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Bohdíkovský 
zpravodaj

       Vážení spoluobčané,

Tie Sučanské vrchy blízké sú nášmu kraju. 
Nitrianske Sučany, dědinka pod Rokošom, je neodmyslitel-
nou součástí naší historie a  také my jsme součástí histo-
rie její. Mohli jsme se o  tom v  Sučanech přesvědčit hned 
dvakrát, v srpnu při oslavách 770. výročí od první písemné 
zmínky o  obci Nitrianske Sučany, na jejichž oslavy jsme 
byli v menší delegaci pozváni, ale také koncem září na tra-
diční partnerské návštěvě. Obojí na vřelé pozvání starosty 
obce Pavola Caňa. 
Chronologicky začnu srpnovou návštěvou ku příležitosti 
oslav kulatého výročí obce Nitrianske Sučany, kde jsme 
společně s  Luďkem Hatoněm a  Leošem Hatoněm přijali 
pozvání na třídenní oslavu. Odjeli jsme v pátek napoledne 
tak, abychom stihli podvečerní oficiální slavnostní zahájení 
oslav v  kulturním domě. Přijali nás, jak je zvykem, 
s otevřenou náručí. Byli zde přítomni naši staří známí, ale 
hlavně starostové a starostky z okolních obcí, zástupci okresu 
i kraje a další významní hosté spjatí se Sučanami. V připra-
veném dvouhodinovém programu jsme mohli nahlédnout 
do historie a projít s nimi staletí jejich vývoje, budování, 
přetváření a  formování do dnešní podoby. Zazněla zde 
krásná slova, poezie, hudba vážná i modernější. Představily 
se tu místní soubory a seskupení, kterých není v Sučanech 
zrovna málo, jako nám všemi známý folklorní soubor Bor-
šina, hudební skupina Vega, mužská zpěvácká skupina 
Domovina, rodinná kapela Kovalíčekovci, hudební skupi-
na Počtom neistí a  také Divadlo Poezie předneslo krásné 
verše. V rámci programu byli také oceněni Cenou starosty 
obce významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj, vědu 
i kulturu a to nejen v obci, ale i mimo ni a reprezentují tak 
a zviditelňují dobré jméno obce Nitrianske Sučany. 

Tento galavečer se poté přesunul do vedlejšího sálu, kde 
bylo přichystáno malé občerstvení a mohli jsme si v klidu 
pohovořit jak se svými známými, tak i  s  pozvanými 
hosty, okolními starosty, starostkami o  jejich starostech, 
samozřejmě jsme si posléze zapěli něco málo písní 
s  kamarády z  Boršiny. A  také s  místním panem farářem 
JCDr. Markem Virágem, PhD. jsme našli společnou řeč 
a také chuť dobré pálené. V rámci tohoto večera jsem sta-
rostovi poděkoval za pozvání, k jejich významnému jubileu 
řekl několik přátelských vět a předal věcný dar v podobě pa-
mětního listu a broušené vázy, k této příležitosti speciálně 
připravené. 
Druhý den dopoledne jsme navštívili naše známé a hlavní 
odpolední program v areálu školy mohl začít. Celé odpoledne 
se neslo ve znamení hudby, přednesů a děkování. Představila 
se opět místní seskupení, ale také přespolní, bylo čas pohovo-
řit se spoustou starých i mladých známých, fotbalistů, učite-
lek, zastupitelů i navrátivších rodáků.

Pokračování na 2. str.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Koledování Tří králů přinášející radostnou zprávu o na-
rození Ježíška, Božího Syna, všem, které koledníci potkají 
a navštíví v jejich domovech … toto je hlavním úmyslem 
Tříkrálové sbírky.
Chcete se i vy připojit k této tradiční sbírce, přinášet ra-
dost lidem kolem sebe, obzvláště těm opuštěným? Chcete 
touto formou pomoci starým, potřebným a nemocným? 
Chcete–li se zapojit a  nabídnout svůj čas jako vedoucí 
skupinky, můžete se zkontaktovat s Vaším knězem ve far-
nosti nebo přímo s Michaelou Stuchlou, tel.: 739 002 792, 
mail: michaela.stuchla@sumperk.charita.cz nebo Věrou 
Ponížilovou, tel.: 734 796 139, mail: vera.ponizilova@
sumperk.charita.cz nejlépe do 15. listopadu 2019.
Každá další nově vzniklá skupinka tak umožní navštívit 
domácnosti, kde se ještě nekoledovalo nebo pomůže s ko-
ledováním stávajícím tříkrálovým skupinkám. 
Branná je například oblast, kde se nechodí vůbec. Místní 
lidé se po skončení sbírky ptají, zda se koledovalo a je jim 
líto, že k nim Tři králové nedorazili. Proto bychom byly 
velmi rády za novou skupinku koledníků a  vedoucího, 
která by se ujala koledování v Branné. 
Žádáme také rodiče, jejichž děti by chtěly koledovat, ať je 
přihlásí koordinátorce, místním asistentům, popř. kněžím. 
Ani dětí není nikdy dost. Pán Vám žehnej za každou pomoc. 

Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová,  
koordinátorky Tříkrálové sbírky
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SBĚR a SVOZ 
PLASTŮ

29. 10. 2019  
25. 11. 2019

Vždy poslední pondělí v měsíci.

zprávy obecního úřadu

SVOZ KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU
V období prosinec – únor jsou to 

v sudé týdny úterky a v liché týdny 

středy. 

V období březen – listopad to jsou 

pouze úterky v sudé týdny.

ÚŘEDNÍ HODINY  
NA OBECNÍM ÚŘADU
Po: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Út: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
St: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Čt: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:00
Pá: neúřední den

Pokračování z 1. str.
Stihl jsem také zajímavou prohlídku místní fary s panem farářem Markem i jeho 
kamarádem farářem Peterem od Opavy, který byl na tuto slávu také pozván. Ne-
dělní dopoledne jsme se zúčastnili krásné slavnostní mše v kostele, která zakončila 
celé oslavy a po přátelském rozloučení před kostelem, na faře i na obecním úřadě 
jsme s jejich pozdravy odjeli k domovu. Však se za měsíc uvidíme, řekli jsme si, 
a to také splnili. 
Ano na konci září, na svatého Václava, jsme v počtu 25 dobrých lidí přátelsky 
smýšlejících, odjeli do Nitranských Sučan na tentokráte pravidelnou partnerskou 
návštěvu. Uvítání, jak jinak, vřelé. Program, jak jinak, připravený. Počasí, jinak 
jak jindy, deštivo-vlezlé. Po společném obědě vyrazili jsme do Rajecké lesné, kde se 
nachází unikátní dřevěný Slovenský betlém. Je vyroben z národního stromu, lípy. 
Je dlouhý přes osm metrů a vysoký tři metry. Na Slovenském betlému je asi tři sta 
postav, z toho se polovina pohybuje, ukazují, jak se kdysi na Slovensku žilo. V po-
zadí je vidět hora Kriváň, a pod ní věrné kopie slovenských kostelů, hradů. Na-
jdete tu například hrady Děvín, Trenčín či Oravu, katedrály v Košicích i Nitře. Je 
tam zachyceno celé Slovensko, západní, střední i východní. Každý kraj znázorňuje 
významné stavby a ukázky ze života místních lidí. Po prohlídce tohoto unikátu 
jsme na zpáteční cestě navštívili malou obec Čičmany, což je světově proslulá obec 
s velkou památkovou rezervací slovenské lidové architektury a můžeme zde vidět 
krásné malované dřevěnice, lidové kroje i výšivky, a také jsme se krátce podívali na 
místní folklorní vystoupení plné fujar a lidového zpěvu. 
Po návratu z tohoto zajímavého výletu jsme zhlédli v kulturáku vystoupení Boršiny 
a pak nás čekal společný večer, kde jsme si poklábosili, sklenkou přiťukli a příjemně 
zakončili jistě pro nás únavný den. Nedělní ráno proběhly tradiční návštěvy našich 
známých, školní družba ve škole a završeno vše bylo slavnostní svatou mší v kos-
tele, kde proběhlo také požehnání úrody a Sučianky v krásných krojích donesly 
hrozny, chléb, zeleninu, ovoce, polní květy, ale i koláče a jiné dobroty a všechny tyto 
dary byly požehnány. Před kostelem byly přichystány hodové stoly, kde jsme ještě 
pohovořili se svými přáteli a po společném obědě jsme celou návštěvu v kultur-
ním domě zakončili, vzájemně se starostou popřáli našemu přátelství a partnerství 
dlouhá, zdravá a spokojená léta a ač neradi nabrali jsme směr Bohdíkov. Myslím 
si, že naše návštěva splnila svůj účel, noví návštěvníci poznali nové, staří potkali 
staré známé a nálada byla výborná. Přátelství je prostě přátelství a přátelstvím 
zůstane.                                                                 Petr Janků – starosta obce 

Zastupitelstvo obce Bohdíkov schva-
luje program 5. zasedání Zastupitel-
stva obce Bohdíkov.
Zastupitelstvo obce Bohdíkov schva-
luje návrhovou komisi ve složení paní  
Bc. Andrea Jenčková, pan Bedřich 
Diviš a pan Pavel Vrubel.
Zastupitelstvo obce Bohdíkov schva-
luje pana Ing. Otakara Tobolu a pana 
Marka Diviše jako ověřovatele zápi-
su z  5. zasedání Zastupitelstva obce 
Bohdíkov.
Zastupitelstvo obce Bohdíkov schva-
luje kontrolu plnění usnesení ze  
4. zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Bohdíkov schva-

USNESENÍ č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 2. 9. 2019 v Bohdíkově

luje výsledek výběrového řízení na 
akci „Studie proveditelnosti chod-
níků v  Bohdíkově“ s  nejvýhodněj-
ší nabídkou firmy Cekr CZ s.r.o., 
Mazalova 57/2, Šumperk za částku 
241.395,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce Bohdíkov schva-
luje zájem o  převod pozemku p. č. 
342 v k. ú. Raškov Ves od vlastníka 
České republiky prostřednictvím 
Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových.
Zastupitelstvo obce Bohdíkov schva-
luje předběžný záměr prodeje čás-
ti pozemku obce p. č. 677/1 v  k. ú. 
Raškov Ves panu MUDr. P*** D***, 

Raškov ***, dle mapového podkladu.
Zastupitelstvo obce Bohdíkov schva-
luje předběžný záměr prodeje po-
zemku obce p. č. 17/1 v k. ú. Dolní 
Bohdíkov panu D*** N***, ***, Opa-
va, dle mapového podkladu.
Zastupitelstvo obce Bohdíkov schva-
luje nabídku firmy Cekr CZ s.r.o., 
Mazalova 57/2, Šumperk, na přepra-
cování a doplnění projektové doku-
mentace ve stupni dokumentace pro 
územní rozhodnutí a  vypracování 
projektové dokumentace ve stupni 
dokumentace pro stavební povolení 
na akci «Chodníky a přechod u Sep-
la» za částku 177.000,- Kč bez DPH.
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ze života naší obce

ZÁJEZD DŮCHODCŮ
Ve středu 11. Září v  6 hodin ráno 
přistavil pan Vokurka autobus 
v Horním Dvoře a poté ve všech ob-
vyklých zastávkách po obci, kde na-
stoupili všichni přihlášení důchodci 
a hurá na „Lednici“, tam totiž mířila 
naše cesta. Asi po hodině jízdy se po 
několika propršených dnech na nás 
začalo usmívat sluníčko, což všem 
zúčastněným zvedlo příjemně nála-
du. V 9 hodin jsme již byli na mís-
tě a  po malém občerstvení jsme se 
všichni sešli na zámku, kde následo-
vala velice hezká a zajímavá prohlíd-
ka s průvodkyní a po ní individuální 
prohlídka zámeckého skleníku, kte-
rý je druhým nejstarším v  Evropě 
a v němž se nacházejí velice zajímavé 
unikáty rostlin, přičemž nejstarší má 
asi 400 let.
Po těchto společných prohlídkách 
následovalo několikahodinové volno 
k prohlídce zámecké zahrady, mina-
retu a oběda. V půl třetí odpoledne 
jsme nastoupili opět do autobusu 
a  vyrazili směr Slavkov u  Brna na 
místo bitvy tří císařů. V  památníku 
Mohyla míru, kde proběhla zajímavá 
(alespoň pro pánskou část účastní-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V uplynulém období se narodila:
Adéla Hontová, Raškov

Do života přejeme hlavně zdraví, 
hodně lásky a štěstí.

naVždy se s námi rozloučili: 
Vladimír Chocholáček, Bohdíkov

Lubomír Diviš, Bohdíkov
Miroslav Gronych, Zábřeh

ků) komentovaná prohlídka s video 
ukázkami. V  pozdějších odpoled-
ních hodinách jsme vyjeli na posled-
ní část výletu, na společnou večeři 
do restaurace U  Keprtů v  Leštině. 
Chutná večeře všem přišla vhod a ve 
dvacet dva hodin jsme se vydali na 
cestu domů.
Věříme, že se všem zúčastněným zá-
jezd líbil a těší se již na příští rok na 
další zájezd důchodců.

Za SPOZ L. Hatoň

TAKÉ DŮCHODCI CHTĚJÍ 
ŽÍT KULTURNĚ 
Vedoucí Klubu seniorů Luděk Ha-
toň zajistil pro seniory 40 vstupenek 
do divadla Olomouc. Podle přání 
seniorů to bylo na muzikál Noc na 
Karlštejně. Tak 40 milovníků umění 
vyrazilo 1. 10. do Olomouce. Auto-
busovou dopravu zajistil VOBUS. 
Noc na Karlštejně – slavný český 
muzikál nás nezklamal. Romantická 
komedie plná známých a oblíbených 
melodií Karla Svobody a  textaře Ji-
řího Štaidla splnila naše očekávání. 
Domů jsme se vrátili plni dojmů 
a krásných zážitků. Těšíme se, že toto 
představení nebylo poslední.

I. Pazdírková

ZLATÁ SVATBA
V sobotu 7. září jsme na pozvání 
manželů Šopíkových zazvonili 
v  15:00 hodin u  dveří rodinného 
domu v Raškově Dvoře. Po vřelém 
přijetí pan starosta v krátkém pro-
slovu zhodnotil jejich život za po-
sledních 50 let. Následovala gratu-
lace pana Hatoně a paní Divišové 
a předání dárkového balíčku a sva-
tební kytice nevěstě. Po ceremo-
niálním úvodu proběhl přípitek 
a  velmi chutné pohoštění. Jelikož 
bylo stále o čem povídat, návštěva 
se protáhla až do večerních hodin. 
Děkujeme touto cestou manželům 
Šopíkových za velmi milé přijetí 
a  přejeme jim ještě spoustu 
společně strávených let.

Za SPOZ L. Hatoň

OTEVŘENÍ PŘÍRODNÍ  
ZAHRADY BOHUMILA

Ve čtvrtek 26. září 2019 proběhlo na 
pozemku vedle základní školy slav-
nostní otevření Přírodní zahrady 
Bohumila, kterou zřizuje Centrum 
sociálních služeb Pomněnka Šum-
perk. Zahrada je určena pro uživatele 
služeb centra, žáky základních škol, 
i pro veřejnost. Smyslem zahrady je 
získat úrodu zdravých a  užitečných 
plodů, poskytnout svým návštěvní-
kům poznání, zkušenosti, odpočinek 
i úlevu. Na zahradě vznikla dvě pra-
covní místa pro osoby se sníženou 
pracovní schopností. 
Plodiny ze zahrady odebírá a  zpraco-
vává sociální podnik Dobroty, který 
v těchto dnech získal od Agrární komo-
ry Olomouckého kraje ocenění „Výro-
bek Olomouckého kraje 2019“ za vý-
robek Sirup z červené řepy s malinami. 
Suroviny pro oceněný výrobek již po-
cházejí z Přírodní zahrady Bohumila.
Otevření zahrady bylo spojeno s pes-
trým programem - dopoledne pro 
pozvané základní a  mateřské školy 
a  odpoledne pro veřejnost. Návštěv-
níci měli možnost dozvědět se více 
o  zahradě při komentovaných pro-
hlídkách, vyzkoušet si své zahradnické 
dovednosti a znalosti, dozvědět se více 
o  záchranné stanici pro volně žijící 
živočichy, zakoupit si výrobky uživa-
telů služeb Pomněnky a na závěr dne 
i shlédnout divadelní představení.
V průběhu dne byly zasazeny dva po-
zapomenuté ovocné stromy oskeruše 
a  moruše. Oskeruši vsadil bohdíkov-
ský pan starosta a  zasazení moruše 
se ujala paní ředitelka Základní školy 
v  Bohdíkově. I  přes nepříznivé před-
povědi meteorologů celá akce pro-
běhla v příjemném slunečném počasí 
a návštěvníci odcházeli spokojeni.
Petr Hromada, fotografie Evžen Šíbl
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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

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV A RAŠKOV
Prázdniny utekly jako 
voda a máme tu nový 
školní rok. Jsme rádi, 
že třídy obou MŠ jsou 
zcela zaplněny. Vítá-
me také novou ko-
legyni v  MŠ Raškov, 
paní učitelku Petru 
Janků, a  věříme, že 
se jí u nás bude líbit. 
Adaptace nových dětí 
proběhla velmi rychle 
díky zájmové aktivi-
tě komunitní školy 
„Klubíčko“, kde si děti 
postupně zvykaly na 
prostředí a  paní uči-
telky. Tato aktivita opět začala od října v  MŠ Bohdíkov 
a od února bude pokračovat v MŠ Raškov každou středu 
od 16:00 do 17:00 hodin. Zveme zvláště ty rodiče s dět-
mi, které se chystají navštěvovat MŠ od příštího školního 
roku.
Nově v obou MŠ nabízíme odpolední aktivitu „Příprava 
předškolních dětí s rodiči“ v tzv. edukativně stimulačních 
skupinách. Jedná se o 10 hodinových lekcí zaměřených na 
rozvoj všech potřebných oblastí pro úspěšný nástup dětí 
do ZŠ. Učitelky pracují s  dětmi i  rodiči, což velmi pro-
spívá vzájemnému porozumění, komunikaci i spolupráci.
V Bohdíkově se můžeme těšit na roční motivaci „Až bu-
deme velcí“, kdy se budeme seznamovat s různými dru-
hy povolání a  v  Raškově nás čeká „Objevování se žabá-
kem Kvakem“. Plyšový žabák Kvak bude dětem ukazovat 
spoustu zajímavých věcí, jezdit s nimi na výlety a o víken-
dech je navštěvovat i doma.
Na konci září jsme společně připravili dárky pro naše ka-
marády z Nitrianských Sučan, které jim při partnerské ná-
vštěvě na Slovensku předala paní učitelka Veronika. Opět 

nás čeká mnoho akcí, výletů a zážitků. Už jsme stihli diva-
dlo v ZŠ, slavnostní otevírání zahrady Bohumila a stavění 
domečků pro Dubánky. V nejbližší době se chystáme na 
výlet do Lesní školky, na program „Poznávej svět, poznej 
povolání“ v SŠŽTS v Šumperku, „Dýňování“ a podzim-
ní vyrábění, divadelní představení „Princezna na hrášku“ 
a hlavně na akci obou MŠ „Uspávání broučků“. Již nyní se 
těšíme na všechny rodiče a děti a děkujeme za spolupráci 
při těchto společných setkáních.

Za kolektiv obou MŠ Jana Průchová a Veronika Záluská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zahájení školního roku
Od 2. září, kdy jsme zahájili nový školní rok, uběhl již více než 
měsíc. Třináct páťáků, kteří odešli do ZŠ v Rudě, si již určitě 
zvyklo na nové učitele i spolužáky a u nás už jsou jako doma 
noví prvňáčci, kterých máme 11. Přejeme, ať se jim daří!
Přednáška o nosorožcích
V  rámci projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy plane-
ty Země) navštívili naši školu již poněkolikáté členové 
spolku „Prales dětem“, aby nás seznámili s dalšími kroky 
k ochraně ohrožených druhů zvířat. Žáci se mohli podí-
vat na video, kde byla právě tato zvířata natočena přímo 
ve svém prostředí, mohli vidět, jak se pohybují, živí nebo 
chrání svá mláďata. 
Projekt Green Life se zabývá ochranou tropického dešt-
ného pralesa a  ohrožených druhů zvířat se zaměřením 
na ochranu jejich přirozených teritorií a organizací pro-
tipytláckých aktivit. Cílovými druhy zvířat jsou například 
kriticky ohrožení tygři, orangutani nebo sloni sumaterští.
Nosorožci (Rhinocerotidae)
Kriticky ohrožený druh velkého přežvýkavce, jehož zká-
zou se stal jeho vlastní roh, po němž prahnou Asiaté pro 
účely tradiční asijské medicíny. Dalším zabijákem těchto 
úchvatných zvířat je trofejový lov a tzv. sportovní lovci, jak 
se rádi nazývají, kteří touží po trofeji, tedy vypreparované 
hlavě těchto bytostí. Kritické počty nosorožců žijících ve 
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volné přírodě: nosorožec bílý cca 18 000, nosorožec černý 
cca 5 600, jednorohý cca 3 500, sumaterský cca 80 a jávský 
nosorožec cca 70 jedinců. Více na: http://nepz.cz/
Žákům se přednáška moc líbila a  jako důkaz zapsali 
poznatky z  tohoto dne na tabuli „Objevy přírody“, kam 
v průběhu školního roku budou přidávat ještě objevy další.

Bc. Markéta Pípová
Divadelní představení
Na začátek školního roku jsme dostali pěkný dárek, a tím 
byla pohádka „O princezně, Luciášovi a makových buch-
tách“. Herci k nám do tělocvičny přijeli až z Prahy – hlavní 
postavy byly ztvárněny Hanou Czivišovou a Bronislavem 
Kotišem, kterého děti poznaly z  filmu Babovřesky. Po-
hádka vyprávěla o princezně Albertině, která by se ráda 
vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním čertovi pekelného 
nepořádku. Byla to veselá pohádka s písničkami o odvaze 
a lásce. Dětem se velmi líbila a hercům se moc líbilo u nás.

 Lenka Šimková, DiS.

Máme nové laptopy!!!
V rámci projektu „Šablony II.“ jsme zakoupili malé „note-
booky“, které nám budou velkými pomocníky ve výuce. 
Nabízejí širokou škálu využití prostřednictvím on-line 
prostředí i již nainstalovaných výukových programů.
Jejich velkou výhodou je, že se dají využít i  jako tablety, 
protože mají dotykový display. Aby mohly být všechny 
jednotně a spolehlivě nabíjeny, máme k dispozici 
i centrální nabíjecí skříň. Nedocenitelná je jejich pomoc 
při individuální výuce či doučování žáků se specifickými 
vzdělávacími potřebami.
Jsme rádi, že svým vybavením patříme mezi vysoce nad-
standardně vybavené školy. Už teď víme, že naši školáci 
budou nové pomocníky s nadšením využívat.

Mgr. Petra Straková

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Výlet školní družiny
Díky projektu „Šablony II“ jsme se 9. 9. 2019 vypravili na 
odpolední výlet do Faunaparku v Horní Lipové. Po pří-
jezdu jsme se rozdělili do tří menších skupin a jednotlivé 
skupinky se vydaly na prohlídku zahrady po své vlastní 

trase. U každého výbě-
hu či klece si děti pře-
četly z  informačních 
tabulek, o  jaké zvíře 
a  druh se jedná. K  vi-
dění byla domácí i exo-
tická zvířátka - poník, 
kachny, pejsci, surika-
ty, lamy, papoušci ara, tygři, různé druhy opic, lemuři, 
labutě, kapři, želvy, agamy, pumy, pštrosi a několik druhů 
papoušků.
Během volného času se děti nasvačily a ještě se mohly vrá-
tit ke zvířátkům, která je nejvíc zaujala, nebo si zahrály in-
stalované stolní hry – šachy, piškvorky a skořápky. Mohly 
si také zakoupit malé upomínkové předměty nebo zvířát-
kům krmení. Navštívili jsme další pěkné místo v našem 
okolí a seznámili se s chovem a životem exotických zvířat 
v malé domácí ZOO. Počasí nám přálo, odpoledne se vy-
dařilo a odjížděli jsme spokojeni.

Markéta Kuncová a Petra Drongová, vychovatelky ŠD

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV
Od září se nám podařilo zahájit 19 aktivit pro děti a 6 ak-
tivit pro dospělé. Ještě bychom rádi pozvali další zájemce 
na několik volných míst do aktivity „KRUHOVÝ TRÉ-
NINK“ s  lektorkou Markétou Pípovou a  „KONDIČNÍ 
CVIČENÍ“ (vhodné pro ženy středního a zralého věku) 
s lektorkou Michaelou Krumpovou.
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ZAHÁJENÍ SKAUTSKÉHO 
ROKU 2019/2020

FK BOHDÍKOV
Jsou to někdy dostihy!
Čtvrtá sezóna v I.A. třídě rozjela se rychlostí Theophilo-
se, Tiumena i Železníka dohromady, řečeno dostihovou 
hantýrkou a než vyjde tento plátek budou koně ve stáji. 
Pozvolný cval koně Bohďase ze začátku dostihu, tedy se-
zóny, kdy s problémy překonal Taxis a  těžkopádně zdo-
lal Irskou lavici, se v druhé polovině závodu jeví veseleji, 
svěžeji. Soupeři pomalu ztrácí dech a boří se hlouběji do 
rozbahněného hracího pole a nám se body za ladnou jíz-
du přičítají a jindy prokletý haňovický Hadí příkop, jako 
i  zle se tyčící olešnická Kamenná zeď staly se překážka-
mi spíše do počtu než strach nahánějícími. Štěstí, možná. 
Dobrá taktika, snad. Bojovnost, určitě. Střelecká potence, 
může být. 
Trenér Julius „Váňa“ Kováč jistě má plnou hlavu žokejů 
i koní, které má ve své stáji, kteří ho nezklamou a podrží. 
Když už si myslí, že vše jde jak má, najednou je to jinak, 
koňská kolika zamává manšaftem a co teď. Ještě je tu po-
řád starý dobrý ryzák Kvasil, který dokáže ukázat neošla-
paná kopýtka, neuhýbá a sbírá vavříny na úkor mladších 
hřebců. Nu pořád je na co sázet a pořád se něco děje. Proč 
by to mělo jít jednoduše, když to jde složitě nebo přinej-
menším krkolomněji. Buďme rádi za to jak to je a raduj-
me se a sázejme na ty správné koně. Jsme téměř uprostřed 
něčeho, třeba dostihu a některé obtížné, záludné i na oko 
lehké překážky jsou ještě před námi. Prozatím se kochej-
me, naslouchejme uchu lahodícím zvukům cinkajících 
podkov nesmrtelného Bohďase, koně, který ruku v ruce, 
či spíše kopyto vedle kopyta, kráčí, či spíše kluše, po boku 
favoritů dostihového závodu zvaného „Velká A-třídová 
stýplkopaná“. Držme všechna kopyta a  žehnejme našim 
koním pevnou půdu pod nohama, lehké skoky a  dobrý 
vítr do zad do další části rozjetého závodu.
Každopádně zanedlouho dusot kopaček na dostihových 
polích dozní a my se budeme s podzimní sezónou loučit 
naším tradičním způsobem, setkáním u vepřového stolu, 
ovarové bašty a jitrnicové pochoutky. Ano, rádi Vás přiví-
táme na fotbalovém hřišti 16. listopadu na „Vepřobraní“, 
kde mastná huba není společenské fópa, jak my lingvisti 
říkáme faux pas, ale přehlíženou nutností značící spoko-
jenost a dobrou a kvalitní zabíjačkovou krmi. Bon apétit.
Specialista na dostihové závody – Šemík „Kopýtko“ Boh-
díkovskij

Po prázdninách, kdy jsme si 
užili tábor se skautským středis-
kem Ruda nad Moravou, jsme 
opět zahájili skautské družino-
vé schůzky. V  pondělí se schází 
mladší děti- benjamínci, ve stře-
du kluci – vlčata a  skauti. 14. 9. 
proběhla v  Rudě nad Moravou 
středisková akce, kdy děti muse-
ly podle mapy projít trasu, plni-
ly úkoly a  zahrály si hry. Počasí 
vyšlo skvěle, akce se vydařila. 
O víkendu 18. – 20. 10. nás čeká první oddílová výprava 
v tomto školním roce. Pojedeme do klubovny do Zábře-
ha na Skaličku, děti si zahrají hry, poznají nové kamarády 
z oddílu, poznají okolí Zábřeha a vyzkouší si další skaut-
ské dovednosti. Věřím, že si děti akci užijí.

Za skautské rádce Tereza Krikelová

AMAZONKY DĚTEM
V sobotu dne 17. srpna se od 14. hodin na hasičské zahra-
dě v Bohdíkově konal již 11. ročník tradičního, sportovně 
- zábavného odpoledne s názvem Amazonky dětem aneb 
„to NEJ z večerníčků“. 
Místní skupina Amazonek připravila pro všechny ná-
vštěvníky vskutku nápaditou a zábavnou štafetu o pohár 
Amazonek a  také doprovodný program. Vše bylo zpes-
třeno velmi bohatou tombolou a skvělým občerstvením. 
Celé odpoledne nás doprovázelo krásné slunečné počasí, 
a proto se Hasičská zahrada brzy zaplnila rodiči s dětmi, 
a  aktivní účast dětí i  dospělých na jednotlivých hrách, 
dala jasně najevo, že snaha pořadatelů nebyla marná a ná-
vštěvníci se skvěle baví.
Po ukončení soutěží nastala druhá část pořádané akce 
s názvem „Rocková noc“, kdy hrály 4 rockové kapely až 
do ranních hodin.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat za záštitu akce 
panu Janu Blahákovi z Bohdíkova, bez kterého by tento 
ročník nemohl proběhnout.
Letošní ročník hodnotím za průměrný, jelikož nás během 
akce čekaly nepříjemnosti v  podobě několika potyček 
mezi místními obyvateli a poškození osobního automo-
bilu jedné místní obyvatelky. Tímto bych chtěla požádat 
viníka, aby si sáhl do svědomí a zamyslel se nad tím, jaké 
nepříjemnosti všem způsobil.
Na závěr děkujeme všem návštěvníkům, účastníkům her, 
pořadatelům a v neposlední řadě také všem sponzorům, 
kteří svými dary tuto akci podpořili. Věřím, že vzestup-
ná tendence návštěvnosti odráží také kvalitu pořádaných 
akcí, a proto bych chtěla již nyní pozvat širokou veřejnost 
k dalšímu, již dvanáctému ročníku akce „Amazonky dě-
tem“, která se bude konat dne 15. 8. 2020.

Za pořadatele Veronika Vybíralová
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OD PŘÍŠTÍHO ROKU BUDE 
JÍZDA VLAKEM JEŠTĚ  

SNADNĚJŠÍ
Občané jezdící v  Olomouckém kraji vlakem budou mít 
od 1. ledna 2020 výrazně snazší cestování. Změny vy-
plývají z nově uzavřené smlouvy mezi krajem a Českými 
drahami. Nová opatření se dotknou i  vlaků společnosti 
RegioJet.
Ve všech osobních a  spěšných vlacích v  Olomouckém 
kraji začne od 1. ledna 2020 platit výhradně Tarif IDSOK. 
Ten lidem umožňuje přestup mezi různými dopravními 
prostředky. Cestující díky tomu budou moci využít k pře-
pravě vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu.
Od 1. ledna 2020 nebudou v osobních a spěšných vlacích 
platit IN-karty Českých drah. Od stejného termínu bude 
možné s  Jízdenkou IDSOK cestovat také rychlíky a  ex-
presem Českých drah. Občané je využijí při jízdě linkami 
dálkové osobní dopravy R8, R12, R13, R18, R27 a Ex2.
Stejná pravidla budou platit i ve vlacích dopravce Regio-
Jet. S  Jízdenkou IDSOK cestující budou moci využívat 
jeho spoje na trati Kojetín – Přerov – Hranice.
Informace o dalších změnách krajský koordinátor dopra-
vy průběžně zveřejní na webu idsok.cz. Cestující se mo-
hou obrátit také na Infolinku IDSOK na telefonní číslo 
588 88 77 88 denně od 5 do 22.30 hodin kromě víkendu 
a dnů pracovního klidu.

Koordinátor Integrovaného dopravního systému  
Olomouckého kraje

ZMĚNY VE VLAKOVÉ DOPRAVĚ
V polovině prosince a na začátku příštího roku vyprší vět-
šina desetiletých smluv, které mají České dráhy s jednot-
livými kraji. Některé z nich se již rozhodly předělat pře-
pravní řád tak, aby se změnil způsob, jakým si dopravci 
rozdělují tržby z prodaných jízdenek, informovala Mladá 
fronta Dnes.
Nová pravidla budou v každém z těchto krajů trochu od-
lišná, ovšem základní změna je ta, že po zavedení nového 
jízdního řádu budou tyto kraje prodávat jízdenky samy 
a dopravcům vyplatí pouze předem domluvenou cenu za 
dopravní služby, vysvětlil mluvčí Českých drah Radek Jo-
klík pro server iROZHLAS.
Šest krajů zavádí takzvané brutto smlouvy. V  těch za 
výběr tržeb budou odpovídat samy kraje, ne dopravci. 
Mezi brutto kraje patří Zlínský, Jihomoravský, Ústecký, 
Olomoucký, Liberecký a  Plzeňský kraj. Naopak v  netto 
krajích, což jsou všechny zbývající, odpovídají za výběr 
tržeb dál České dráhy, takže tam i nadále platí standardní 
pravidla Českých drah.
Nákup vlakových jízdenek se změní především v  rámci 
Zlínského, Jihomoravského, Ústeckého a  Olomoucké-
ho kraje. Tyto kraje se totiž rozhodly už nadále ve svých 
vlacích neakceptovat jízdní doklady Českých drah. Nová 
pravidla se budou týkat pouze osobních a spěšných vla-
ků, které financují a objednávají samy tyto kraje. Rychlíků 

a expresů, které jsou objednávané státem, se nová pravidla 
týkat nebudou, upozorňuje server Zdopravy.cz.
Krajské integrované jízdenky bude moci cestující zakou-
pit v  krajských e-shopech, na pokladnách uvnitř těchto 
krajů, či přímo ve vlaku. Mezikrajských cest se změny do-
týkat nebudou.

J. Málková

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ 
ODPAD

           Od 8.–11. 11. 2019   od 15.–18. 11. 2019
bude společnost SUEZ Využití zdrojů a. s.  

provádět ve Vaší obci 

Sběr a svoz bude probíhat následovně:
• Na níže uvedená místa, určená obcí, budou přistaveny 
velkoobjemové kontejnery.

Umístění kontejnerů:
od 8.–11. 11. 2019 
Počet ks Místo

1 Bohdíkov – u samoobsluhy (parkoviště  
u Jednoty)

1 Bohdíkov – náměstíčko u lípy

od 15.–18. 11. 2019
Počet ks Místo

1 Raškov Ves – náměstíčko u kostela
1 Komňátka – „náměstíčko“ pod kostelem

Mezi odpad PATŘÍ např.:
• tráva, seno, rostliny, plevel, jehličí, piliny, třísky, pořez 

keřů, zbytky krmiva rostlinného původu, zbytky a odře-
zky ovoce a zeleniny, jiné kuchyňské zbytky rostlinného 
původu

Mezi odpad NEPATŘÍ např.:
•	 kosti, kůže, zbytky masa, živočišné tkáně, odpad potra-

vin živočišného původu, tekuté nebo kašovité odpady, 
odpad v obalech, jiné odpady
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INZERUJTE S NÁMI!
Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2

firmy a organizace informují

 

Nezapomeňte uvést do te-
lefonu: 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 nějaký význam-
ný větší objekt v blízkosti 
události (škola, kostel, ob-
chod, pila atd.).

Přehled tísňového volání 

SPOLEK VDOV A OSAMĚLÝCH SIROTKŮ
Pod záštitou Charity v Šumperku probíhá setkání sku-
piny vdov a osamělých žen s cílem a snahou vzájemně 
si pomáhat v překonávání samoty a těžkých životních 

situací.

Společně podnikáme návštěvy kulturních akcí, výstav, 
procházky, výlety i aktivity jako vyrábění, pečení apod. 
Takto hledáme pozitivní cesty ke zvládání trápení, které 

nám život nadělil.

Posezení se koná každý první pátek v měsíci, v čase  
od 17:00–19:00 hodin. Místem setkávání je Charita,  

Jeremenkova ulice č. 7, Šumperk.

HALLOWEENSKÁ PÁRTY
Přijďte se za námi podívat 

a pobavit na naší  
Haloweenskou akci, která 
se koná v kulturním domě 

v Raškově 26. 10.
Od 16:00 hodin máme při-
pravený program pro děti.

Od 20:00 hodin pro dospělé.

Čeká na Vás
• Spousta krásných masek

• Hry pro děti
• Koutek s heliem

• Foto koutek 
• Míchané nápoje jak pro děti tak i dospělé

• Tombola
• Vyhlášení nejlepší halloweenské masky

• Bohaté občerstvení

Od 22:00 hodin Nám zahraje kapela SUPYY ČASU!!!
Od 20:00 hodin vstupné 50 Kč

 

 

 
 

 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

 

Povinné „čipování“ psů! 

 

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

                  v Bohdíkově. Otevřeno budeme mít ve dnech  

                             od    22.10.2019  do  2. 11. 2019 

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

V nabídce máme:-  dušičkové kytice, věnečky, kříže,  košíčky, vazby v 
květináčích,  vazby do  váz z  umělých květin, květiny voskované , látkové i 
umělé, svíčky, aranžmány z živých květin a další dle Vašeho přání. Aby se na Vás 
všechny dostalo, můžete mi zavolat a  objednat si na telefonním čísle 
736282339.  

Přijďte - rádi Vás uvidíme.      Musilová Libuše   

   

  

P O Z V Á N K A
Dovolujeme si Vás pozvat do  dušičkového - květinového 

krámku  u Musilů  v Bohdíkově. 
Otevřeno budeme mít ve dnech 

od    22. 10. 2019  do  2. 11. 2019
Po–pá    13.00–17.30  hod.   

So   8.00–11.30 hod. Ne – po domluvě
V nabídce máme:

dušičkové kytice, věnečky, kříže,  košíčky, vazby v květi-
náčích,  vazby do  váz z  umělých květin, květiny vosko-
vané , látkové i umělé, svíčky, aranžmány z živých květin 

a další dle Vašeho přání.  
Aby se na Vás všechny dostalo, můžete mi zavolat  

a objednat si na telefonním čísle 736 282 339.
Přijďte – rádi Vás uvidíme.      Musilová Libuše  

POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI

 26. 10.  Halloweenská párty 
 7. 11.  Setkání s důchodci - SPOZ
 16.  11.  Vepřobraní na hřišti – FK


