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Bohdíkovský 
zpravodaj

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám převyprávěla 

jednu z místních pověstí:
Severomoravské Horácko bylo často 

zaplaveno cizími vojsky. Za třicetileté 
války byli zde dlouho Švédové, za na-
poleonských válek Francouzi a v roce 
1866 Prušáci. Proto také vždy zde řádi-
ly jako následky také nakažlivé nemoci 
mor, cholera, černé neštovice a jiné.

V Hostících za cholery v 66. roce vy-
mřelo obyvatelstvo ze 14 čísel úplně. Kro-
mě toho zemřelo mnoho i jiných občanů, 
čímž byli lidé velmi ustrašeni. Mrtvým se 
ani nezvonilo a pochovávali se v noci bez 
obřadů. Lidé věřili, že je tím vinna kome-
ta, která se toho roku ukázala na nebi 
a která měla ohon visící až k zemi. Švec 
Karas, kterému před týdnem zemřela 
žena na choleru, nesl do Raškova na 
prodej přízi, která byla napředena ještě 

jeho nebožkou ženou. V Raškově bylo 
bělidlo a tam přízi kupovali.

Před večerem se Karas vracel domů. 
Spěchal, aby dorazil do Hostíc, než se 
úplně setmí. U Horního dvora dohnala 
ho stará, vysoká, do režné plachetky za-
halená žena. Byl rád, že nepůjde sám. 
Ptal se jí, kam jde. Dostal odpověď: 
„Dál než ty!“ Jak je to už přirozeností 
příslušníků cechu ševcovského, rozpoví-
dal se Karas o tom, co se děje po okol-
ních vesnicích. Vyprávěl, jak v Hostících 
u Havlenů zemřeli otec, matka a děti 
u oběda, jak sedláka Klimše přivezli 
jeho koně na voze domů mrtvého, jak 
už pomřelo více než dvě stě lidí. Žena 
poslouchala a pak řekla:

„Z těch dvou set jich umřela část 
ze strachu přede mnou!“ Karas se lekl. 
Žena mu podala několik květů z kyti-
ce, kterou nesla v ruce pod plachetkou, 

řekla: „Dej jim to píti, nebudou mříti!“ 
a zmizela. Karas zůstal stát jako sloup. 
Když se vzpamatoval nebyl by ani vě-
řil tomu, co zažil, kdyby nedržel v ruce 
květiny ženou mu darované. Stál právě 
u tří skalních křížů na pusté cestě nad 
Bohdikovem.

Strach ho hnal, že se dostal domů, 
ani nevěděl jak. Ráno si prohlížel kvě-
tiny. Byly to třezalky, kterým se říkalo 
„svatojansky zvonky.“ Švec samozřejmě 
o své příhodě nemlčel. Lidé trhali třeza-
lku, vařili si ji a odvar pili. A opravdu, 
kdo ji pil, neonemocněl, a kdo byl již 
nemocen, ozdravěl.

(Milostrdná smrt, Bohuslav Indra, 
Severomoravské pověsti a zkazky)

Přeji Vám všem, abyste na všechny 
bolesti a bolístky našli vždy tu správ-
nou bylinku a nedopustili, aby strach 
z čehokoli ovládal Váš život.

J. Málková

Stálého dirigenta od doby první 
republiky naše hudba neměla. Při vý-
značnějších produkcích orchestr řídil 
kapelník Mikuláš. Současně byly vy-
staveny členské legitimace všem hu-
debníkům bez nichž nebylo dovoleno 
hrát. Byl stanoven pevný hodinový 
plat a různé dávky Svazu, Autorskému 
ochrannému svazu a všechno ostatní 
dostávalo svou pevnou normu. Odmě-
ny hudebníkům byly 300 až 400 Kč 
podle délky produkce. Po měnové re-
formě v roce 53 to bylo 50 – 80 Kč za 
hru, k tomu jako novinka přistoupilo 
přiznání k dani z příjmu obyvatelstva, 
která později (1960) byla nahrazena 
daní ze mzdy asi 10% hrubého příjmu 
(platilo se hned při výplatě) Tím se už 
odměna a vlastně i produkce více při-

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE,
ZDRAVÍ A HODNĚ OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE

PŘEJE REDAKCE BOHDÍKOVSKÉHO ZPRAVODAJE

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ
bližuje profesionálnímu řemeslu. Vlast-
ní sdružení hudebníků již samo o sobě 
nesmí provozovat veřejnou činnost 
a musí být součástí některé veřejné 
organizace, která kontroluje hospodář-
skou činnost spolku. V našem případě 
to bylo původně ROH papírny Aloisov, 
později Osvětová beseda v Bohdíkově.

Hrávali jsme ve velkém okruhu 
a často. Byly to hlavně Hanušovice, 
Branná, Jindřichov, Staré Město, Voj-
tíškov, Valteřice (Žleb), Podlesí a vů-
bec všechny ty vesnice tam nahoře, 
v dolním okruhu Hrabenov, Hostice, 
Bratrušov, Ruda, Šumperk a tak dál. 
Někdy jsme hrávali až ve Staré Čer-
vené vodě. Byl tam komisařem Fran-
tišek Pliska z Bohdíkova, který tam 
hudbu uvedl. Do těch míst nás vozil 

na nákladním autě t.č. autodopravce 
a muzikant Franta Kogej. A nejenom 
do těch míst. Zavezl nás jednou na 
pohřeb do Starého Města a poněvadž 
jako čilý autodopravce měl smlouvu 
o dovozu vlákniny do papírny v Jin-
dřichově, zavezl nás (bylo to přeci 
na přímé cestě) jako vzácná dřeva až 
do Jindřichova, kde jsme v hospodě 
u nádraží něco hráli a víc se občer-
stvovali. Dopadlo to pro některé z nás 
všelijak, na cestě domů však se znovu 
na autě hrálo – sice každý na to, co 
měl po ruce, ale muzika to musela být 
ohromná, protože se slavně projíždě-
lo i Chaloupkama v Bohdíkově.

Jan Turek
(kronika bohdíkovské hudby)

Přepsala J. Málková
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zprávy obecního úřadu
Naší obci se podařilo získat do-

taci z Programu rozvoje venkova 
v rámci 1. výzvy MAS Horní Pomo-
raví k předkládání projektů, která 
byla vyhlášena 17. srpna 2009. Obec 
Bohdíkov uspěla se svým projektem 
na rekonstrukci kulturního domu. 
Uvedený projekt řeší rekonstrukci 
kulturního domu, která zahrnuje 
přechod na ekologický systém vy-
tápění – plynofikaci kotelny včetně 
kompletní výměny otopného systé-
mu a systému regulace a s tím sou-

visející snížení energetických ztrát 
objektu – výměnu oken a dveří.

Díky těmto opatřením bude vy-
tvořen ekologicky šetrný systém vy-
tápění objektu, zároveň bude možné 
samostatně regulovat dle potřeby vy-
tápění jednotlivých prostor objektu. 
Výměna oken a dveří za plastová při-
spěje k minimalizaci tepelných ztrát 
v celém objektu kulturního domu. 
Výše uvedená opatření budou mít po-
zitivní dopad na úsporu provozních 
nákladů rozpočtu obce.

Celkové předpokládané náklady 
na rekonstrukci kulturního domu 
představují částku 1 462 613, – Kč, 
z této částky připadá na dotaci z Pro-
gramu rozvoje venkova 1 109 052, 
– Kč a zbývající část nákladů uhra-
dí obec ze svého rozpočtu. Se za-
početím stavebních prací se počítá 
v květnu 2010 a s ukončením prací 
nejpozději do konce srpna 2010. 
O přípravách a průběhu celé akce 
Vás budeme informovat v příštích 
číslech Bohdíkovského zpravodaje.

DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA UMOŽNÍ REKONSTRUKCI KULTURNÍHO DOMU

OBEC SE STANE
PLÁTCEM DPH

Sdělujeme občanům, že od 
1.1.2010 se Obec Bohdíkov po-
vinně zaregistrovala jako plátce 
DPH, neboť dosáhla v příjmech 
u činností podléhajících dani 
z přidané hodnoty obratu vyšší-
ho jak 1 mil. Kč .Od 1.1.2010 se 
Obec Bohdíkov tedy stane plát-
cem DPH. V praxi to znamená, 
že u některých hospodářských 
činností bude k cenám výkonů 
a služeb povinně účtovat také 
příslušnou sazbu DPH. Jedná se 
zejména o vodné, nákladní do-
pravu, výkopové práce, půjčovné 
za lešení a nářadí, krátkodobé 
pronájmy prostor v kulturním 
domě, prodej zboží ( např. po-
pelnice apod.) aj. U výkonu stát-
ní správy a činností, které jsou 
ze zákona od DPH osvobozeny, 
nebude daň z přidané hodnoty 
k cenám účtována.

Ing. L. Hatoň

AKTUÁLNĚ
Platby v příštím roce 2010 :
Vodné – leden a červenec ( u vodo-
měrů nutno s sebou stav vodoměru )
Poplatek ze psů – únor
Poplatek za komunální odpad
– duben a říjen

Při návštěvě obecního úřadu 
v lednu 2010 musíte zaplatit vodné 
a můžete taktéž zaplatit poplatek ze 
psů a poplatek za komunální odpad 
jednorázově.

Platbu za komunální odpad si mů-
žete rozdělit na pololetí, ale můžete 
uhradit v dubnu celý rok.

PLACENÍ VODNÉHO ZA II.
POLOLETÍ 2009 – DŮLEŽITÉ!!!

Obec Bohdíkov se od 1.1.2010 
stane plátcem DPH. Pro obča-
ny to znamená např. zvýšení cen 
vody v příštím roce. Pokud chce-
te platit vodné ještě v letošních 
cenách, potřebujeme do konce 
prosince 2009 udělat předpis na 
odebrané m3 vody za II. pololetí 
2009. Každý odběratel vody, který 
má vodoměr, nám na obecní úřad 
nahlásí stav vodoměru v prosin-
ci 2009. Stavy vodoměrů budeme 
přijímat od 15.12. 2009 do 31.12. 
2009. Je ve vlastním zájmu každé-
ho, aby tento stav nahlásil telefo-
nicky na číslo: 583 246 123 nebo 
poslal e-mail na adresu : podatel-
na@bohdikov.cz a nebo se dosta-
vil osobně. Děkujeme.

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
28. 12. 2009
25. 01. 2010

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Od 1. 10. 2009 do 30. 11. 2009
se narodili:

13. 10. Kogejová Darina, Raškov
23. 11. Horák Daniel, Bohdíkov

Navždy se s námi rozloučili:
14. 10. Vlk Jaroslav, Bohdíkov
25. 11. Rutarová Božena, Bohdíkov

STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI V OBCI BOHDÍKOV
 EAO UOZ MN v %  

31.12.1996 694 48 6,92 nezaměstnaní UOZ
31.12.1997 694 59 8,5 nezaměstnaní UOZ
31.12.1998 694 75 10,81 nezaměstnaní UOZ
31.12.1999 694 103 14,84 nezaměstnaní UOZ
31.12.2000 694 84 12,1 nezaměstnaní UOZ
31.12.2001 686 75 10,93 nezaměstnaní UOZ
31.12.2002 686 89 12,97 nezaměstnaní UOZ
31.12.2003 684 67 9,8 nezaměstnaní UOZ
31.12.2004 684 74 10,82 nezaměstnaní UOZ
31.12.2005 684 60 8,77 dosažitelní UOZ
31.12.2006 684 65 9,5 dosažitelní UOZ
31.12.2007 684 55 8,04 dosažitelní UOZ
31.12.2008 684 51 7,46 dosažitelní UOZ
31.8.2009 684 86 12,57 dosažitelní UOZ

EAO – ekonomicky aktivní obyvatelé
UOZ – uchazeči o zaměstnání
MN – míra nezaměstnanosti v %

Pokračování z minulého čísla J. Málková
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zprávy obecního úřadu ze života naší obce

V neděli 22. 11. 2009 ve 14.oo hodin byli do svazku naší 
obce přijati noví občánci. Slavnostního aktu se zúčastnili 
manželé Podhorný Daniel a Jana se synem Tomášem, man-
želé Janků Jaroslav a Alena s dcerou Veronikou, pan Valen-
ta Radek a paní Všetíčková Hana s dcerou Valerií, manželé 
Jenčke Jiří a Andrea se synem Matoušem a manželé Kogej 
Michal a Kateřina s dcerou Darinou. K narození dětí rodi-
čům poblahopřáli starosta obce Ing. Hatoň Luděk a před-
seda SPOZ pan Podhorný Miloslav, kteří zároveň rodičům 
předali kytičku a malý dárek od obce i Poštovní spořitelny. 
S kulturním programem vystoupily děti z mateřské školy 
v Bohdíkově pod vedením paní učitelky Matysové Bohumily. 
Fotografie pořídil pan Novák Jaroslav.

V pátek 6. 11. 2009 v 18.oo ho-
din uspořádal SPOZ při Obecním 
úřadu v Bohdíkově v kulturním 
domě setkání s důchodci. V úvodu 
vystoupily děti z mateřské školy 
Bohdíkov pod vedením slečny Wol-
fové Veroniky s orientálními tanci, 
poté se se svou pohádkou představi-
ly děti z mateřské školy Raškov pod 
vedením paní učitelky Vysloužilové 
Kamily a nakonec žákyně základní 
školy Bohdíkov pod vedením paní 
učitelky Fleischerové Evy předvedly 
své taneční vystoupení.

Po těchto vystoupeních následo-
vala beseda se starostou obce Ing. 
Hatoněm Luďkem, který zároveň 
zodpověděl důchodcům jejich dota-

BESEDA S DŮCHODCI
zy. Po besedě důchodci obdrželi malé 
pohoštění. K tanci i poslechu hráli 
Karel a Zdeněk Johnovi. Překvape-
ním pak bylo 
vystoupení žen 
s orientálními 
tanci a krásné 
sólové taneční 
vystoupení sleč-
ny Wolfové Vero-
niky. Orientální 
tanec si mohly 
vyzkoušet i pří-
tomné důchod-
kyně. Pro všech-
ny zúčastněné 
byla připravena 
bohatá tombola. 

Beseda byla ukončena v pozdních ve-
černích hodinách.

Anna Poprachová

VÍTÁNÍ DĚTÍ

Novátorské hnutí: Do socialistic-
kého soutěžení jsme zapojeni všichni 
zaměstnanci stanice.

Činnost organisací v závodě: 
Mimo závodní skupiny ROH jiného 
sdružení ve stanici nemáme. Úseko-
vým důvěrníkem závod. skup. ROH 
jest výhybkář soudr. Gronych Josef. 

Státní a pracovní disciplína: Pra-
covní morálka a kázeň ve službě jest 
mezi zdejšími zaměstnanci na dobré 
úrovni. Vydáním nového disciplinár-
ního řádu vložila železniční správa do 
rukou náčelníků jednotlivých hospo-
dářských jednotek velikou pravomoc 
a odpovědnost vůči zaměstnancům 
a podniku. 

Na tomto poli působnosti jest tře-
ba, aby na tato odpovědná, vedoucí 
místa, byli dosazováni lidé spolehliví, 
zkušení a v jednání se svými pod-

řízenými zaměstnanci spravedliví 
a nestranní. V různých těžkostech 
a nesrovnalostech, které se občas 
mezi zaměstnanci vyskytnou, mají 
býti rádcem i spravedlivým soudcem. 
Takovýmto jednáním a souladným 
poměrem mezi představeným a za-
městnanci v různých služebnách, dají 
se snadněji plniti úkoly, uložené nám 
všem, příslušníkům modré armády, 
vedením socialistické železnice. Co 
se týká rodinných poměrů zaměst-
nanců naší stanice, můžeme klidně 
přiznati, že mezi námi není karbana 
nebo pijana – všichni žijem spořáda-
ným rodinným životem. 

Snížení cen jsme všichni zaměst-
nanci vítali s uspokojením, vzhledem 
k nepoměru našich mezd k spotřeb-
ním cenám zboží.

Bytová otázka: Většina zaměst-

nanců naší stanice bydlí přímo v mís-
tě, ve svých vlastních rodinných dom-
cích. Mimo místo služebny bydlí dva 
výpravčí vlaků, a to v Chromči, odkud 
do služby dojíždí vhodným vlakem. 

Z výhybkářů bydlí dva mimo mís-
to služebny. Jeden ve Lhotě Štědrá-
kové, odkudž má do služby asi 1 hod. 
cesty. Druhý bydlí v blízké vesnici 
Komňátce, do služby má asi 30 min. 
cesty. V naturálním bytě bydlí ve sta-
nici náčelník stanice a jeden výhyb-
kář ve staničním strážním domku. 
V celku bydlíme ve zdravých a dob-
rých bytech. 

Reorganisace: V tomto roku se 
v naší stanici, mimo prodloužení 
elektrického vedení k osvětlení sever-
ního záhlaví stanice, žádné stavební 
práce neprováděly.  

(zpracoval M. Veselý ml.)

OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE ČESKÉHO BOHDÍKOVA ZA ROK 1953
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ZŠ A MŠ BOHDÍKOV A RAŠKOV
MŠ Raškov

Školní rok 2009/10 začaly děti 
s novým třídním programem „VE-
ČERNÍČKŮV ROK“. Postavičky 
z pohádek jim po celý rok budou po-
máhat s poznáváním předmětů, jevů 
a života kolem nich. Zapojili jsme se 
také do různých aktivit: vystupovali 
jsme s krátkým programem pro pa-
desátníky a páry oslavující stříbrnou 
svatbu, seniorům jsme zahráli veršo-
vanou pohádku „Ach, ty blešky!“. Ve 
školce se všechny děti přihlásily do 
pohybového kroužku pod vedením 
p. učitelky Peňakové a s nadšením 
začaly nacvičovat tanečky. S menším 
nasazením začali předškoláci procvi-

čovat grafické cviky a správný úchop 
tužky. Těšíme se na MIKULÁŠE, kte-
rému jsme napekli a nazdobili s p. uči-
telkou Vysloužilovou voňavé perníčky, 
na VÁNOČNÍ KONCERT a VÁNOČ-
NÍ BESÍDKU, která se bude u nás ko-
nat v pátek 18. 12. 2009.

MŠ Bohdíkov
V září jsme poznávali nové kamará-

dy, hračky, dobroty ze školní kuchyně 
a učili se společně hrát a den prožívat 
v pohodě a radosti. V říjnu náš pro-
gram obohatily zájmové a vzdělávací 
činnosti: angličtinka, metoda dobré-
ho startu, orientální tance a moderní 
gymnastika. Vyrostla nám také nová 
školní zahrada a už se moc těšíme na 
jaro a hry na pískovištích, v domeč-
ku, hradu se skluzavkami a v prima 
vláčku. Posíláme velké poděkování 
všem, kteří se o to zasloužili. Vydali 
jsme se na velkou vycházku ke splavu 
a do obory v Raškově, kde nás osobně 
přišel přivítat a krásně zatroubil sám 
hlavní jelen Hubert. V listopadu jsme 
na obecním úřadě přednášeli a zpívali 
budoucím kamarádům – novým ob-
čánkům Bohdíkova.
MŠ Bohdíkov a MŠ Raškov společně

Větší děti vyráběly v Šumperku na 
„Komíně“ různé druhy svíček a v ke-

ramické dílně mo-
delovaly „vánoční 
kapříky“. Od 26. 11. 
jezdí přihlášené děti 
na předplavecký vý-
cvik do šumperské-
ho bazénu. Společ-
ně se školáky jsme 
si zazpívali s hu-
debníky „Countrio“ 
a poznávali hudební 
nástroje.

Kamila Vysloužilová a Dagmar 
Petrmannová

ZŠ Bohdíkov
Žáci s paními učitelkami absol-

vovali několik výtvarných programů 
na Komíně 
(ubrouskovou 
techniku, výro-
bu svíček a kera-
miku). Navštívi-
li jsme přírodo-
vědný program 
„Stromy jako 
domy“ tento-
krát ve Vlasti-
vědném muzeu 
v Šumperku. 

Proběhlo zasedání školské rady a za-
pojili jsme se do projektu mezinárod-
ního akčního výzkumu „Mezinárodní 
standardy kvality komunitních škol“. 
Tradičně jsme uspořádali slavnostní 
„Jmenování prvňáčků a prodejní vý-
stavu knih“.

K pojmu komunitní škola
Již delší dobu se zajímáme o ob-

sah, principy fungování a možnosti 
komunitní školy. Není to nic nového 
pod sluncem a z velké části komu-
nitní školou i my v Bohdíkově jsme. 
Znamená to, že škola tu není jen pro 
žáky, jejich rodiče a učitele, ale po-

skytuje své zázemí a možnosti široké 
veřejnosti v daném místě = místní ko-
munitě = v našem případě Bohdíkovu 
a nejbližšímu okolí. Škola tak může 
postupně dospět do stadia, kdy se 
z ní stane centrum zájmových, vzdě-
lávacích nebo sportovních aktivit, což 
bývá zejména v našich venkovských 
podmínkách velmi žádoucí a přínosné 
zároveň. Zajišťování nadstandardních 
aktivit je pro školu samozřejmě také 
spojeno s ekonomickými záležitostmi. 
Naší snahou je využít příležitostí, kte-
ré se pro komunitní školy rýsují, a ve 
spolupráci se zřizovatelem dosáhnout 
prostřednictvím různých projektů na 
další finanční či jinou podporu, která 
by mohla pomoci např. postavit tělo-
cvičnu, uhradit provozní náklady, za-
platit lektory, vybavit zájmové krouž-
ky materiálem nebo pomůckami, za-
jistit programové vybavení pro PC atd. 
Z těchto důvodů jsme se také zapojili 
do projektu mezinárodního akčního 
výzkumu „Mezinárodní standardy kva-
lity komunitních škol“, který probíhá 
v 10 zemích a v každé z nich na 
10 školách. Očekáváme, že se díky to-
muto projektu v problematice lépe zo-
rientujeme, přispějeme k popularizaci 
komunitních škol a k vytvoření stan-
dardů pro jejich oficiální fungování.

Mgr. Alena Vokurková
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FK BOHDÍKOV
Zabíjačka třetí, tabulka slušná, tráv-

ník pořád zelený.
Tak máme za sebou zase jeden fot-

balový rok. Rok plný nových událostí, 
věcí, nabitý řadou očekávaných i neoče-
kávaných pochodů, změn, příjemných 
i někdy méně zdařilých akcí. Prostě 
další uběhnuvší oddílové jaro, léto, pod-
zim i zima, tentokráte roku 2009. Ač je 
to k nevíře, je to tak. Kolik desítek, co 
desítek, stovek hodin strávených s oddí-
lovým erbem na hrudi máme za sebou. 
Takové malé manželství, na zkoušku, 
někdy trochu italské. Někdy nám leze 
na nervy, ale jak se dlouho nevidíme, 
stýská se nám. Není to tak? Mnozí za-

svěcení mi dají jistě za pravdu. Nedá 
se žít jen z toho, ale bez toho také ne. 
Trochu lehké filozofie na úvod, ale není 
třeba o fotbale dlouze dumat. Je třeba 
se do toho pořádně opřít a kopnout 
mičudu tím správným směrem, jak to 
koneckonců děláme a dělat budeme. 
Tři slovní spojení v nadpise parafrázují 
závěr konce roku 2009.

Zabíjačka třetí. Proč nezavést tra-
dici, když příznivec, fanoušek, občan 
těší se na něco rok co rok? Zabíjačka 
na hřišti může být nazývána tradiční 
akcí, což soudíme z pozitivní návštěv-
nosti v minulých dvou ročnících, za 
což Vám děkujeme. Do třetice všeho 
dobrého i zlého. Tradice nelze porušo-
vat. Celý sobotní maratón 21.listopadu 
začal v podstatě už v pátek, kdy věrná 
hrstka „šárnikových daňko-krátkých 

Na Vánoce i v novém roce
vinšujem Vám nastokrát

teplé slunce nad domovem,
pohodu a dobro kolem.

A co víc Vám můžem přát?
Aby štěstí, zdraví bylo akorát!

Všichni ze ZŠ a MŠ Bohdíkov

janků“ neponechala nic náho-
dě a dva pytle krup, nezbytnou 
to součást řeznických specialit, 
uvařila v připravených kotlích 
dopředu, aby druhý den měli 
o starost méně. Hlavní akce 
začala v sobotu ráno úderem 
páté hodiny. Téměř již tradič-
ní zaběhlá partička vyznavačů 
zdravé výživy se sešla na hřiš-
ti, zatopila pod kotli, také pod 
svými kotli, uvařila si čaj a po-
snídala ze Šárnikova klanu do-
danou výbornou bábovku, v podstatě 
tradiční zabíjačkové snídaňové menu. 
Čas se blížil, ještě jednu na kuráž a jde 
se na to. Obytná dodávka pro prasečí 
elitu byla přistavena i s nájemníkem, 
který netušil, že právě dostal výpověď 
z bytu. Malý Nebojsa Milan Dančes 
se zbraní v ruce, bojovnou písní na 
rtu a statečným srdcem vnikl do obý-
váku svině. Jedna rána, prásk, druhá 
rána, prásk, no a vepřík dál nevěříc-
ně koukal do blba. Kde nepomůže 
prásk, musí zákonitě nastat bum, tedy 
stará dobrá ruční práce, osvědčený 
to způsob ze starých časů. Pašík lehl 

a mohl nastat zabíjačkový 
mumraj přesně zorgani-
zovaný. Hlavní řeznický 
vyučený učeň samouk Mi-
lan Dančes, který povalil 
na zem už nejednu svini 
a zkušeností má tedy do-
statek, předváděl s noži 
a svěřeným dílem takové 
kousky, které se jen tak 
nevidí. I já, ač nepolíben 
múzou řeznického umění, 
nebo právě proto, jsem 

mu mohl jen tiše závidět jeho obrat-
nost, rychlost a preciznost. Ale i jeho 
pomocníci, otec Milan, trio Kraťasů, 
ale i další kráječi, míchači, ochutná-
vači, kuchtíci a přines-odnes makali 
jako dobře namazané soukolí. Dílo 
bylo dokonáno. Počasí vyšlo skvě-
le, lidi se hrnuli, řeznické speciality 
výborné kvality a chuti mizely před 
očima (na někoho se bohužel nedo-
stalo, to je zase poučení pro příště), 
slíva tekla proudem a den tak pěkně 
utekl. A i když přítomní organizáto-
ři zapojení do přípravy těchto hodů, 
skončili hladoví, utahaní, s bolavými 
zády, určitě to neberou jako mrhání 
časem, ale jako součást oddílového ži-
vota, jako příjemnou nutnost, kterou 
je třeba prožít, zažít a zasmát se při ní, 
i když vám při tom kručí v břiše.

Tabulka slušná. Snad jen okrajově 
se zmíním, když je ten konec roku, jak 
se naše manšafty perou v nové sezóně 
a kde po podzimu dřímou. Muži – tře-
tí. Jako zabíjačka, i když taková jatka 
to zase nebyla. Pod vedením nového 
kouče, tím neříkám jeho zásluhou, se 
muži, po sérii zdařilých i méně kvalit-
ních utkání s dobrým koncem, uvele-
bili na bronzové pozici, tedy na dobře 
upraveném odrazovém můstku do jar-
ních kol. Dorost se s krajskou soutě-
ží také pere se ctí a s pátým místem 
můžeme být my i trenérský tým spo-
kojeni. Ze třinácti zápasů jen třikrát 
pocítili porážku a nastříleli 41 branek. 
Slušná statistika pro nováčka soutěže. 
No a ti nejmenší, žáci, se pohybují ko-
lem středu tabulky, což je také dobrá 
vizitka jejich vedení. Je tam spousta 
mladších kluků, kteří teprve dorostou 
do příslušného věku starších žáků 
a právě proto můžeme jejich působení 
brát pozitivně.

Trávník pořád zelený. Příroda si 
s námi občas zahraje a ukáže, že my 
jsme malí páni. Je prosinec a fotbalový 
pažit, který by měl už dávno odpočívat 
pod bílou peřinou, na nás kouká se ze-
lenou kšticí na hlavě. Pouze na chvíli 
jsme uviděli sníh, zrovna v období 
předehrávek jarních kol, které byly tím 
pádem zrušeny a jinak nic. Trávník 
zeje prázdnotou a může jen čekat, až 
20.března opět uvítá trio našich boh-
díkovských manšaftů a bude sledovat 
jejich boj o ty nejvyšší příčky.

Závěrem mi nezbývá nic jiného, 
než poděkovat hráčům, že hrají, tre-
nérům, že trénují, výboru, že výboru-
je a řídí, brigádníkům, že brigádničí, 
fanouškům, že fandí, divákům, že se 
dívají a platí vstupné, prodavačům, že 
prodávají a hostí hosty, sponzorům, 
že nás sponzorují a přispívají a řezní-
kům, že u nás řezničí. Pozvánka: 30.1. 
Valná hromada, 12.2. Sportovní ples.

Hezké Vánoce a šťastný Nový rok.
Váš Peťa, předseda milý oddílový
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9
1579 – Založena nejstarší Bohdí-

kovská gruntovnice (zapsáno 20 ne-
movitostí)

V Bohdíkově obilní mlýn na 
vodní pohon (udržel se do 20. let 
20. století).

1799 – Učitel Jan Matýs, rodák zdej-
ší obce započal tu první vyučování.

1819 – Postavena původní dřevěná 
škola v Českém Bohdíkově. Dřevo na 
stavbu daroval kníže Lichtenštejn.

1839 – V Aloisově stála vysoká 
pec, dva hamry a nedaleko se nachá-
zel železnorudný důl. Roku 1873 huť 
vyhořela, poté byla přestavěna na pa-
pírnu.

1859 – Započalo se v Bohdíkově se 
stavbou nové přízemní zděné budovy 
školy, která byla dokončena v roce 
1860 (původní dřevěná budova byla 
zbourána). Byla v ní jedna vyučova-
cí třída, kuchyně a tři světnice pro 
správce školy.

1889 – Založen Sbor dobrovolných 
hasičů v Komňátce (16. června první 
schůze v pohostinství u Pechů), Svě-
cení stříkačky v Českém Bohdíkově, 
u Krčmy vybudována původní hasič-
ská zbrojnice. V Ceském Bohdíkově 
bylo tou dobou 136 domů s převlá-
dající krytinou šindelovou. Továrník 
Anton Schenk zahájil ve své továrně 
výrobu korkového zboží (dnes ISO-
LA Powertekk).

1909 – Postavena mateřská školka 
(na místě dnešního Obecního úřadu) 
„Školským spolkem moravským“ se 
sídlem v Zábřehu za obnos 3 300 zla-
tých.

BOHDÍKOV V LETECH S DEVÍTKOU NA KONCI
1919 – 11. 1. zřízena Stráž svobody 

z obavy před odbojem pohraničních 
Němců (po vzniku Československa), 
kteří žádali zřízení tzv. Sudetenlandu. 
Mobilizováni byli členové Národních 
jednot od 20 do 50 let (z Bohdíko-
va 21). 9. února byl zemský a říšský 
poslanec pan Alois Konečný pro zá-
sluhy o obec Český Bohdíkov zvolen 
čestným občanem. Zastávka Komňát-
ka ležící na trati Šumperk – Hanušo-
vice byla otevřena pro dopravu vozo-
vého zboží fy Herman Flesch, parní 
pila. Před sokolovnou byla zasazena 
„lípa svobody“. V Raškově vznikla 
česká menšinová škola. V Bohdíko-
vě i Komňátce byly zřízeny veřejné 
obecní knihovny, sdružily knihy vlas-
teneckých spolků. 

1929 – Firma A. Eisenstein & Co. 
vápenné podniky v Č. Bohdíkově 
uvedla do provozu nejmodernější 
kruhovku na pálení vápna. Stavba 
nejmodernější vápenky byla dokon-
čena v prosinci 1928 (dnes ji připo-
míná jen 60m vysoký komín). Krutá 
zima s teplotami – 36°C panovala až 
do poloviny února. Pomrzly ořechy, 
švestky, třešňové stromy i brambory 
ve sklepech.

1939 – Naše vesnice i s dalším úze-
mím kraje byla přivtělena k Velkoně-
mecké říši. Na školu byl úředně do-
sazen německý řídící učitel (ve škole 
byla 1 třída německá, 3 vyhrazeny pro 
české žáky), česká školka změněna 
na školku německou, spolky musely 
mít nové vedení. Byly zavřeny české 
knihovny (knihy odvezeny do papíren 

k rozemletí). Začaly odvody místních 
občanů německé národnosti k vojen-
ské službě v říšské armádě. Zavedeny 
potravinové lístky a dodávkový systém 
na různé zemědělské výrobky.

1949 – V Raškově založeno Jed-
notné zemědělské družstvo (v Bohdí-
kově až o 8 let později, v Komňátce 
roku 1956). Jako vánoční strom oz-
doben smrk u bývalé mateřské školky 
(poprvé byl vánoční strom postaven 
v r. 1935 u pomníku padlých, do noci 
zářil světly elektrického vedení firmy 

Kusák a spol., která proud dodá-
vala zdarma). 28.9. podle zakládací 
listiny ministra průmyslu byly zřízeny 
Aloisovské papírny n.p. (základním 
závodem byl Aloisov, patřil sem i zá-
vod Písečná)

1959 – Koncem září zahájena vý-
stavba kravína v Bohdíkově V tomto 
roce se hrávala ještě divadelní před-
stavení v sále na Krčmě (divadelní 
jeviště zde bylo slavnostně otevřeno 
v roce 1896).

1969 – Zrušena základní škola 
v Komňátce. Všech 8 žáků přešlo do 
ZŠ v BohdíkověRaškovskými požár-
níky bylo postaveno Taneční podium 
v Raškově Dvoře – dnes Podhradí.
Uzavřeno pohostinství Krčma.

1979 – V Bohdíkově u kravína po-
stavena víceúčelová posklizňová hala. 
V listopadu ukončila provoz horní 
vápenka, kterou provozoval MěNV 
Hanušovice.

1989 – V obci, tak jako jinde v re-
publice, vzniklo Občanské fórum.

1999 – V květnu otevřena nově vybu-
dovaná vlaková zastávka Raškov. 
Rozhodnu tím krajského soudu 
byla ukončena soudní jednání 
s Českou obcí sokolskou ohledně 
jejich nároků na sokolovnu. Tě-
locvična, hřiště i přilehlá plocha 
je majetkem sdružení TJ Sokol 
Bohdíkov. 24. 5. zastupitelstvo 
schválilo vstup obce Bohdíkov do 
sdružení obcí s názvem Svazek 
obcí Regionu Ruda (Bohdíkov, 
Ruda nad Moravou, Bušín, Olša-
ny, Bohutín). Cílem svazku byla 
plynofikace těchto obcí.

2009 – Došlo k výměně bu-
dov základní a mateřské školy 
v Bohdíkově. Obě budovy byly 
přestavěny k novým účelům, za-
tepleny, získaly nový vzhled. Zá-
kladní škola v Raškově ukončila 
činnost.
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Rok uplynul jako voda a členo-
vé hasičského sboru v Bohdíkově 
se sešli na výroční valné hromadě 
sboru, která se uskutečnila dne 
28. 11. 2009 v 15.00hod., a to již 
tradičně v kuželně, která slouží 
našemu sboru jako klubovna. Le-
tošní VVH byly poznamenaná sla-
bou účastí členů. Byli jsme však 
rádi, že se naší schůze zúčastnil 
ing. Hatoň Luděk, za OSH to byl 
bratr Havlas Antonín, za okrsko-
vé sdružení bratr Hlásný Jiří, za 
SDH Raškov starosta sboru bratr 
Fleischer Adolf, SDH Komňátku 
zastoupil její starosta bratr Spáčil 
Miroslav. V roce 2010 bude končit 
volební období současných výbo-
rů, proto se i v našem sboru usku-
tečnily volby nového výboru. Po 
dohodě jsme původně 13 členný 
výbor omezili na 9 členů. Staros-
tou sboru zůstal i nadále Ondrá-
ček Miroslav, ostatní členové pra-
covali již ve starém výboru. Pouze 
sestra Ondráčková Olga je novým 
členem výboru. Po přečtení zprá-
vy o činnosti sboru, a to bratrem 

SDH BOHDÍKOV

Gronychem Janem, VVH konstatova-
la, že všechny úkoly minulého voleb-
ního období byly splněny a v mnoha 
případech bylo uděláno mnoho práce 

navíc. Velmi nás těší, že mažoretky 
seniorky, působící pod naším sbo-

rem, mají stále úspěchy na akcích, 
kde vystupují. Na výborové schůzi 
ze dne 11.9.2009 bylo dohodnuto 
a také schváleno, že pod naším 

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – ŠUMPERSKO

CHARITA Šumperk
Statut: církevní organizace
Kontakt s veřejností:
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Urbanová – vedoucí sociálních služeb
Adresa: Žerotínova 12, 787 01 Šumperk
Provozní doba: po-pá 7.00 – 15.20
Telefon: 583216747, 775086803
e-mail: urbanova.charita.spk@rps.cz, charita.spk@rps.cz
webové stránky: www.sumperk.charita.cz
Charakteristika činnosti:

Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace s vlastní právní sub-
jektivitou. Hlavní činností je poskytování tzv. komplexní domácí péče na 
území děkanátu Šumperk. Patří sem ošetřovatelská služba a služby sociál-
ní péče(pečovatelská služba a osobní asistence), tyto služby se v případě 
potřeby doplňují. Součástí služeb organizace je také půjčovna pomůcek, 
sociální poradenství a centrum sociální a humanitární pomoci.
Charakteristika uživatele služby.

Osobní asistence: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chro-
nického onemocnění nebo zdravotního postižení (služba je určena dětem 
i dospělým).

Pečovatelská služba: osoby se sníženou schopností sebeobsluhy a péče 
o domácnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravot-
ního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby.

sborem budou vystupovat 
i břišní tanečnice. Též Boh-
díkovské Amazonky (fotba-
listky) mají o tuto spolupráci 
zájem. Na jejich první zápas 
výbor SDH schválil zakou-
pení nových dresů. Doposud 
ale tato spolupráce nebyla do-
hodnuta a schválena výborem 
SDH Bohdíkov. Plán práce na 
rok 2010, který byl na VVH 
schválen, obsahuje 20 bodů, 
které by náš sbor měl postup-
ně uskutečňovat. Na závěr 
VVH poděkoval starosta sboru 
Obecnímu úřadu za dosavadní 
spolupráci a veškerou podpo-
ru, bez které by náš areál neměl 
současnou podobu. Též podě-
koval zúčastněným zástupcům 
sborů za účast na naší VVH 
a určil zástupce našeho sboru, 
kteří se zúčastní jejich výroč-
ních valných hromad.
Jelikož se pomalu blíží závěr 
letošního roku, tak chci tím-
to způsobem popřát všem 
radostné Vánoce a v Novém 
roce 2010 hlavně dobré zdraví, 
štěstí a spokojenost.

 Za SDH Bohdíkov 
 Miroslav Ondráček
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firmy a organizace informují
SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ“ MLUVY

réže – rýže
rigól – prohlubeň na špatné cestě
richtik – správně
rina – okap
ríš – žito
ródle – sáně
roskeřípené kabanos – „roskeřípené“
– když se při ohni 
nakrojené částí kabanosu otevřou
rospaslé – zlobivý
rozgajdané – neupravený
rozrépat – něco zničit a nedat do pořádku
rozumbrada – „všemu rozumí“
rožnót – rozsvítit

řbitof – hřbitov
řébek – hřib; bili sme na řépkách
řehňit se – smát se nahlas a nehezky, doslova „řehtat“ se
řepák – „no to je skruhadlo na řepu“

POZVÁNKA
DO SPOLEČNOSTI
20. 12. Adventní koncert 

v kostele v Raškově

27. 12. Koncert v kostele 
v Bohdíkově

23.1. Myslivecký ples

30.1. Valná hromada 
FK Bohdíkov

12.2. Sportovní ples

20.2. Včelařský ples

27.2. Rybářský ples

R

Ř

S

Svatby, výročí , oslavy,
smuteční hostiny, firemní a podniko-
vé akce, různé společenské události

Zajistím občerstvení dle Vašeho přání
(teplá kuchyně, studená kuchyně , rauty)

v Kulturním domě Bohdíkov
Volejte,  

určitě se 
dohodneme!!!

JAROSLAV KAŇÁK – 
HOSTINSKÁ ČINNOST

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

sadlo – sádlo
sakriš – sakra (zakletí)

scalina* – malá holka, která se pomočuje
sedlí mlíko – kyselé mléko, kyška 

sek (i sékl) to sekačkó – sekl to sekačkou
sekajna* – „řezanka“; „to se posekala sláma, namíchala se třeba po-
króhaná řepa a uďála se s teho taková míchaňice; a tem se schuťňela 

ta pořezaná sláma, a ta se používala buťto ječmená nebo ovesná; jinak 
bila žitná a pšeňičná, a ta se používala na podestílku, no a ta řezanka, 

tomu se řikalo sekajna.
sekírovat – komandovat, poroučet (poróčet)

sekňice – místknost, pokoj
sepnót ruki – sepnout ruce 

serijál; mám tam svoje serijále – seriál, seriály
sesle (fem.) – křeslo (spad ze sesle)

se//ze soló – se solí
schlamstnót – sníst
schuťňet = vochuťit

s Jirkem, s taťkem,… – s Jirkou, s taťkou
     

Mgr. L. Divišová


