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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
rok uběhl jako voda a Bohdíkovský zpravodaj má za sebou jubilejní pátý ročník. Těší 

mě, že si už defi nitivně vydobyl svoje místo na slunci a našel si trvale cestu do Vašich 
domácností.

Zdá se mi jakoby to už bylo dávno, kdy se za těžkých porodních bolestí narodilo jeho 
první číslo. Za tu dobu naše obecní noviny urazily velký kus cesty. Jsou nejen barevnější, 
ale i košatější, pestřejší a zajímavější. Bezesporu má na tom hlavní zásluhu Redakční 
rada pod vedením Mgr. Jany Málkové. Jejich práce by však nemohla být tak úspěšná 
bez pravidelných příspěvků dopisovatelů z obecního úřadu, našich škol, zájmových 
organizací, hasičů, fotbalistů, ale i občanů. Zajímavé jsou zajisté také exkurze do naší 
historie. Dovídáme se, jak žili a bavili se naši předkové, co nám zde zanechali, případně 
o co se zasloužili. V našich novinách získáváme informace o přípravě a průběhu různých 
kulturních, společenských a sportovních akcí v obci. Připomínáme si významná výročí, 
tradice i místní obyčeje.

Všem, kteří se na podobě našeho zpravodaje podílejí, bych chtěl touto cestou poděkovat. 
Bez nich a bez jejich zájmu informovat nás o dění v naší obci, by zpravodaj nemohl 
vycházet. Oni jsou těmi „drobnými dělníky pera“ místními zpravodaji, kteří nám přinášejí 
svoje postřehy a články. Važme si toho, že takové lidi v naší obci máme.

Přesto si myslím, že vždy je možné něco zlepšovat. Měli bychom si klást vyšší cíle 
a snažit se jich dosáhnout. V budoucích číslech bychom proto mohli např. uvést rozhovory 
se zajímavými osobnostmi, různé ankety nebo něco z místních bájí a pověstí. Najdou se 
i další náměty. Velmi bychom uvítali i Vaše názory, co by Vás ještě zajímalo. Odhoďte 
ostych a ozvěte se nám. Nejlepší pro každé noviny je, když se do jejich tvorby zapojí 
i čtenáři.

Protože se blíží závěr roku, dovolte mi, abych Vám všem popřál, aby se Vám ve Vašem 
osobním životě dařilo alespoň tak úspěšně jako Bohdíkovskému zpravodaji, aby Vám 
v průběhu celého roku 2008 vydrželo pevné zdraví a abyste četli jen samé dobré zprávy.

Ing. Luděk Hatoň, starosta obce 
BOHDÍKOV

„Štědrý večer“ – První vánoční stromek se objevil u pana Jana Bittnera v roce 1882. 
Stromek byl okrášlen chudými ozdobami. Tehdy děti nedostávaly dárky, ani nebyl bohatá 
večeře, jen pro vykonávání zvyků byly poděleny jablky s ořechy. Skořápky z ořechů házeli 
kolem zahrady, aby škodná zvěř nezpůsobovala v zahradě škodu a po dobu zvonění kleká-
ní o Štědrém dnu ovazovali stromy povřísly, aby stromy dávaly bohatou úrodu. 

Svobodná děvčata tloukla na slepičárnu a ozval-li se jim kohout, tak se v novém roce 
provdají. 

Doma děti lily olovo, děvčata házela přes hlavu pantofl em, chlapci pouštěli skořápky 
se svíčkou po vodě a někde předpovídali svůj budoucí život v novém roce pomocí 3 hrnků. 
3 hrnky překlopili a pod ně dali: 1. hlínu, pod 2. peníz a pod 3. chléb, zatím soutěžící čekal 
za dveřmi. Potom byl jeden zavolán do světnice a hádal. Po každém se hrnky zaměnily 
v nepřítomnosti hadače. Uhodl-li 3x hlínu, tvrdilo se, že zemře. Uhodl-li 2x hlínu, tvrdilo 
se, že bude těžce nemocen. Uhodl-li 1x hlínu, bude jen „lehce“ nemocen. Pokud hadač 
uhodl 3x peníz nebo chléb, měl mít v následujícím roce dostatek peněz či chleba, pokud 
uhodl jen 2x, mělo se u žít průměrně a pokud jen jednou, měl trpět bídou.

Z diplomové práce Mgr. L. Divišové

ZAPSÁNO RUKOU 
KRONIKÁŘŮ

Doba první republiky: Do-
hřměly bubny děl a zazněla píseň 
jiná: píseň života. I když doposud 
palčivě bolely rány prokletých let, 
život - zvláště těch mladých a těch, 
kteří válku šťastně přežili – se 
hlásil o své právo. A tak již ma-
sopust 1919 byl ve znamení bálů, 
které měly pokračovat v přeruše-
né tradici. V této a pozdější době 
měl kapelník Kouřil hodně práce 
a starostí. Byli tu sice hudebníci ze 
starší gardy, ale ne všichni. Někte-
ří po převratu odešli za svým za-
městnáním jinam, a tak bylo třeba 
postarat se o jejich náhradu, ale 
také o hudební dorost. To byla prá-
vě záležitost kapelníkova. A tak se 
jeho rolnická činnost – zámečnic-
tví již zanechal – chvílemi měnila 
v jakousi hudební školu. Budiž tu 
spravedlivě podotknuto, že čistotu 
hudebních projevů svých svěřenců 
usměrňoval nesmlouvavě smyčcem 
i mimo struny, ale i když chlapci 
někdy zakolísali a svou „hodinu“ si 
tu a tam absolvovali v lesíčku nad 
Divišovým, přece jen se kajícně 
vraceli do „hrání“ a nakonec ne-
odolali. Hudba je uchvátila, a pak 
se stali kádrem příští muzikantské 
generace. A v tom je také – mimo 
jiné – Kouřilova zásluha, že víc než 
na vlastní prospěch a jmění dbal 
na to, aby vychoval hudebníky čis-
té intonace, přesného rytmu – ale 
také hudebníky, jimž bude hudba 
něčím víc než příležitostným bu-
doucím výdělkem.

František Balcárek
Přepsala J. Málková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

 
SPOLEČENSKÁ KRONIKASPOLEČENSKÁ KRONIKA

VÝPIS z USNESENÍ č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 
dne 12. 11. 2007 v  BOHDÍKOVĚ

21. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce
b) Kontrolu plnění usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce
c) Kupní smlouvu na nákup traktoru ZETOR Proxima 8441.1 s fi rmou Bo-

hatec s.r.o., Vážany 25, 
680 01 Boskovice za kupní cenu ve výši 949 977,- Kč včetně DPH
d) Pořízení I. změny územního plánu obce Bohdíkov
e) Ing. Otakara Tobolu, bytem Bohdíkov jako určeného zastupitele pro pro-

jednání změn 
územního plánu obce na období 2007 – 2010
f) Hlavní inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku a zá-

vazků obce k 31. 12. 
2007 ve složení: předseda Libuše Musilová, členové Petr Janků a Margita 

Urbánková
g) Podání žádosti obce Bohdíkov o získání dotace z Programu rozvoje ven-

kova na základě výzvy 
Ministerstva zemědělství ČR na akci „ČOV a kanalizace obce Bohdíkov I. 

etapa“
h) Návrh úprav rozpočtu obce na rok 2007 podle přílohy
22. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce 

OBČANÉ MAJÍ MOŽNOST PODAT NÁVRHY NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém posledním zasedání 12.11.2007 

o pořízení I. změny územního plánu obce. Rada obce následně pověřila po-
řízením I. změny územního plánu obce MěÚ Šumperk odbor rozvoje, územ-
ního plánu a investic. Zpracovatelem I.změny územního plánu byl určen pro-
jektový ateliér ing. Františka Kačírka. V současné době se začíná připravovat 
zadání I. změny územního plánu obce. Sdělujeme tuto skutečnost občanům 
i dalším subjektům na území obce, aby mohli uplatnit případné svoje návrhy 
pro změnu územního plánu obce. Pokud máte nějaké podněty nebo návrhy 
můžete je uplatnit písemně na obecním úřadu v Bohdíkově nebo přímo u po-
řizovatele, tj. na MěÚ Šumperk. 

Obec Bohdíkov postupně rozši-
řuje počet sbíraných složek domov-
ních odpadů. Jistě jste si všimli, že 
k nádobám na bílé a barevné sklo 
přibyly v obci kontejnery modré bar-
vy na sběr odpadového papíru. Ve 
spolupráci s fi rmou EKO-KOM a.s. 
jsme získali zdarma 4 kontejnery 
na sběr odpadového papíru. Navíc 
obec z vlastních prostředků nakoupí 
do konce roku další 2 kontejnery na 
sběr odpadového papíru. V rozšiřová-
ní sítě nádob na sběr starého papíru 
budeme pokračovat i v roce 2008. 
Zavedením sběru papíru jsme docíli-
li toho, že v současné době sbíráme 
v naší obci už všechny základní slož-

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
07. 01. 2008 
28. 01. 2008

AKTUÁLNĚ
Na obecním úřadě se začnou 

od 2. ledna 2008 vybírat poplatky 
za odebranou vodu za II. pololetí 
2007 a poplatky ze psů. U vodného 
si občané donesou stav vodoměru. 
Vodné je splatné nejpozději do 31. 
1. 2008. Poplatky ze psů jsou splat-
né nejpozději do 28. 2. 2008.

Ve dnech 10. 10. 2007 – 
30. 11. 2007 se narodili:

13. 11. Sára Foglová, 
Komňátka

20. 11. Tereza Chytilová, 
Bohdíkov

Navždy se s námi rozloučili:
21. 10. Vlastimila Pavelková, 

Raškov

22. 10. Anna Rulíšková, 
Bohdíkov

POKRAČUJEME POKRAČUJEME 
V TŘÍDĚNÍV TŘÍDĚNÍ
ODPADŮODPADŮ

ky domovního odpadu, tj. sklo, plas-
ty, papír a nápojový karton. Jedině 
v rozšiřování tříděného odpadu vidí-
me cestu, jak dále zamezit neustálé-
mu růstu nákladů na svoz a ukládání 
pevného komunálního odpadu. Přes 
všechna přijatá opatření a propagaci 
třídění odpadu existuje mezi námi 
nemalá část spoluobčanů, kteří se 
dosud do třídění odpadů nezapojili. 
Byl bych velmi rád, aby i oni se vzdali 
svého pohodlí a udělali něco prospěš-
ného pro nás pro všechny. Snažíme 
se jim pro to podle našich možností 
vytvářet co nejlepší podmínky. Po-
mozte nám a vyzvěte i své sousedy 
a známé, kteří dosud odpad netřídí, 
ať si přijdou na obecní úřad pro pyt-
le na plasty a využívají také nádoby 
na sběr skla a papíru. Nebuďme líní 
a udělejme něco pro čistotu prostředí 
, v němž společně žijeme.

Rozmístění kontejnerů na papír:

Bohdíkov – u ZŠ, u samoobsluhy 
Jednota, na Drahách

Raškov – u ZŠ, Raškov Dvůr 
u lípy

Komňátka – u prodejny
Ing. Luděk Hatoň, starosta obce
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Kominíci téměř vymizeli, ale je-
jich práce chybí a někteří občané 
jsou nepoučitelní. O nutnosti pravi-
delného čistění komínů už bylo řeče-
no a napsáno dost a dost, ale stále je 
vidět, že to vše nestačí, když neustále 
čteme o požárech, které způsobil vad-
ný komín.

Od doby, kdy komunální podni-
ky vymetaly komíny, a to povinně, 
tak v dnešní době tato povinnost 
přechází na majitele domů nebo ob-
jektů. V současné době si tuto práci 
objednávají soukromníci nebo maji-
telé vlastních domů (zejména kvůli fi -
nancím) kominické práce sporadicky 
nebo spíše vůbec.

Proto vám radíme, pamatujte ze-
jména na tyto hlavní zásady:
1. Mějte na paměti, že za nezávadný stav 

komínů nese odpovědnost správce 
nebo vlastník (majitel) objektu.

2. Komíny a kouřovody se musí udržo-
vat v takovém stavebně technickém 
stavu, aby byla zajištěna požární 
bezpečnost při provozu připojených 
tepelných spotřebičů.

3. Nesmíme zapomínat na pravidelné čis-
tění a kontrolu komínů. 

4. Důsledná preventivní opatření, učině-
ná z Vaší strany, zabezpečí Váš ma-
jetek před požáry a ochrání zdraví 
Vaše i Vašich dětí.

5. V půdních prostorách je zakázáno 
skladování hořlavých látek ve vzdále-
nosti do 1 metru od vnějšího povrchu 
komínového tělesa. 

6. Je zakázáno používání komínů, u ichž 
byly zjištěny závady.

7. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu 
do komína, dodržujte návody a tech-
nické podmínky stanovené výrobcem 
tepelných spotřebičů. 

8. V případě vzniku požáru sazí v komí-
ně, pak urychleně odstraňte veškerý 
hořlavý materiál z blízkosti komíno-
vého tělesa.

9. Nikdy nehaste případný požár sazí 
v komíně vodou, mohlo by dojít k je-
ho prasknutí.

10. Snažte se vždy jednat v klidu, s rozva-
hou a bez paniky. Nejdříve ochraňte 
život a zdraví, teprve 

potom majetek. Pomáhejte starým a ne-
mocným lidem, dětem, sousedům 
a svému nejbližšímu okolí.

11. Oznamte bez odkladu hasičskému 
záchrannému sboru každý požár na 
známou tísňovou linku 150. 

12. Na závěr nikdy nesypte žhavý popel 
do nádob (popelnic), kde jsou ulože-

ny saze po vymetání komínů. Toto 
společenství sazí a žhavého po-
pela znamená vznícení sazí a tím 
může dojít k požáru.

Výbor SDH Bohdíkov

HASIČI VARUJÍ!
POZOR NA ŠPATNÝ STAV A NESPRÁVNÉ UŽÍVÁNÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES Policie ČR Obvodní oddělení Hanušovice 

by rádo informovalo občany Bohdíkova a okolí 
o aktuálním stavu na úseku kriminality, veřejné-
ho pořádku, dopravy a prevence. 

V posledním období není ve Vaší lokalitě 
žádný zásadní a trvalý problém, který nám je 
znám. Byly zaznamenány 2 případy vloupání do 
rekreační chaty poblíž Komňátky, krádež PHM 
z kamenolomu Bohdíkov a drobné případy krá-
deží na železnici, kde předmětem zájmu pacha-
tele jsou barevné kovy. Oblast není vzhledem 
k počtu dopravních nehod vytipována jako ri-
ziková, přesto zde provádíme časté namátkové 
silniční kontroly a to i v nočních hodinách, kdy 
jejich účelem je v poslední době zejména pre-
ventivní působení.

Policie se v nadcházejícím období v této lo-
kalitě zaměří zejména na zvýšení dohledu nad 
bezpečností a plynulostí v silničním provozu 
(alkohol u řidičů a cyklistů, osvětlení cyklistů, 
dětské cyklopřilby). Rovněž bude po impulsu ze 
strany vedení obce věnována pozornost dodr-
žování veřejného pořádku na zastávce ČD Kom-
ňátka a v jejím okolí v době, kdy se zde schází 
mládež, neboť zde dochází ke znečišťování ve-
řejných prostranství a poškozování majetku.

Závěrem bychom chtěli poprosit občany, 
aby dbali na zajištění svého majetku, všímali 
si pohybu podezřelých osob a vozidel, a nebyli 
lhostejní vůči tomu, co se děje v jejich okolí.

V případě poznatků nebo problémů, se 
kterými by Vám mohla být PČR nápomocna, 
nám tyto můžete sdělit cestou obecního úřadu 
nebo přímo na služebně OOP ČR Hanušovice, 
tel. 583 231 333, e-mail: suoophanus@mvcr.
cz, v naléhavých případech na tísňovou linku 
158, kdy se v rámci našich pravomocí budeme 
snažit Váš problém řešit a pomoci.

      

Za PČR Hanušovice 
inspektor prap. Bednář

OBEC BOHDÍKOV MÁ NOVÝ TRAKTOR
Jak už jsme Vás informovali v minulém čísle Bohdí-

kovského zpravodaje, naše obec uspěla se svým projektem 
„Traktor - nenahraditelný pomocník vesnice“ a získala 
prostřednictvím MAS Horní Pomoraví o.p.s. dotaci z Pro-
gramu LEADER ČR 2007 na nákup nového traktoru pro 
údržbu veřejných prostranství a ploch obce. 

V souladu s podmínkami pro čerpání prostředků 
z Programu LEADER ČR 2007 vydaných Ministerstvem 
zemědělství ČR proběhlo výběrové řízení na dodavatele 
traktoru. Ze 4 uchazečů byla vybrána jako dodavatel fi r-
ma Bohatec s.r.o., Vážany 25, Boskovice, se kterou byla 
následně uzavřena kupní smlouva na dodávku traktoru 
Zetor Proxima 8441. Kupní cena traktoru Zetor Proxima 
8441 činí 949 977,- Kč. Konečná výše dotace z Programu 
LEADER ČR 2007 představuje částku 721 000,- Kč, což 
představuje 76 % z celkových nákladů. Nákup nového 
traktoru schválilo na svém zasedání dne 12.11.2007 zastu-
pitelstvo obce. 

V pátek dne 23.11.2007  předal dodavatel nový trak-
tor zástupcům obce. Bude využíván k zajišťování zimní 
i letní údržby veřejných prostranství, místních komunikací 
a dalších ploch v obci, pro přepravu materiálu a údržbu 
obecního majetku. Podle podmínek Programu LEADER 

POLICIE ČR

ČR 2007 nemůže být nový traktor po dobu 5 let využí-
ván pro přepravu a služby občanům a podnikatelům. Tyto 
služby budeme i nadále zajišťovat stávajícím traktorem 
Zetor 7211.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na 
přípravě a realizaci tohoto úspěšného projektu podíleli, 
zejména zpracovatelce ing. Lence Vrbecké, panu Petru 
Vokurkovi i dalším členům rady obce.

Ing.Luděk Hatoň, starosta obce
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ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE

Z ČINNOSTI SPOZ
Dne 13. 10. 2007 se uskutečnila v kul-

turním domě oslava stříbrných svateb a se-
tkání rodáků a místních občanů, kteří do-
vršili v letošním roce 50 let věku. Oslavy 
se zúčastnil jeden stříbrný manželský pár 
a čtrnáct padesátníků se svými partnery. 
Po vystoupení dětí ze Základní školy Raš-
kov přivítal přítomné starosta obce Ing. 
Luděk Hatoň. Následovalo fotografování 
a zápis do pamětní knihy. Po večeři násle-
dovala volná zábava. K tanci a poslechu 
zahráli bratři Johnovi.

Dne 9. 11. 2007 uspořádal Sbor pro 
občanské záležitosti setkání s důchodci. 
Po pěkném vystoupení dětí ze Základní 
školy Bohdíkov a Základní a mateřské 
školy Raškov přivítal seniory starosta obce 
Ing. Hatoň. Informoval přítomné občany 
o plánovaných akcích obce, včetně výstav-
by kanalizace a ČOV a levobřežní protipo-
vodňové ochraně řeky Moravy. Po malém 
občerstvení následovala volná zábava. 
V průběhu večera předvedly své vystou-
pení místní mažoretky (Poupata), které 
se setkalo s velkým ohlasem. K tanci a po-
slechu zahráli Vašek a Petr ze Zábřehu. 
I když byla zajištěna tradičně autobusová 
doprava, byl jsem zklamán malou účastí. 
Ještě bych chtěl poděkovat místním pod-
nikatelům za věcné dary do tomboly. Jsou 
to: OLPA Aloisov, VOBUS Hanušovice, 
pila pan Kogej, pila pan Babka, textil paní 
Kogejová, LEO MIX pan Hatoň, pohos-
tinství u Seppla, potraviny u Seppla, po-
traviny paní Kuchařová, stavebniny paní 
Svačinková a tesařství pan Gronych.

Podhorný Miloslav, předseda SPOZ

SDH BOHDÍKOV

Turnaj v kuželkách
Sbor dobrovolných hasičů 

Bohdíkov uspořádal dne 27. 
října 2007 první ročník turnaje 
v kuželkách. Hrálo se o putov-
ní pohár SDH Bohdíkov a další 
poháry, které věnovali pořada-
telům manželé Šídlovi z Bohdí-
kova. Turnaje se zúčastnilo pět 
mužstev, a to:

SDH Komňátka – mužstvo 
mužů, SDH Komňátka – mužstvo mužů a žen, SDH Raškov – mužstvo mužů, 
SDH Bohdíkov – mužstvo žen, SDH Bohdíkov – mužstvo mužů

Každé mužstvo mělo pět členů. Turnaj se hrál dvoukolově. Po prvním kole 
měli muži SDH Bohdíkov nejvíce sražených kuželek. Ale jak se říká – závěr 
patří mistrům, tak se v konečném hodnocení na prvním místě umístilo muž-
stvo SDH Raškov a získalo tak putovní pohár, o který se bude opět hrát v roce 
2008. Na druhém místě skončilo mužstvo SDH Bohdíkov – muži, třetí místo 
SDH Komňátka – muži, čtvrté místo SDH Bohdíkov – ženy a páté místo SDH 
Komňátka – smíšené mužstvo mužů a žen. Nejvíce sražených kuželek a první 
místo v soutěži jednotlivců získal Lubomír Diviš z SDH Bohdíkov. Druhé mís-
to patřilo p. Anně Ondráčkové. O třetí místo se dělili p. Brostík z SDH Raškov 
a p. Olga Ondráčková z SDH Bohdíkov shodným počtem sražených kuželek. 
Při rozhazování o třetí místo zvítězila p. Olga Ondráčková.

Během turnaje panovala v kuželně dobrá a veselá nálada. Všichni soutěžící 
odcházeli po turnaji s přáním za rok opět hrát o putovní pohár a zvítězit v ce-
lém turnaji. 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Dne 1.12.2007 se členové hasičského sboru v Bohdíkově sešli na výroční valné hro-

madě sboru. Této VVH se za hosty zúčastnil starosta obce: Hatoň Luděk, za OSH p.Havlas 
Antonín za okrskové sdružení p Hlásný Jiří. Za ostatní sbory, které byly pozvány se zúčastnil 
pouze p.Spáčil Miroslav z Komňátky. Trochu nás mrzí,že se naší VVH nezúčastnil žádný 
zástupce zásahové jednotky z Raškova. Hlavní náplní schůze bylo hodnocení období 2006-
2007. Podle plánu práce na rok 2007 jsme všechny body splnili a v mnoha případech udělali 
mnoho další práce navíc. Zde se například jedná o pivní slavnosti v areálu letního divadla, 
dále uspořádání propagační akce ve spolupráci s místní skupinou MAS Horní Pomoraví, 
nebo uspořádání 1. ročníku v kuželkářském turnaji o putovní pohár SDH Bohdíkov. Tento 
pohár a první místo v turnaji obsadilo družstvo SDH Raškov. Hlavně jsme ale rádi, že jsme 
uskutečnili akce pro děti, jako byl Pohádkový les a další akce, které jsme si na rok 2007 
naplánovali uskutečnit. V součastné době bohdíkovské mažoretky vystupují pod hlavičkou 
našeho SDH. Společně jsme se zúčastnili zájezdu do družební obce Nitrianské Sučany, 
kde předvedly některé nacvičené skladby. Měli zde obrovský úspěch a po ukončení jejich 
vystoupení následoval velmi dlouhý potlesk od našich slovenských přátel. Výbor SDH se 
jim snaží umožnit veškeré nácviky,ale i jinak jim dle našich možností pomáhá. Naším přá-
ním je, aby tato činnost pokračovala co nejdéle. Plán práce na rok 2008, který byl na VVH 
schválen, opět obsahuje velmi mnoho práce pro všechny členy,at je to v rámci spolupráce 
s Obecním úřadem, nebo Okrskovým a okresním svazem hasičů.

Hlavní činnost je ale opět zaměřena na další zvelebování hasičského areálu. Na závěr 
nesmíme zapomenout poděkovat Všem přátelům našeho sboru, ale hlavně Obecnímu úřadu 
Bohdíkov za spolupráci a veškerou podporu. Doufáme, že i v roce 2008 bude dobrá vzájem-
ná spolupráce i nadále pokračovat.

Jelikož se pomalu blíží závěr letošního roku, tak chceme tímto způsobem popřát Všem 
našim spoluobčanům

radostné Vánoce a šťastný Nový rok
výbor SDH Bohdíkov
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ZŠ A MŠ BOHDÍKOV
Schůzka rodičů MŠ – 10. 10. a školské rady - 24. 10. Tato 

důležitá setkání měla za cíl navzájem se informovat o živo-
tě školy a dětí, uskutečněných i plánovaných akcích, hledat 
řešení případných problémů, ale také schválit Zprávu o čin-
nosti školy za rok 2006/07 a projednat předložený Školní 
vzdělávací program pro základní vzdělávání „Společně do-
kážeme víc!“, podle kterého se nyní učí v 1. ročníku.

Keramika ve Vile Doris. Nikdy jsem nepracoval s kera-
mickou hlínou. Ale to už není pravda! 13. 11. jsme jeli do 
Vily Doris v Šumperku. Tam jsem poprvé vyrobil keramické 
překvapení pro maminku. Chtěl bych, abychom na keramiku 
jezdili co nejčastěji, protože se mi to líbilo a těším se, až ma-
minka bude rozbalovat můj dárek.

 Václav Babka, 4. ročník

Vystoupení u příležitosti setkání důchodců s dětmi při-
pravily paní učitelky Fleischerová a Straková. Snad jsme 
naše babičky a dědečky tanečkem a písničkami potěšili.

Den otevřených dveří, výstava knih a jmenování prvňáčků. 
Dne 14. 11. byla ve škole spousta lidí. Přišli se podívat na 
výstavu knih, jmenování prvňáčků, výstavu „Co dovedou 
šikovné ruce“. Nechyběl školní bufet, který obsluhovali 
čtvrťáci a páťáci. Mohli jste se také podívat na zpěvačky. 
Paní učitelka nás pochválila, že jsme to všechno dobře při-
pravili a zvládli.  Aneta Žáková, 4. ročník

Hodnocení I. čtvrtletí probíhalo hned na několika 
frontách. Rodiče měli možnost se ústně informovat během 
Dne otevřených dveří, děti obdržely písemné slovní 
hodnocení od třídních učitelek a samy sebe zhodnotily 
prostřednictvím ☺, �, � 
v 5 různých oblastech.

Ukončení plaveckého vý-
cviku. V měsíci říjnu a listo-
padu jsme jezdili na plavá-
ní. Na bazénu v Šumperku 
se nám moc a moc líbilo. 
Přišel tam dokonce vod-
ník a poléval nás studenou 
vodou. Museli jsme plavat 
8krát tam a zpátky a skákat 
z můstků. Nejlepší plavci 
z naší školy jsou: Pavel Chy-
til, 5. r.;Marek Diviš, 5. r.; 

Jan Brokeš, 1. r. a Tereza Kvapilíková, 1. r., Iveta Janků, 
5. ročník

Návštěvy pracovnic SPC Šumperk a SPC Mohelnice 
jsme přivítali v posledních dnech. Týkaly se konzultací nad 
individuálními vzdělávacími plány integrovaných dětí.

Projekt „Den pro zdraví“ 29. 11. Ve škole se ob-
jevila návštěva zdravotních sestřiček a my se uči-
li první pomoc, umělé dýchání a říkali si o zdravých 
zubech. Líbilo se mi to a chtěl bych si zapamato-
vat telefonní čísla na policii, hasiče a záchranku.
   Pavel Chytil, 5. ročník

Projekt „Přichází advent“. Na příchod Vánoc jsme se 
připravovali ve čtvrtek 30. 11. Vyráběli jsme vánoční věnečky. 
Všem se povedly a doma se líbily. Můj věneček visí doma na 
dveřích.

Jiří Osladil, 5. ročník

Mikulášská nadílka proběhla ve škole i školce s „oprav-
dovým“ Mikulášem a Čertem. Všechny děti dostaly malý 
dáreček a Lucifer v pekle se ani letos neradoval, protože 
žádný „maxizlobivec“ se zase nenašel.

Všem dětem i dospělým přejeme krásné Vánoce!
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ZŠ A MŠ RAŠKOV
V měsíci říjnu žáci školní družiny nacvičili pod vede-

ním p. uč. Kamily Vysloužilové a Marie Krobotové po-
hádku, kterou předvedli na setkání padesátníků v místním 
kulturním domě. Poslední říjnový den proběhl jako každý 
rok projekt Halloween v rámci výuky anglického jazyka. 
Žáci se dozvěděli něco více o tomto svátku. Naučili se bás-
ničku, zahráli hru a v maskách, které si přinesli, postrašili 
své mladší kamarády, na závěr si všichni zatančili. 

V listopadu děti mateřské školy a školní družiny nacvi-
čily s p. učitelkami vystoupení, které předvedly na setkání 
důchodců naší obce. Koncem listopadu byl také ukončen 
plavecký výcvik, který probíhal na krytém bazéně v Šum-
perku. Letos se plavání zúčastnilo všech 15 žáků základní 
školy a 7 dětí školy mateřské.

Ve středu 5. 12. navštívil naši mateřskou školu Miku-
láš. Děti mu ukázaly, jaké básničky a písničky se už nauči-
ly a byly odměněny balíčky. 

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE ČESKÉHO 
BOHDÍKOVA ZA ROK 1935

Personál: Dle nové normy personálu byl přeložen do 
Č. Bohdíkova pom. zam. Sitta z Frývaldova a nastoupil 
zde službu staničního pomocníka dnem 1.7.1935. Zato 
byl přeložen do Petrovic n. Kněžnou dnem 10.10. stan. 
manip. Fr. Komínek. Dnem 1. září přidělen do Českého 
Bohdíkova k výcviku v dopravní službě aspirant Skopec 
Josef. 

Doprava zboží: V roce 1935 bylo naloženo 1652 
vozů a vyloženo 360 vozů. Oproti loňskému roku stouply 
příjmy nákl. pokladny o Kč 51 000,-

Doprava osob: V roce 1935 bylo odbaveno 27480 
osob. Oproti loňskému roku máme o 2 % větší příjmy 
osobní pokladny.

Nehody a úrazy: Dne 14.2. při posunu vl. 1051 
na koleji čís. 2 vykolejilo 5 trať. vozů poblíže stanice. 
Příčinou nehody bylo mnoho sněhu ve stanici. Následky 
nehody pro dopravu nebyly. 

Dne 19.6. v 7h 40 byla v km 66,360 nalezena mrtvola 
Otto Schiera, syna továrníka z Červené Vody, vlakem 
přejetého. 

Dne 22.7.1935 byl v km 67,4 přejet vl. 2020 Frant. 
Gabler a usmrcen. V obou případech byla prokázána 
sebevražda. 

Stavby: Začátkem září bylo započato na stavbě nové 
koleje ve stanici Č. Bohdíkov. Také nakládací rampa byla 
o 20 m prodloužena.

Květinová ozdoba: V roce 1935 bylo docíleno 
ozdoby stanice do té míry, že cestující okolojedoucí 
dávali najevo, že máme pěkně ozdobenou stanici 
květinami. Bylo slyšet také všeobecnou pochvalu od 
všech návštěvníků, i z ciziny. Správce stanice přikládá 
vlastně pořízenou fotografi i z jedné části stanice. (Foto 
chybí – pozn. M. V.)

Návštěvy: Na služební cestě zastavil v Č. Bohdíkově 
pan president státních drah, prohlížel stanici a projednával 
o stavbě nové staniční koleje. 

Volby presidenta Čsl. republiky: V den, kdy 
dověděli se všichni občané, že první náš president T. G. 
Masaryk odstoupil ze svého úřadu, byl zarmoucen i každý 
z nás zaměstnanců. Mluvilo se již předem, že druhým 
presidentem vlády může býti jedině a spravedlivě jen 
Dr. Edvard Beneš. K volbám presidenta došlo dne 18. 
prosince a skutečně bylo všem občanům dopřáno, že 
byl druhým presidentem zvolen Dr. Ed. Beneš. První 
radostný výsledek volby dověděli se zdejší zaměstnanci 
z radiopřijímače správce stanice.

Mozdiák. 
  (zpracoval M. Veselý ml.)
       

 Všem občanům Raškova, Bohdíkova, 
Komňátky přejeme krásné Vánoce 

a v příštím roce 2008 pevné zdraví, 
štěstí, pohodu a spoustu splněných 

přání. Zaměstnanci ZŠ a MŠ Raškov

ZŠ a MŠ Raškov Vás zve na tradiční

Vánoční jarmark
Čtvrtek 20. 12. 2007 v 16:00 hodin

budova ZŠ Raškov

Jste srdečně zváni.

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
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Neporučíte ohni, dešti a sněhu už 
vůbec ne. Příroda se nikoho neptá 
a plány na předehrávku jarních zápa-
sů naší ligy jí jsou ukradené. Nasně-
žilo a bylo po fotbale. Konec, šlus. 
Strčte kopačky do regálu, letos už se 
hrát nebude. Je ovšem otázka, zda je 
to dobře nebo špatně. Věc názoru. 
Někdo má sezónu rozehranou jako 
z partesu, má formu, jak se říká „je 
v laufu“, a rádi by ještě hráli. Zato 
jiní, kteří tahají za druhý konec pro-
vazu, si zase říkají „zaplať pánbůh za 
to, že už je konec, další nášup by už 
byl moc, na jaře se snad chytneme“. 
Že bychom my byli zrovna v laufu, 
tedy neberu žáčky a dorost, to určitě 
ne, to u nás nehledejte, ale držíme se 
pevně a s trochou našeho vrozeného 
optimismu můžeme Vánoce strávit 
v klidu a pohodě bez skeptických 
myšlenek na okres.

Podzimní sezóna tedy skončila, 
hřiště osiřelo a holé stromy bez listí 
tak dokreslují celkový obraz fotbalo-
vého klidu. Což ale ukončit letošní 
rok trochu netradičně, výjimečně, 
prostě jinak. A nebyli by to kluci 
fotbaloví, aby nevymysleli nějakou 
novotu, něco, co by přivedlo naše 
fanoušky, a nejenom je, znovu na 
hřiště, i když sezóně už odzvonilo. 
A oni opravdu, světe div se, vymys-
leli dobrou věc. Dobrou doslova a do 
písmene. „Uděláme na hřišti domácí 
zabíjačku“! To je nápad! „Uděláme 
to v sobotu od rána, budeme na to 
mít celý den, lidi budou průběžně 
chodit, dle chuti si koupí připravené 
zabíjačkové speciality, posedí, pro-
hodí pár slov, vždyť už se dlouho ne-
viděli, přiťuknou si dobrou výčepní 
lihovinou a udělají si takovou pěk-
nou sobotu“. Hned jsme tento návrh 
odsouhlasili, rozdali si při té příleži-
tosti prémie za projevenou aktivitu 
při rozvoji společensko-kulturního 
vyžití v našem areálu a termín jsme 
stanovili na 24.listopad. V šest ráno 
smluveného dne už pod připravený-

mi kotli praskalo dřevo, háky vise-
ly na svém místě, nože nabroušeny 
ležely na stole a pašík, kterého brzy 
ráno vzbudili se slovy, že jede za 
lepším, při tom pohledu už tušil něco 
nekalého. A tušil správně. V sedm 
padl výstřel, který pomyslně odstar-
toval zabíjačkové hody. Akvabely by 
mohly závidět sehranost týmu, který 
s chirurgickou přesností předváděl, 
jak se pracuje s noži. A už to jelo. 
Odkrvit, opařit, oškrábat, mezitím 
přiložit pod kotle, pověsit, vykuchat, 
rozčtvrtit, nařezat, zase přiložit pod 
kotle, uvařit, pomlet, míchat, upéct 
a sníst a mezitím spousta drobné mra-
venčí práce, která k tomu patří, jako 
třeba košt výborné domácí slivovice. 
Z připravených lahůdek si návštěv-
níci mohli vybrat jitrnice, tlačenku, 
ovárek, kroupy bílé i červené, bóřku 
(spisovně prdelačku) a zabíjačkový 
talíř vrchovatě naložený výpečky, 
pečenými kroupami a zelím s přílo-
hou chleba. Nádhera! Dvanáctiho-
dinový maratón se, myslím, vydařil. 
Tohle musíme zopakovat, řekli jsme 
si závěrem při umývání nádobí. Teď 
je sezóna defi nitivně ukončena. 

Máme před sebou Vánoce, svátky 
klidu, pohody, rozjímání a odpočin-
ku. Můžeme u vánočního stromku 
vzpomínat, přemýšlet, bilancovat, co 
bylo, bude, jestli jsme udělali vše, co 
jsme měli v plánu, co příští rok a tak 
dále. Také my hráči se zamyslíme 
a zapátráme v paměti, zda odvedené 
výkony a celkový přístup k přípravě 
a ke hře byl dle možností maximální. 
Jestli ne, přidejme a zodpovědnost 
ať nám není cizí. 

Všem tedy na závěr pře-
ji za celý fotbalový tým krás-
né a klidné svátky a abychom 
se všichni ve zdraví a v hojném po-
čtu opět na hřišti setkali, přátelsky 
poseděli, dobré zápasy zhlédli, zdra-
vě si zafandili a strávili tak spoustu 
příjemných sportovních chvil.

Petr Janků – předseda oddílu

V druhé polovině tohoto roku 
oslavili někteří naši oddíloví 
členové významné kulaté životní 
jubileum, které bych zde zmínil.

Karel Faltín – 50 let 
(oslavil 9. 8.)

Josef Hojgr – 60 let 
(oslavil 30. 9.)

František Valíček – 60 let 
(oslavil 18. 11.)

Jan Kubíček ing. – 60 let 
(oslavil 24. 11.)

Všem uvedeným přeji za celý od-
díl do dalších let hlavně hodně 
pevného zdraví, vitality, radosti ze 
života a spoustu příjemných chvil 
strávených v blízkosti svých přátel 
a známých.

N
nakl´uďit se – nastěhovat se („Ťi se 
sem nakluďili.“)
na kuťe – jít spát
nandat; „Ta mňe zas teho nandala!“ 
- dát; ta mi zase toho dala hodně 
něčeho, popř.darovala
nalepaní - nalepené
napiš, gdi dojedete – napiš, kdy 
přijedete
na polu só čápi – na poli jsou čápi
narichtovat - nachystat
narobit – udělat, připravit
násp – zápraží, vyvýšený, podezděný 
chodník; 
- „Poď na násp, tam to uvidíš 
lepší…“
nátka – vyrážka, opar na ústech
navrhnót – navrhnout
nebul, nebeč - neplač
neco - něco
nedařilo se mu valňe – nedařilo se 
mu dobře 
nédelší - nejdelší

...a nakonec to všechno odskákal pašík

Důležité akce klubu začátkem 
příštího roku:
12. 1. 2008 - Valná hromada 
– kulturní dům

9. 2. 2008  – Sportovní ples 
– kulturní dům
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vaše tiskárna
telefon: 583 211 288

FIRMY A ORGANIZACE INFORMUJÍ

Mobil 603 973 581Mobil 603 973 581

Volejte, 
určitě se

dohodneme!!!

JAROSLAV KAŇÁK –
HOSTINSKÁ ČINNOST

Raškov 128, 789 64 Bohdíkov
Tel: +420 604 566 760

Vážení zákazníci, 
  ve Vaší nové prodejně Elektro Tulach v Raškově právě na Vás nyní čekají výrobky nakoupené za 

velmi výhodné ceny v rámci zavedení nové prodejny. 
Firma Hyundai se zde prezentuje barevným stereo TV s úhlopříčkou 55cm za pouhých 3790.-Kč (sleva 
1210.-). Od fi rmy Ariston nabízíme vestavné spotřebiče nejen za  vynikající ceny, ale také v neobvykle 
bohatém vybavení. (např. plyn.deska PH760RFGHIX v nerezu - pův.cena 15 490.-, u nás jen za 6990.-). 
Obdobně je to pak také s troubou v setu k této desce, kde je sleva 7000.- a cena je 9990.-Kč. Od téže 
fi rmy pak nabízíme  naprosto tiché pračky bokem i vrchem plněné od 10 490.-Kč. Také poslední modely 
praček Candy s přehledným displejem Vás osloví. Jejich cena je již od 9490.- , tedy se slevou 2500.-
Kč!!. Na prodejně naleznete např. mrazák Indesit s obsahem 419 l. se slevou 3000.- za 8990.-Kč, nebo 
výsuvný odsavač par v nerezu za pouhých 3990.-Kč.V nabídce máme také nerezový komínový odsavač 
par s 13ti výkonovými stupni v ceně 4990.-Kč jehož pův. cena je 10490.- (oba Ariston). Nerezová lednice 
Gorenje RK61341E (180cm výška) je tu  k mání jen za 11990.-, tedy se 6000.- Kč  slevy!!!
     Sledujte zboží z nového letáku Protonu, který obdržíte do svých schránek v půli tohoto měsíce. 
Veškeré v něm nabízené zboží zakoupíte u nás, a to i na splátky. 

Plateb. kartou bude umožněna začátkem tohoto měsíce. 
   Věřím, že stále víc zákazníků bude využívat možnosti nakoupit blízko, kvalitně a levně. Tuto 

možnost Vám zajistí jen Elektro Tulach - Elektro z Vaší vesnice.

POZVÁNKA DO 
SPOLEČNOSTI
19. 1. Myslivecký ples

26. 1. Rybářský ples

  9. 2. Sportovní ples

16. 2. Včelařský ples

22. 2. Papírenský ples

Tiskárna Reprotisk přeje všem občanům 
obce Bohdíkov pevné zdraví a mnoho 

štěstí v novém roce

 Jiří Tulach • „elektro z vaší vesnice“
Elektro Tulach, Raškov 43, U kostela

otevřeno: PO-PÁ 8.30-17.00  STŘEDA do 16.00           
mob. 605 741 197 • tel. 583 246 005

e-mail: elektrotulach@seznam.cz


