku p.č. 131/4 a části pozemku 
p.č. 773 v k.ú. Komňátka

e) Návrh úprav rozpočtu obce na 
rok 2018 podle přílohy

f) Poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 10 000,- Kč do veřejné 
sbírky pořádané Sdružením místních 
samospráv České republiky za úče-
lem pomoci obci Prameny. Konání 
veřejné sbírky bylo osvědčeno Kraj-
ským úřadem Zlínského kraje dne 
21.8.2018, č.j. KUZL 60663/2018 

74. Zastupitelstvo obce bere na vě-
domí

a) Zprávu o činnosti rady obce od 
posledního zasedání zastupitelstva obce

75. Zastupitelstvo ruší
 V plném rozsahu svoje usnesení 

č. 62 k) z 18. 12. 2017
76. Zastupitelstvo obce pověřuje 

starostu obce
 K podpisu smlouvy o dílo na re-

alizaci veřejné zakázky „ Přestavba 
budovy Raškov č.p.101 pro účely po-
žární zbrojnice“ se společností STA-
VREL s.r.o., Požárníků 534, 788 33 
Hanušovice za cenu 4 105 188,- Kč 
včetně DPH

USNESENÍ č. 22 ze zasedání zastupitelstva obce  
dne 27. 8. 2018 v Bohdíkově 
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ze života naší obce

SBĚR a SVOZ 
PLASTŮ

29. 10. 2018  
26. 11. 2018

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodil:
Maxmilián Adámek, Komňátka

BOHDÍKOV NAVŠTÍVILA DELEGACE Z PARTNERSKÉ OBCE 
NITRIANSKÉ SUČANY

navždy nás opustili: 
Meixner Jaroslav, Raškov
Motyka Miroslav, Bohdíkov
Cink Radovan, Bohdíkov
Škrla Libor, Bohdíkov

BOHDÍKOV SOBĚ,
sdružení nezávislých kandidátů, děkuje t ímto všem spoluobčanům za jej ich hlasy ve volbách  

do zastupitelstva obce Bohdíkov.

Ve dnech 22. a 23. září 2018 na-
vštívili Bohdíkov naši přátelé z part-
nerské obce Nitrianské Sučany v čele 
se starostou obce Phdr. Pavlem Ca-
něm. Proti minulým návštěvám byla 
tentokrát delegace trochu početnější. 
Tvořilo ji celkem 33 osob. 

Po přivítání a slavnostním obědu 
v kulturním domu jsme připravili 
pro naše slovenské hosty zajímavou 
exkurzi do Pivovaru Holba a.s. Zde 
se dozvěděli od průvodkyně spoustu 
informací o historii i současné výro-
bě piva v Pivovaru Holba a.s. Potom 
si se zájmem prohlédli výrobní pro-
story pivovaru a na závěr proběhla 
malá degustace nefiltrovaného piva. 
Na zpáteční cestě z pivovaru jsme 
se na přání našich hostů zastavili na 
fotbalovém hřišti, kde jsme společně 
fandili našemu fotbalovému klubu 
v mistrovském utkání s Hlubočkami. 

Večer jsme se sešli k přátelskému 
posezení znovu v kulturním domu, kde 
byl připraven bohatý kulturní program. 
Celý večer nám zpříjemnili hudebním 
doprovodem paní Mgr. Petra Strako-
vá společně s Jiřím Šárníkem a svým 

krásným hlasem Sára Málková. Také 
naši slovenští přátelé nás mile překva-
pili. Jejich folklorní soubor Boršina 
totiž vystoupil s vlastním programem 
plným humorných scének, hudby, 
zpěvu a zvyků obyvatel z oblasti Horní 
Nitry. Velký ohlas mělo také vydařené 
vystoupení orientálních tanečnic z Ko-
munitní školy Bohdíkov.

Nedělní dopoledne část přátel 
z Nitrianských Sučan navštívila bo-
hoslužbu v kostele v Bohdíkově. Pro-
bíhaly návštěvy a přátelská setkání 
v rodinách. Společně jsme se sešli 
před obědem v Základní škole Boh-
díkov. Ředitelka školy Mgr. Alena 
Vokurková nás provedla nově vybu-

dovanou tělocvičnou a také nově vy-
bavenými učebnami základní školy. 
Naši slovenští hosté konstatovali, že 
tak krásnou školu nám mohou jedině 
závidět.

Po společném obědu v kulturním 
domu a přátelském posezení při kávě 
jsme na závěr návštěvy pořídili spo-
lečné foto a s našimi hosty ze Sloven-
ska jsme se rozloučili. 

Na závěr bych chtěl poděkovat 
členům komise SPOZ a některým 
členům zastupitelstva obce, kteří se 
o nás po oba dva dny vzorně starali. 
Tak příští rok nashledanou v Nitrian-
ských Sučanech. 

 Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

V pátek 7. září se vydali bohdíkov-
ští důchodci na již tradiční zájezd 
tentokrát po trase Jiříkov, Paseka, 
Šternberk a Leština. Naše první za-
stávka byla v Jiříkově, kde jsme na-
vštívili Pradědovu galerii U Halouz-
ků. Mezi hlavní dominanty galerie 
bezesporu patří největší socha „vlád-
ce Jeseníků” děda Praděda, dále bet-
lém, který obsahuje přes 250 ručně 

ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
vyřezávaných figur v životní velikosti 
a obří dřevěný obraz Pradědovy říše. 
Součástí prohlídky jsou i betlémy 
od jiných moravských řezbářů, další 
postavy bájí a pověstí, peklo a hod-
ní čerti a dětský koutek. Další naší 
zastávkou byla Paseka a návštěva 
arboreta Makču Pikču, které vznik-
lo v místě bývalého lomu, který byl 
zavezen slévárenskými písky a z části 

i jiným odpadem. Prohlídková tra-
sa vede mezi terasami ze suchých 
zídek, kde jsme za krásného počasí 
obdivovali mnoho druhů skalniček 
i trvalek, rybníček s lekníny a jiné. 
Z nejvýše položeného místa arboreta 
jsme se mohli pokochat krásným vý-
hledem do Hornomoravského úvalu. 
Po vycházce po arboretu jsme odjeli 
do města Šternberk, kde jsme si moh-
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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

li prohlédnout náměstí města, zajít si na oběd či odpolední 
kávu, každý dle svého uvážení a přání. Po polední pauze 
jsme si společně prohlédli Expozici času, která zahrnu-
je deset místností. Prošli jsme se vesmírem a slunečními 
soustavami, seznámili se s vývojem kalendářů v různých 
dobách a kulturách, prohlédli jsme si hodiny od nejstar-
ších až po ty současné elektronické, digitální a atomové. 
Po prohlídce jsme se procházkou ještě vydali na hrad 
Šternberk, který byl založen v polovině 13. století. Hrad 

nabízí ke zhlédnutí ukázky barokního malířství, výzdobu 
od gotiky po secesi a pohled do života šlechty na počátku 
20. století. 

A již před námi byla poslední plánovaná zastávka 
v restauraci U Keprtů v Leštině s večeří a posezením. 
Velký dík patří firmě VOBUS, která již tradičně zajišťovala 
dopravu a řidiči zájezdu panu Petru Vokurkovi, který nás 
bezpečně dopravil zpět do našich domovů. 

Poprachová

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ani jsme se nenadáli a je tu nový školní rok. U nás 

v Raškově se můžeme těšit na „Rok se zvířátky“. V září nás 
přivítal pejsek Punťa s kočičkou Vločkou, v říjnu tu s námi 
bude zajíček Ušáček a postupně se přidá spousta dalších 
zvířecích kamarádů. Ve školce v Bohdíkově bude děti celý 
rok provázet ježek František. 

I když k nám do školky nastoupily velmi malé děti, 
zvládly adaptaci na prostředí MŠ dobře. Starší kamarádi 
je mezi sebe vlídně přijali a ochotně jim se vším pomáhají. 
Společně jsme připravili dárky pro naše kamarády z Nit-
rianských Sučan, které si při své návštěvě u nás převzala 
paní ředitelka Základní školy s mateřskou školou Fraňa 
Madvu.

Jako každý rok připravujeme pro děti i rodiče spoustu 
společných zábavných akcí. V nejbližší době nás čeká oblí-
bené Dýňování s rodiči, vystoupení pro babičky a dědečky 
v kulturním domě, Bramboriáda, pečení štrúdlu… Všech-
ny tyto akce by se ale nemohly uskutečnit bez podpory 
a spolupráce s rodiči a dalšími přáteli našich školek, za což 
všem velmi děkujeme.

   Kolektiv MŠ Raškov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SLAVNOStNí ZAHÁjENí šKOLNíHO ROKu 

A OtEVřENí NOVé tĚLOcVIČNy
Říká se, že dnešní děti už ani neví, co to je „těšit se na 

něco“, protože téměř všechna jejich přání jsou splněna pře-
dem. Myslím, že o našich žácích to úplně neplatí. Opravdu 
dlouho se těšili (společně s námi) a letos 3. září jsme se 
dočkali. Zahájili jsme nejen školní rok, ale i provoz v nové 
tělocvičně, třídě a ve 2 zmodernizovaných učebnách. Nyní 

máme za sebou první měsíc užívání a nové prostory nám 
připadají úplně samozřejmé. Přeji všem žákům, uživate-
lům i návštěvníkům co nejlepší učební výsledky a výborné 
sportovní výkony!

Mgr. Alena Vokurková

INFORMAcE K PROVOZu NOVĚ OtEVřENé 
tĚLOcVIČNy

Sdělujeme občanům, že od 17. 9. 2018 je tělocvična 
v plném provozu, a tedy přístupná nejen škole ale i ve-
řejnosti. V případě zájmu o její pronájem je třeba se 
nejméně 24 h předem nahlásit 

• u správkyně – tel.: 737 466 473, paní Irena Spáči-
lová

• u vedení školy – tel.: 739 013 671, zs.bohdikov@
seznam.cz

ceník pronájmu stanovený zastupiteli obce:
1 h v pracovní dny = 200 Kč, 1 h ve dnech pracovní-

ho klidu = 250,- Kč
Uvedené částky platí pro jednotlivce, skupiny, spol-

ky, místní i přespolní.
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LEtNí NEPOBytOVý tÁBOR
V měsíci srpnu se díky projektu „Děti se radují, do-

spělí o ně pečují a rodiče klidně pracují“ uskutečnil při 
Základní škole v Bohdíkově první letní nepobytový tábor. 
Po dobu deseti prázdninových dnů byl pro děti připraven 
bohatý program s různým tematickým zaměřením. Děti si 
mohly ušít voňavé pytlíčky plněné levandulí, vymodelovat 
šperky a ozdoby na lžičky z fimohmoty. Dle vlastní fan-
tazie si nazdobily plátěné tašky, tužky, pouzdra na psací 
potřeby a pomocí šablon si vytvořily veselá barevná trička. 
Při výrobě domácí mátové limonády si připomněly několik 
anglických slovíček a frází. 

Dvě odpoledne děti strávily s postavou Harryho Potte-
ra a knihou Staré pověsti české. Zrealizovali jsme také vý-
let za poznáním do Vlastivědného muzea v Šumperku, kde 
si děti prohlédly expozici letadýlek a historických kočárků. 
Nebránili jsme se ani aktivnějším činnostem. Uskutečnili 
jsme turistický výšlap z Bohdíkova do Komňátky, Raškova 
a zpět. Věnovali jsme se také sportovním hrám a soutě-
žím na školní zahradě a hřišti. Čas strávený v táboře jsme 
všichni zhodnotili jako smysluplně a příjemně využitý. Zís-
kali jsme spoustu nových poznatků, zkušeností a odnesli si 
mnoho krásných zážitků.

Markéta Kuncová a Petra Drongová, vychovatelky ŠD

VZPOMíNKA NA PRÁZdNINy
Moje prázdniny byly úžasné šťastné. Koupali jsme se v ba-

zéně a skákal jsem na trampolíně. Navštívili jsme Petrovy 
kameny a Praděd. Jeli jsme i do ZOO a ještě do Jurského 
parku. Bylo mi krásně a veselo.

  Martin K., 5. r.
Prázdniny byly suprové a také hodně teplé. Jedli jsme 

samé dobroty, například svíčkovou, jehněčí, šašlik atd. Cho-
dili jsme do lesa nebo jezdili do města. Byli jsme také na 
Sovinci a v ZOO. Často jsme dlouho spávali ve stanu. Tyto 
prázdniny byly prostě super! A co se mi vybaví, když si na ně 
vzpomenu? Jedna věc, a to je ZÁŽITEK.

Matěj D., 5. r.

NÁVštĚVA MuZEí A KNIHOVNy
Na úterý 25. září bylo ohlášeno plánované přerušení 

dodávky elektrického proudu. Jak zvládnout vyučování 
bez světla, tepla či svačinky? Jednoduše: uděláme „výlet“! 

A tak se mladší děti (1.–3. ročník) vypravily na exkurzi do 
Pradědova muzea v Bludově, kde se dozvěděly mnoho zají-
mavých informací o historii lázeňství v našem kraji a také 
se stihly krásně zrelaxovat v herně. Poté se vypravily do 
Vlastivědného muzea v Šumperku na interaktivní výstavu 
o letectví, která zaujala všechny – děti i učitelky. 

 Mgr. Eva Fleischerová

Starší děti se 25. září vydaly za poznáním do šumper-
ského muzea, a to na expozici „Příroda a dějiny seve-
rozápadní Moravy“. Měli jsme možnost vidět spous-
tu exemplářů vycpaných živočichů žijících v našem 
okolí. Od paní průvodkyně jsme dostali pracovní 
list, do kterého jsme vyhledávali a zapisovali údaje 
o zajímavých zvířatech, která se vyskytují v Jeseníkách 
a jejich podhůří. Poté jsme přešli do expozice zaměřené 
na historii. Zaujala nás zmenšená replika ojedinělých 
kachlových kamen, která kdysi vyhřívala studené 
místnosti Nového hradu. Také jsme mohli na vlastní 
oči konečně vidět sošku „Postřelmovského Venouška“, 
který byl nalezen při archeologickém průzkumu před 
stavbou obchvatu Postřelmova. Moc se nám v muzeu 
líbilo a jeho návštěvu rozhodně doporučujeme i všem 
dospělákům!

Po malé svačině jsme přešli do nově zrekonstruo-
vané Knihovny T. G. Masaryka. V krásném a moder-
ním prostředí nás přivítala milá paní knihovnice, která 
nás dokázala přesvědčit o důležitosti čtenářství. Měli 
jsme možnost si sami vybírat a prohlížet knihy, časopi-
sy a různé encyklopedie. Také jsme prožili čtenářskou 
chvilku za úplného ticha, kterou jsme ani nechtěli ukon-
čit. Další z nás už teď uvažují o tom, že se sami stanou 
čtenáři některé z knihoven v naší obci.

  Mgr. Petra Straková

PřEdNÁšKA V RÁMcI PROjEKtu NEPZ – KO-
RÁLOVé útESy

NEPZ je zkratka pro výchovně vzdělávací projekt 
NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ, kte-
rý vede děti, žáky a studenty od 5 do 18 let k pochopení 
významu divoké přírody, vnímání jejího ohrožení a nutné 
ochraně. 

Již podruhé jsme se zájmem očekávali příjezd p. Mila-
na Jeglíka a Zuzany Kolouškové, kteří nám chtěli přiblížit 
podmořský život na korálových útesech a hlavně nutnost 
jejich ochrany a často spíše záchrany. Znečištění moře 
a ztráta přirozeného prostoru k rozmnožování způsobuje 
také vymírání želv a mnoha dalších vzácných živočichů. 
Žáci se dověděli nejen o hrozbách, ale i o konkrétních 
záchranných akcích a o možnostech, jak se sami zapojit. 
Doporučujeme nahlédnutí na www.nepz.cz.

Děkujeme paní Simoně Divišové za zprostředkování 
prvního kontaktu.

Ochraně přírody a životního prostředí se ve škole věnu-
jeme dlouhodobě. Naším posledním krokem je zapojení 
do projektu „Recyklohraní“. Od letošního školního roku 
shromažďujeme k odvozu baterie, monočlánky, cartridge 
a tonery. Pokud byste nevěděli, kam s nimi – přineste je 
do školy!

Mgr. Blanka Dvořáková
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FK BOHDÍKOV
tak zkusíme vymlátit z toho žita co 
nejvíce zrníček. Na válení šunek 
budeme mít dost času po soutěži. 
A vždycky se válí šunky líp po úspěš-
né soutěži. 

Minule jsem se zmínil o náboru 
nových žáčků do oddílu. První kolo 
již proběhlo, sice s nevalným úspě-
chem, malým počtem, kdy ještě přes-
polní adepti převálcovali domácího, 
ale paralelně proběhl zase naopak 
vcelku úspěšný nábor do kroužku fot-
balu v rámci školy a my se samozřej-
mě budeme snažit o nějaké vzájemné 
propojení. Ještě proběhne jedno ná-
borové kolo a uvidí se. Pozitivní je, že 
se sešla skupinka dětí, které by chtěly 

AMAZONKY DĚTEM
V sobotu 18. srpna 2018 od 14:00 

hod. se na hasičské zahradě v Bohdí-
kově konal již 10. Ročník akce „Ama-
zonky dětem“ na téma „Cesta kolem 
světa“. Místní skupina Amazonek 
připravila pro všechny návštěvníky 
velmi bohatý a zábavný program. 
Celé odpoledne bylo umocněno vel-
mi bohatou tombolou a skvělým ob-
čerstvením. I přes počáteční obavy 
pořadatelů (vzhledem k okolním ak-
cím, které se konaly) se nakonec bě-
hem prosluněného odpoledne místo 
konání zaplnilo. A aktivní účast dětí 
i dospělých na jednotlivých hrách, 
dala jasně najevo, že snaha pořada-
telů nebyla marná a návštěvníci se 
skvěle baví.

Po ukončení zábavného odpoled-
ne, nastala druhá část pořádané akce 
s názvem „Rocková noc“, kdy hrály  
4 rockové kapely až do ranních hodin.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem návštěvníkům, účastníkům Her, 
pořadatelům a v neposlední řadě také 
všem sponzorům, kteří svými dary 
tuto akci podpořili. Věřím, že vze-
stupná tendence návštěvnosti odráží 
také kvalitu pořádaných akcí, a proto 
bych chtěla již nyní pozvat širokou 
veřejnost k dalšímu, již jedenáctému 
ročníku akce „Amazonky dětem“, 
který se bude konat dne 17. 8. 2019

 Za pořadatele 
Veronika Vybíralov8

fotbal hrát a my máme potenciál 
a možnost znovu sestavit manšaft 
mládeže, který by nás mohl repre-
zentovat v soutěži. Uvidíme, jak jim 
počáteční elán a nadšení vydrží a já 
doufám, že dlouho. 

Zmínil jsem, že zápasů už není 
mnoho a s koncem soutěže souvisí 
také závěrečná akce na hřišti, tedy  
„Zabíjačka, mastná huba“, která by 
měla být 17. listopadu, v krásný svá-
teční den. Budeme se těšit, na Vás při 
zápasech, na Vás po zápasech i na 
Vás u jitrnice.

 garážmistr depa Bohdíkovské 
mašiny i ostatních vláčků

Vcelku slibně rozjetá soutěž se 
trošičku brzdí, což je škoda. Boh-
díkovské mašině začíná kapat olej 
a ozubené soukolí špatně do sebe za-
padá. Bodů nemáme málo i tabulko-
vě si stojíme slušně, ale dlouhodobá 
zranění i osobní vytížení některých 
hráčů postupně komplikuje práci 
trenéra a tlumí živelnost a počáteč-
ní hladovost manšaftu. Co s tím? 
Možná by přišel k chuti Strakův ta-
taráček, možná prohledat knihovnu, 
najít zaprášenou povinnou četbu 
Klabzubovu jedenáctku, jednou až 
dvakrát si ji znovu přečíst, jak to 
ti kluci legendární kopali a zase se 
nastartovat. Zápasů už není moc, 
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Charita Šumperk Vás srdečně zve 
na koncert Scholy sv. Jana Křtitele 
 
Pondělí 19. listopadu 2018 
19:00 – 20:00  
 
Kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku 
 
Zazní duchovní hudba českých 
i světových autorů napříč staletími 
 
Vstupné dobrovolné 
 

 

BENEFIČNÍ KONCERT CHARITY ŠUMPERK 

HARMONOgRAM SVOZu:

Čas Místo

09.00-09.30 DvůrRaškov

09.35-10.05 Raškov-u Ottů

10.10-10.40 Raškov-u kostela

10.45-10.55 Kulturnídům 

11.05-11.25 Bohdíkov - u nádraží

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

  NEBEZPEČNÉ ODPADY 
– sběr, svoz a likvidace v sobotu 27. 10. 2018

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 material znečiš-

těný nebezpečnými látkami,

• obaly znečištěné nebezpečnými 

látkami,

• obaly od sprejů,

• televizory, ledničky,

• vyřazené chemikálie a další po-

dobné nebezpečné odpady.

Mezi nebezpečný odpad NEPAtří 
např.:

• ledničky bez chladicích zaříze-
ní, televizory bez obrazovek, komu-
nální a stavební odpad apod.

Nebezpečný odpad je třeba  
odevzdávat přímo pracovníkovi  

společnosti SItA cZ  
na jednotlivých stanovištích.

NEOdKLÁdAt PřEdEM! 
děkujeme.

environnement
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POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI

 

                                    P O Z V Á N K A 
Dovoluji si Vás všechny pozvat do  dušičkového - květinového krámku  u Musilů 

                  v Bohdíkově. Otevřeno budeme mít ve dnech  

                             od    22.10.2018   do  2. 11. 2018 

Po  -  pá    13.00 – 17.30  hod.    So   8.00 – 11.30 hod. Ne – po domluvě 

V nabídce máme:-  dušičkové kytice, věnečky a košíčky, přírodní aranžmá 
v květináčích,  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   

   

 

                                    P O Z V Á N K A 
Dovoluji si Vás všechny pozvat do  dušičkového - květinového krámku  u Musilů 

                  v Bohdíkově. Otevřeno budeme mít ve dnech  

                             od    22.10.2018   do  2. 11. 2018 

Po  -  pá    13.00 – 17.30  hod.    So   8.00 – 11.30 hod. Ne – po domluvě 

V nabídce máme:-  dušičkové kytice, věnečky a košíčky, přírodní aranžmá 
v květináčích,  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   

   

 28. 10.  Oslavy 100 let vzniku republiky
 9. 11.  Setkání s důchodci
 17. 11.  Zabíjačka na hřišti

Oslavy 100 let vzniku republiky

28. 10. 2018 v 15:00 h.

V parčíku u kulturního domu

Slavnostní vysazení pamětní lípy


