
9 .  r o č n í k  • 6 .  č í s l o  •  V y d á v á  O b e c  B o h d í k o v  •  14 .  p r o s i n c e  2 011  •  z d a r m a

Bohdíkovský 
zpravodaj

Za prachdávných časů, snad ještě 
před Švédy, když v našem kraji byly ve-
likánské lesy a dědin a polností málo, 
byla u nás zbojnická banda, kterou 
vedl raubíř, povídalo se mu Divoké pra-
se. Tehdy jezdili naším krajem kupci 
z Němce do Uher a zpátky. A nevozila 
se vždycky jenom mouka, sůl a koření. 
Taky drahé věci, kašmír, delén, vlněné 
damašky a brokáty, a někdy věci od 
zlata, stříbra a mosazi.

Na tyto kupce číhával Divoké prase 
se svou bandou. Bývala to silná banda: 
okolo čtyřiceti chlapů mívala rozestoup-
lých po lesích a po cestách. Pověst o nich 
byla hrozná. Vypravovalo se, že přepa-
dají formany a oberou je o všecko, co 
má nějakou cenu. Taky bohaté hospody, 
sedláky a mlýny, takže se každý strachy 
třásl, když o nich slyšel povídat. Hrozil 
se, brzo-li taky na něho vtrhnou.

Jednou zjara po Velikonocích přišel 
Divoké prase s šesti kumpány k bohaté-
mu mlynářovi do Raškova. Mlýn býval 
o samotě pod dědinou a měl taky hospo-
du. Přišlo tedy do té hospody sedm chla-
pů a chtěli nocleh. Mlynář v tom čul cosi 
zlého. „Jsme tady tak o samotě a pám-
bůví, co je to za chlapy,“ povídá si a po-
sílal je do dědiny. Ale kdepak se ti dali 
odbýt! Odpovídali mu s pošklebkem, že 
oni nebudou spát někde v trávě pod oca-
sem. Že jsou pořádní, poctiví lidi, že si 
mohou nocleh zaplatit. A Divoké prase 
hned hodil na stůl tolar za nocleh a po-
tom ještě dva za večeři pro všechny.

Když mlynář viděl, že se jich ne-
zbaví, přinesl na stůl pecen chleba, dvě 
šrůtky uzeného a dal vyvalit bečku piva 
ze sklepa. U něho v hospodě se ve vše-
dní den pivo nepilo, ale ve sklepě měl 
vždycky zásobu. Roznosil pivo, sedl si 
k nim a večeřel dohromady s nimi. Pro-

tože už bylo dost pozdě, nechal přinést 
do šenkovny sedm otýpek slámy, pro 
každého jednu. Popřál jim dobrou noc 
a šel spát.

Jak všechno ve mlýně utichlo, povši-
ml si tovaryš, co tu noc mlel a ležel na 
měchách s moukou, že z těch chlapů 
jde vždycky jeden úkradkem do kuchy-
ně, kde ještě hořel pomalu v peci pařez. 
Rožnul tam jakési světýlko a vrátil se 
s ním do šenkovny.

„Copak to tam mají za čertovinu?“ 
povídá si. Když dlouhou chvíli už nikdo 
do kuchyně nešel, honem tam přeběhl 
a stoupl si za kachlovou stěnu peci. Vy-
škrábl nožem mezi dvěma kachlemi 
hlínu a koukal tou škvírou do šenkov-
ny. A viděl všecko jak na dlani. Chlapi 
měli ležet na stole tlustý a velký kus 
chleba a v něm stálo zapíchnutých de-
vět světýlek.

„Aha, zrovna tolik je nás ve mlý-
ně!“ myslil si tovaryš a už byl doma. 
Až mu husí kůže běhala po těle, když 
si vzpomněl, co ti chlapi na ně chystají. 
Ale stál a koukal dál. Jedno to světýl-
ko nechtělo hořet. „Toť ten huncút ještě 
nespí,“ ukázal jeden z těch chlapů na 
světýlko. „Copak s ním?“

„Zatím nic!“ povídá druhý. „Musí-
me ještě chvíli počkat.“

Tovaryš už věděl dost a poznal, že 
teď není žádné „počkej“. Slýchával od 
mámy o takovýchto světýlkách povídat. 
Za každého ve stavení rožnulo se jedno 
a dokud to světýlko hořelo, tak ten jistý 
se nemohl probudit. Tovaryš vyšel poti-
chu z kuchyně, ze mlýna vylezl ven vik-
ýřem a rozběhl se do dědiny o pomoc.

Na štěstí potkal zrovna na kraji 
houf chasníků. Chodili po dědině a zpí-
vali. Tak jim to spěšně pověděl a roze-
slal je po statcích budit sedláky. A ti 
vyrukovali s pacholky, se syny, s tím, 
co každý nahonem popadl do ruky. 
Obstoupili potichu mlýn kolem dokola, 
polovina si jich namířila do hospody, 
kde ti kumpáni nic zlého nečuli. Seděli, 
pili a koukali na světýlka, až se pořád-
ně rozhoří. Potom chtěli udělat přepad 
na domácí lidi.

V šenkovně se strhla velká šarvát-
ka. Za chvíli už vyváděli sedláci řetězy 
svázané zbojníky ven. I sám Divoké 
prase se musil dát svázat a dostal jako 
ti druzí pořádných ran za své skutky. 
Skřípal zuby, hrozil, ale žádný se ho 
nebál. Měli ho jistého.

Brzy ráno je už vezli na vozech 
k Olomouci do vězení. Tovaryšovi, co 
tehdy svým rozumem to neštěstí od 
mlýna odvrátil, dal mlynář jedinou 
svou dceru za ženu. A potom dlouho, 
dlouho byl v našem kraji svatý pokoj. ( 
Anežka Šulová - Obr na Šošole – pověs-
ti ze severní Moravy).

J. Málková

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v předvánočním čase seznámila s další pověstí našeho kraje

JAK LUPIČI PŘEPADLI MLÝN.

Vážení spoluobčané,
za několik dní skončí rok 2011. Pro naši obec zajisté rok výjimečný a úspěšný, 

neboť se nám podařilo zahájit výstavbu největší investiční akce v historii obce – 
kanalizace a ČOV. 

Dovolte mi, abych všem, kteří nám nějakým způsob pomáhali a zapojili se 
do veřejného života v obci, upřímně poděkoval za dosavadní spolupráci a záro-
veň Vám popřál hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů v roce 2012.

                                                            ing. Luděk Hatoň, starosta obce
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zprávy obecního úřadu

Společenská kronika
Od 1. 10. 2011 se narodily:
Kallasová Adriana, Bohdíkov
Kiffelová Karolína, Raškov

Navždy se s námi rozloučili:
24. 10. Vrubelová Jindřiška, Raškov
2. 11. Všetíček Jan, Bohdíkov
5. 11. Šimková Eliška, Raškov
11. 11. Kouřilová Marie, Raškov

ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO OZV 
O regulaci pohybu psů na veřejných prostranstvích

V poslední době stále častěji dochází k případům, že 
občané a děti jsou na místních komunikacích obtěžováni 
a ohrožováni volně se pohybujícími psy. Volně pobíhající 
psi také svými výkaly znečišťují okolí místních komuni-
kací a veřejných prostranství a ohrožují životní prostředí 
v obci. Na tento nešvar jsme opakovaně upozorňovali ma-
jitele psů v Bohdíkovském zpravodaji. Bohužel řada z nich 
si upozornění nevzala k srdci a problémy s volně pobíha-
jícími psy v obci můžeme sledovat téměř každý den. Po 
těchto zkušenostech se zastupitelstvo obce usneslo vydat 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV), kterou se sta-
noví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 
v naší obci. Podle Čl. 1 uvedené OZV je možný po všech 
místních komunikacích a veřejných prostranstvích v obci 
pohyb psů pouze na vodítku. Rovněž případné znečištění 
veřejného prostranství výkaly psa je nutné neprodleně 
odstranit. Splnění výše uvedených povinností zajišťuje fy-
zická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod 
kontrolou nebo dohledem. 

OZV, která stanoví pravidla pro pohyb psů na veřej-
ných prostranstvích v obci bude platit od 1.1. 2012. Ne-
respektování výše uvedených pravidel bude postihováno 
podle přestupkového zákona.

Ing. L. Hatoň

POPLATKY V ROCE 2012
Vodné se bude vybírat v měsíci lednu. Týká se to všech, 

kteří mají vodoměry. Všichni si opíší stav na vodoměru dne 
31.12. 2011 a s tímto stavem se dostaví v průběhu měsíce 
ledna 2012 na obecní úřad vodné (odebrané za II. pololetí 
2011) uhradit. Vodné je možno uhradit i přímo na účet 
obce po přidělení variabilního symbolu. Číslo účtu obce : 
6524841/0100 vedeného u Komerční banky v Šumperku. 
Cena za 1 m3 pitné vody činí 12,- Kč + DPH (14 %).

Poplatek ze psů se vybírá v průběhu měsíce ledna 
a února.

Poplatek za komunální odpad je možno uhradit ve 
dvou platbách. První pololetí v termínu leden - duben, 
druhé pololetí červen - říjen. Pokud se rozhodnete uhradit 
poplatek za komunální odpad jednou platbou, je splatná 
nejpozději 30.4. 2012.

Všichni budeme platit vodné v červenci. Týká se to jak 
těch co mají namontované vodoměry, tak těch, co platí 
vodné paušálem.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem jednotkám hasičů ( profesionálním i dob-

rovolným ) při hašení požáru 22. října v ALOISOVĚ VE 
DVORĚ, zejména dobrovolnému sboru Raškov a Ruda 
nad Moravou, kteří zůstali až do ranních hodin.

Velký dík patří také Obecnímu úřadu Bohdíkov a všem 
přátelům, kamarádům a ostatním, co se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na úklidových pracech.

Přeji Vám všem klidné a spokojené Vánoce a hodně 
zdraví v novém roce.

Alois Matys

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tak jako tradičně, bude začínat nadcházejí-

cí rok na mnoha místech Tříkrálovou sbírkou, 
kterou organizuje Charita Šumperk.

Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi 1. 
a 8. lednem 2011 (celostátní koledování potrvá do 16. 1. 
2011), aby přinášeli do všech domovů požehnání a popro-
sili o pomoc pro ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové 
sbírky je určen především na pomoc nemocným, handi-
capovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijícím zejména 
v děkanátu Šumperk. Část výnosu sbírky je určena na hu-
manitární pomoc do zahraničí.

A ještě ohlédnutí za sbírkou loňskou. V našem děka-
nátu se vykoledovalo 582 596 Kč, přičemž podíl, který 
byl určen pro využití Charitou Šumperk činil 337 906 Kč. 
Tato finanční částka byla použita na podporu činnosti 
Charity Šumperk, Centra pro rodinu Šumperk a Poradny 
pro ženy a dívky – ochrana nenarozeného života, zajištění 
dostupnosti služeb Charity Šumperk, na nákup rehabili-
tačních a kompenzačních pomůcek a na přímou pomoc 
občanům v hmotné nouzi.

Charita Šumperk poskytuje na území děkanátu Šum-
perk terénní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, 
osobní asistenci a půjčuje rehabilitační a kompenzační 
pomůcky.
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OPIS PAMĚTNÍ KNIHY STANICE BOHDÍKOV ZA ROK 1963
Personální věci: k žst. Bohdíkov přeložen Valenta Jan pro 
zácvik na výpravčího.
Doprava zboží: naloženo v.j. 937, tun 15155
  vyloženo v.j. 522, tun 9025
Počet přivěšených vozů k nákl. vlakům: 2786 
Průměrný počet vlaků za 24 hodin: 42 
Přeprava osob: 286924, vydáno lep. a ps. jízdenek: 78282
Nehody: dne 18.3.1963 ve 12.12 hodin projel vlak 7300 bez 
souhlasu výpravčího stanici Bohdíkov do mezistaničního od-
dílu Hanušovice – Bohdíkov, obsazeného protijedoucím vla-
kem Mn 8311. Na zákrok výpravčího stanice Bohdíkov byly 
oba vlaky zastaveny závorářkou stanoviště 54, takže ke sráž-
ce a ke škodě nedošlo. Zavinila lok. a vlaková četa vl. 7300 
(Hanušovice). Spoluvinen výhybkář stanice Bohdíkov, který 
odjezdu vlaku 7300 nezabránil. Případ měl soudní dohru.
Dne 3.9.1963 došlo k vykolejení vozu v nz. Komňátka. Zavi-
nila vl. četa Hanušovice. 
Úrazy: dne 15.6.1963 vypadl z vjíždějícího vl. 1057 11-letý 
chlapec Gronych Boh., který utrpěl lehké zranění.
Významné události: žádné                                                            
Hruška Tomáš, náčelník stanice

 (zpracoval M. Veselý)

STŘÍBRNÉ SVATBY A 50ti LETÍ
V sobotu 15. října proběhlo v kulturním domě v Raš-

kově již tradiční setkání účastníků, kteří v letošním roce 
oslavují 50. výročí narození a 25. výročí uzavření man-
želství - stříbrné svatby. Slavnostního aktu se zúčastnilo 
24 padesátníků a tři manželské páry. V úvodu se se svým 
kulturním programem představili žáci základní školy pod 
vedením paní učitelky Mgr. Petry Strakové. S blahopřá-
ním oslavencům vystoupil starosta obce pan Ing. Luděk 
Hatoň. Poté se oslavenci podepsali do pamětní knihy obce 
a převzali kytičku s blahopřáním. Po přípitku a večeři ná-
sledovala volná zábava. V průběhu večera ještě vystoupily 
„jako překvapení večera“ břišní tanečnice. Fotografie ze 
slavnostního aktu pořídil pan Novák Jaroslav.

BESEDA S DŮCHODCI
V pátek 11. listopadu proběhlo v kulturním domě 

v Raškově setkání s důchodci. V úvodu se svým kultur-
ním programem vystoupily děti z mateřské školy Raškov 
pod vedením paní učitelky Kamily Vysloužilové, žáci ze 
základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Fleis-
cherové a malé břišní tanečnice z mateřských škol pod ve-
dením paní Veroniky Záluské. Následovalo krátké vystou-
pení starosty obce Ing. Luďka Hatoně a volná beseda, ve 
které starosta odpovídal na vznesené dotazy a připomínky 
seniorů. Po malém občerstvení se rozproudila volná zába-
va. K tanci i poslechu hráli hudebníci ze Šumperka. Od-
voz na akci i zpět zajišťovala již tradičně firma VOBUS.

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V neděli 27. listopadu ve 14.oo hodin byli na obecním 

úřadu do svazku naší obce přijati noví občánci. Slavnost-
ního aktu se zúčastnili manželé Patsch David a Gabriela 
s dcerou Kristýnou, paní Hangurbadžová Zdenka s dce-
rou Renatou Marcelou, pan Kallas Martin a paní Hro-
chová Monika s dcerou Adrianou a manželé Kiffel Radek 
a Andrea s dcerou Karolínou. S kulturním programem vy-
stoupily děti z mateřské školy v Bohdíkově pod vedením 
paní učitelky Bohumily Matysové. Rodičům k narození 
dětí poblahopřáli starosta obce Ing. Luděk Hatoň a před-
seda SPOZ pan Leoš Hatoň, kteří zároveň rodičům předa-
li kytičku a malý dárek od obce a poštovní spořitelny. Fo-
tografie ze slavnostního aktu pořídil pan Jaroslav Novák.

A. Poprachová

SENIORKY BOHDÍKOV V TESLA ARÉNĚ PRAHA
Dechovková hitparáda Zlaté trumpety se 100 nejúspěš-

nějšími českými a moravskými písničkami se uskutečnila 
15. 10. 2011 v Tesla aréně v Praze. Sólisty doprovázela 
Vejvodova kapela s kapelníkem Josefem Vejvodou a Mis-
tříňanka Antonína Pavláta. Proběhl narozeninový koncert 
kapely Moravanka a jejího kapelníka Jana Slabáka.

Vystoupilo zde na 200 mažoretek z Čech a Moravy. 
Mezi nimi se v programu objevilo i jméno seniorky Boh-
díkov s vystoupením na skladbu Voňavá. Kdo by se byl 
nadál, když seniorky před 6 lety poprvé vystupovaly, že 
se dostanou až do Prahy. Cvičily jsme před 6 000 divá-
ky a zanechalo to v nás hluboké zážitky. Vyzkoušely jsme 
si atmosféru profesionálních zpěváků a hudebníků. Také 
jsme se podílely na pokusu o rekord v největším počtu 
tanečníků dechovky pod jednou střechou. Rekord se po-
dařilo splnit. Společně si na parketu Tesla arény zatančilo 
celkem 4 340 tanečníků.

Za tyto silné zážitky musím ovšem poděkovat OÚ Boh-
díkov a SDH Bohdíkov, kteří nám umožnili tuto akci na-
vštívit a podílet se na jejím úspěchu. Dík patří také firmě 
VOBUS, která nám zajistila dopravu. Největší poděkování 
patří děvčatům seniorkám za jejich snahu dobře reprezen-
tovat obec Bohdíkov.

I. Pazdírková
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ZÁKLADNÍ šKOLA BOHDÍKOV
20. 11. - Exkurze na biofarmách v Bran-
né a Hynčicích, návštěva hradu Kolštějn

Tehdy ve velké části Bohdíkova 
nešel elektrický proud, proto jsme se 
vypravili za poznáním. Nejprve do 
nedaleké biofarmy v Branné, která 
nám učarovala. Přivítala nás usměvavá 
p. Skřivánková a hned nás pustila za 
telátky, která jsme mohli hladit. Spo-
lečnost jim dělala roztomilá koťátka 
zvyklá na děti, která poté putovala 
z jedné náruče do druhé. Zajímavé 
bylo „drbátko na telátko“ – to když te-
látka nemají po ruce nikoho, kdo by je 
pošimral třeba na zádech. Překvapila 
nás supermoderní dojírna a tank s na-
dojeným mlékem, kterého se za celou 
dobu nedotkla lidská ruka. Koňské 
stáje také stály za to. Koníci se necha-
li stejně jako telátka hladit a byli moc 
milí. A závěr? Paní farmářka ocenila, 
že jsme byli celou dobu moc hodní 
a pozvala nás na teplý čaj a křupavouč-
ké plněné hřebeny. Mňam!!

Spokojení a posilnění jsme se pře-
sunuli na hrad Kolštejn. Procházeli 
jsme pustými místnostmi, překračo-
vali desky a udiveně se dívali do míst, 
kde byl kdysi rušný dennodenní život. 
Jak by asi byl hrad krásný, kdyby po-
čátkem 20. století nevyhořel? Panu 
kastelánovi jsme povyprávěli pověst 
o paní Goldině a předali mu na rozlou-
čenou obrázky hradu, které namalova-
li naši třeťáci.

Na farmě v Hynčicích na nás čeka-
li opět krásní koně, ale museli jsme si 
za nimi dojít na louku k ohradě. Paní 
chovatelka odchytla kobylku, která 
byla „šéfkou stáda“. Ostatní koně ji 
poslušně následovali. Přišli za námi až 
k ohradě a nechali se pohostit jablíčky, 
které jsme měli k svačině. Poté jsme 
se přesunuli do stájí, kde jsme viděli 
kováře při práci a také malého čuníka 
a nemocnou ovečku.

Celý výlet se nám moc líbil. Je dob-
ré vědět, kolik hezkého a obdivuhod-
ného je nedaleko od nás…

Mgr. Petra Straková

Říjen + listopad - Z činnosti školní 
družiny

Začátkem listopadu jsme díky pěk-
nému slunečnému a větrnému počasí 
zorganizovali DRAKIÁDU. Každému 
šikulovi se podařilo dostat svého dráč-
ka na oblohu, a tak jsme si náramně 
užili pěkně strávené odpoledne v pří-
rodě. Koncem měsíce jsme soutěžili 
O největší hromadu listí . Touto soutěží 
jsme provedli podzimní úklid zahrady 
a všechny děti, které hrabaly veřejně 
chválíme!

  Vendula Johnová

10. 11. - Návštěva divadla v Šumperku – 
Pipi Dlouhá Punčocha
11. 11. - Vystoupení pro důchodce
15. 11. - Výstava knih a slavnostní jme-
nování prvňáčků

Na toto odpoledne se velmi těšila 
hlavně 1. třída. Sedm prvňáčků z de-
víti s paní učitelkou předvedlo, že 
opravdu mohou dostat svou první kni-
hu, kterou si přečtou sami – Slabikář.. 
Čestného úkolu se ujal pan starosta 
a nechyběly ani malé dárečky. Pro pří-
tomné byla připravena i výstava krás-
ných knih z nakladatelství Fragment, 
malá žákovská výstava na téma „Kvě-
tiny kolem nás“ a samozřejmě školní 
bufet v režii čtvrťáků a páťáků.

2. 12. - Projekt „Jak se slaví Vánoce“ 
Tento den jsme využili k tomu, 

abychom se během projektového dne 
seznámili s průběhem a oslavou Vá-
noc nejen u nás, ale i v cizích zemích. 
Cestovali jsme po Evropě, ale navští-
vili i Ameriku a Čínu. Jestlipak víte, 
že americký Santa Claus měl původně 
zelený oblek? Na červenou ho změnila 

až reklama na Coca Colu. Shodli jsme 
se, že naše oslavy Vánoc s Ježíškem 
jsou přece jen nejkrásnější. Po zbytek 
vyučování jsme vyráběli vše, co si mů-
žete koupit na Vánočním koncertu. 
Tak 20. prosince přijďte, už se na vás 
těšíme!

   Mgr. Petra Straková

Akce Vánoční hvězda
I letos budeme prodejem vánoč-

ních hvězd přispívat nemocným dě-
tem FN v Olomouci.

Založení Komunitní školy Bohdíkov
Dne 14. 10. 2011 se sešel přípravný 

výbor a současně 1. valná hromada ob-
čanského sdružení „Komunitní škola 
Bohdíkov“. Byly provedeny všechny 
nutné kroky k tomu, aby mohla být dne 
22. 11. 2011 provedena registrace Mini-
sterstvem vnitra ČR. Do vedení Komu-
nitní školy Bohdíkov byli zvoleni: 
předsedkyně sdružení – Mgr. Alena Vo-
kurková
místopředsedkyně sdružení – Mgr. Eva 
Fleischerová
hospodář – Libuše Musilová
kontrolní výbor – Petr Úlehla, Markéta 
Kuncová, Vendula Johnová
koordinátor aktivit – Michaela Šimko-
vá, Markéta Kuncová
Komunitní škola Bohdíkov tedy skuteč-
ně existuje a dokonce velmi pilně pracu-
je. V současnosti běží tyto aktivity:
 orientální tance pro děti MŠ
 orientální tance pro děti ZŠ
 orientální tance pro dospělé
 zdravotní TV
 skupinová estetická gymnastika
 cvičení na trampolínách I
 cvičení na trampolínách II
 Zumba I
 Zumba II

Připravujeme zahájení kurzu an-
glického jazyka, kurzu práce na PC, 
rukodělná a výtvarná setkání. 

  Mgr. Alena Vokurková

Krásné Vánoce a šťastný rok 

2012 všem čtenářům Bohdíkov-

ského zpravodaje přejí žáci i do-

spělí ze ZŠ a ŠJ Bohdíkov!
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mATEŘSKÁ šKOLA
MŠ RAŠKOV
Letošní podzim byl protkán tep-

lými a slunečnými dny babího léta, 
které vyzývaly k hrátkám. Toho jsme 
v naší mateřské škole využili a v po-
slední zářijový den uspořádali na škol-
ní zahradě „BRAMBORIÁDU“. Děti 
společně s rodiči soutěžili v různých 
bramborových disciplínách, při jejichž 
plnění jsme se velice nasmáli a poba-
vili. Úžasné odpoledne bylo završe-
no opékáním párků na ohni. V pátek  
14. října jsme též v dost hojném počtu 
vyrazili na blízký kopec, kde proběhl 
1. ročník „DRAKIÁDY“. Pouštěli se 
draci kupovaní (rodiče s dětmi) i vyro-
bení (p. uč. Vysloužilová, která si to 
tak užívala, že ji z kopce tahali téměř 
násilím). Doufáme, že příští rok budou 
vyrobení draci v převaze.

O dva týdny později jsme se sešli 
při „DÝŇOVÁNÍ“. Maminky vyřezá-
valy strašidla z dýní a děti je alespoň 
vykreslovaly a vystřihovaly z papíru. 
Opravdu velkým zážitkem bylo pozo-
rování reakcí dětí při prohlídce rozsví-
cených výtvorů na temném schodišti. 
Měsíc listopad byl věnován kultuře. 
V pondělí 7. 11. jsme jeli do Kultur-
ního domu v Šumperku na veselou 
pohádku se zpěvy „O chytré kmotře 
lišce“. V pátek 11. 11. vystoupily starší 
děti v Kulturním domě v Bohdíkově 
s programem pro důchodce a 21. 11. 
opět navštívily divadelní představení 
s názvem „Jak víla Modrovláska splni-
la tři přání“.

Zatím poslední akcí, která proběhla 
2. prosince, byla výroba adventních věn-
ců. Kreativitě se meze nekladly a pod 
šikovnýma rukama vznikaly úžasné 
věci. Každý věnec byl úplně jiný, cha-
rakterizoval jeho autorku, její fantazii 
a smysl pro krásno, detail. Děti si „vy-
robily“ vlastní věnce vykreslením a vy-
střižením. V pondělí 5. 12. nás ještě 

čeká Mikulášská nadílka a 19. 12. Vá-
noční nadílka s krátkým programem 
pro rodiče. Myslíme si, že poslední 
čtyři měsíce tohoto roku byly jak pro 
děti tak i pro rodiče pestré a zábavné 
a v příštím roce si to užijeme stejně, 
ne-li více. Proto všem přejeme do nové-
ho roku 2012 hodně štěstí, zdraví, lás-
ky, pohody a radosti z milovaných dětí.

   Kamila Vysloužilová

MŠ BOHDÍKOV
Teprve nedávno jsme se Vám ohlá-

sili po prázdninách a najednou jsou 
tady Vánoce! Měli jsme totiž všichni 
tolik hraní, akcí, zážitků a výletů, že 
ani nevíme, jak to uběhlo. Nevěříte? 
Tak pozorně čtěte:
29. 9. - Vyšli jsme si do části obce 
zvané – Na drahách a navštívili jsme 
malou farmu u Körnerů. I malé děti 
zvládly cestu zpět!
12.10. - Jeli jsme školním autobusem 
za kamarády do Mateřské školy v Raš-
kově, podívali jsme se, jak to tam mají 
pěkné a společně jsme si hráli na velké 
a krásně vybavené zahradě.
26. 10. - Připravili jsme pro nás a naše 
rodiče tvořivou dílnu – vydlabali a oz-
dobili jsme velké i malé dýně, společně 
jsme si povídali, mlsali jsme dobroty 
a všem nám bylo hezky.
2. 11. - Opět jsme přijeli školním au-
tobusem do Raškova, ale tentokrát 
jsme se byli podívat na jeleny a daň-
ky v oboře. Přinesli jsme jim na zub 
jablka a mrkev, prošli jsme si alespoň 
malou část Raškova (některé děti tady 
ještě nebyly!). Pěšky jsme se vraceli až 
k naší mateřské škole a moc se nám 
to líbilo!
7. 11. - Byli jsme se podívat na diva-
delní představení v Kulturním domě 
v Šumperku – Kmotra liška.
9. 11. - Vyrazili jsme na delší procház-
ku do Komňátky na prohlídku papouš-
ků všech velikostí a barev k Dokoupi-
lům. To byla nádhera!
21. 11. - Opět jsme s velkým těšením 
jeli do Šumperka na divadlo – Jak víla 
Modrovláska splnila tři přání. 
27. 11. - Přivítali jsme nové občánky 
Bohdíkova, kteří se narodili v roce 
2011. Ať jsou všichni zdraví a spoko-
jení!
1. 12. - Začalo nám už tradiční a stále 
oblíbené plavání.

A co nás ještě do Vánoc čeká?
5. 12. - Čertování ve školce 
6. 12. - Mikulášská nadílka
12. 12. - Zdobení vánočního stromečku
14. 12 . - Tvořivá dílna s rodiči
16. 12. - Návštěva kamarádů z MŠ Raškov
20. 12. - Návštěva v MŠ Raškov
21. 12. - Kino v Hanušovicích 
Šmoulové

A potom? 
To už se všichni budeme jen těšit 

na stromeček – pozor na svíčky, na 
cukroví – pozor na kousky skořápek 
od ořechů a zuby, štědrovečerní večeři 
– pozor na kostičky, na dárky – ať si 
každý najde svého nového a šťastného 
majitele. A když to všechno dobře do-
padne, tak se běžte večer podívat s tá-
tou a mámou na zářící světýlka v ok-
nech a na jiné, rozsvícené stromečky 
za nimi. Uvidíte, že štědrovečerní 
procházka je opravdu tichá, vznešená 
a tajemná a pro ty, kteří od rána ne-
mysleli na zlaté prasátko, bude i zdraví 
prospěšná. Všichni z Mateřské školy 
v Bohdíkově – děti, učitelky i naše teta 
Mirka Vám všem přejí krásné Vánoce 
a šťastný nový rok!

  Bohumila Matysová

SDH BOHDÍKOV 
Vážení spoluobčané, Bohdíkovští 

hasiči nemají zásahovou jednotku, 
a tak se hlavně zaměřují na pořádání 
akcí pro děti. Dnes Vás ale chceme se-
známit s pořádáním již pátého ročníku 
kuželkového turnaje pro zdejší hasič-
ské sbory. Letošní turnaj se uskutečnil 
dne 12. 11. 2011 za účasti SDH Kom-
ňátka, SDH Raškov a SDH Bohdíkov, 
který sestavil i družstvo žen. Turnaj má 
určitá pravidla, dle kterých celý turnaj 
probíhá. Před začátkem letošního roč-
níku se družstva dohodla, že putovní 
pohár získá to mužstvo, které tento 
pohár obhájí třikrát po sobě. Zdali se 
to podaří, ukáží další ročníky turnaje, 
které, doufáme, budou i nadále pokra-
čovat. Letošní pohár vyhrálo mužstvo 
mužů SDH Bohdíkov, druhé místo ob-
sadilo SDH Raškov, třetí se umístilo 
SDH Bohdíkov ženy a na čtvrtém mís-
tě skončilo SDH Komňátka. Turnaj se 
rok od roku stává stále vyrovnanější, 
což dokazují i bodové rozdíly v soutěži 
o nejlepšího hráče turnaje.

Letošní vítězství vybojoval Lukáš 
Kvapil – 50 sražených kuželek, druhé 
místo Lubomír Diviš – 46 kuželek, tře-
tí místo Olga Ondráčková a Miroslav 
Vybíral – 44 kuželek. Všichni z SDH 
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Bohdíkov. Až čtvrté místo obsadila 
vítězka loňského ročníku Jana Bros-
tíková – 38 kuželek, z SDH Raškov. 
Během celého turnaje panovala dob-
rá a kamarádská atmosféra, která se 
pak přenáší i k další dobré spolupráci 
mezi našimi sbory. Po ukončení tur-
naje následovala volná zábava, a to až 
do pozdních nočních hodin, ale s přá-
ním, že další ročník již vyhraje to je-
jich družstvo. Závěrem pořadatelé dě-

cat po ramenách a chválit se. Takže 
fotbalové podzimní dostihy skončily 
a zasloužilý odpočinek nastal. Každý 
se rozloučil s polovinou soutěže po 
svém. Někdo v klídečku u skleničky 
dobré výčepní lihoviny zavzpomínal 
a promítl si uplynulý podzim, jak se 
komu dařilo či nikoli, jak ten či onen 
útočník, záložník, obránce, brankář 
i kapitán předváděli některé kousky 
a parádičky z fotbalové encyklopedie 
k pobavení svému i diváků a přiváděli 
tak přítomné k jásotu a kolektivnímu 
potlesku. Ne teda vždy a každý 
zápas. A jiní, jako třeba naše „Béčko“ 
se loučili bujaře, zvesela, také se 
skleničkou v ruce a s písní na rtu „Ten 
Bohdíkov ten to válí, ten vám toho na-
kutálí“ nebo „Já ti ho tam našrou….“, 
tedy převážně fotbalovými písněmi. 
A tak to má být, tak je to správné. 
Zvesela. Kolektivní duch a parta musí 
být v každém manšaftu. Hlavně držet 
pospolu.

A na úplný závěr roku? Zabíjačka. 
Zabíjačka pátá, a zase dobrý. Nebu-
du se samozřejmě plácat po rame-
nách sám, ale musím chválit celou 
Řeznickou učňovku FK, která šlapala 
jako ty hodinky, švýcarský. Voni to ty 
kluci a holky už prostě zkrátka a dob-
ře mají zmáknutý a vědí do čeho pích-
nout a čím zamíchat. Von to taky ne-
může dělat žádnej blbec. Co by z toho 

pak bylo. Jak se říká „ 
Na každú prácu je treba 
odborníkou“. A to my 
za ty roky myslím jsme. 
Věčný řeznický učeň 
samouk Milan Dančes 
a jeho kamarád ve zbra-
ni Boris, ostrá kudla, 
Volf opět koncertovali 
a nebyli sami. Nabrou-
sit, uříznout, nakrá-
jet, pomlet, zamíchat, 

ochutit, naplnit, vychladit. Přesně tak, 
nebo nějak podobně, probíhal první 
den zabíjačkového mumraje, pátek. 
V pěti kotlích seřazených vedle sebe 
bublala voda, vařily se kroupy a maso, 
opodál se permanentně umývalo ná-
dobí a v prodejně se chystala cibule 
a česnek. Toto klape, to sem to zase, 
teda to jsme to zase rozjeli. Je uvaře-
no a naloupáno a teď už jen jak jsem 
psal, pomlít, zamíchat, ochutit a plnit. 
A to jsou pak jitrničky jedna báseň, to 
je pak tlačenka jak víno a to pak chut-
ná slivovička. Ano, za poctivou práci 
poctivá odměna, pochvala od ředitele 
učňovského ústavu. A zítra nástup po 
páté. Jak řekl, tak se i stalo. Sobotní 
ráno, v tradiční to zabíjačkový čas, 
byla jednotka připravena. Čaj, bá-
bovka, koláčky a ještě jednu na kuráž 
a jde se na to. Bum, prásk, povalit pra-
se na válečky, trochu polechtat, lehce 
oholit, když se bude fotit a už visí. 
Kudličky v rukách našeho dua řízků, 
tedy řezníků, hrály symfonii skladate-
le Krkovičky, která patří neodmyslitel-
ně k této vepřové zábavě. Prostě jim 
to jde, to je marný. Ostatní pomocný 
personál kmital v úchvatném tempu, 
každý měl svůj úkol, své pracoviště, 
své nádobí a vše se chystalo na ote-
vření stánku „Pátého fotbalového 
vepřobraní na hřišti“. Ještě jednou 
vše překontrolovat, spočítat prsty na 
ruce, připravit pochutiny na pult a jde 
se na to. Lidí přišlo spousty a spokoje-
ností a chválou nešetřili. Teda aspoň 
co jsem slyšel já. Zabíjačkové domácí 
speciality předkládané na stůl měly 
svou kvalitu i chuť. Snažili jsme se při-
pravit toto pofotbalové setkání jak jen 
nejlíp jsme dokázali. Dvoudenní prá-
ce party fotbalistů, a to samozřejmě 
nemyslím jen aktivní kopálisty, určitě 
nevyšla naprázdno. Komu se líbilo 
a s pravidelností přichází přijde zase 
a komu se nelíbilo přijde taky, aby se 
přesvědčil, jestli jsme se zlepšili. Tak-
že na příští rok čekám stejnou návště-
vu ne-li větší.

Dost už bylo povídání. Odpočívej-
te, rozjímejte u vánočního stromku. 
Zkuste zapomenout na strasti, mysle-
te na slasti a už se těším, a se mnou 
celé osazenstvo FK, na naše setkávání 
jak na plese, zábavách a zabíjačce, tak 
i na obyčejném fotbale obyčejného 
oddílu při sledování obyčejného zápa-
su neobyčejných lidí.

Předseda JFD „Zelená hvězda 
Bohdíkov“ – „předseda“

Slunný podzim, pohár a brambora 
nad hlavou, vepřové setkání nakonec.

Průměrný hospodář potažmo ještě 
fotbalově smýšlící musí být zákonitě 
letošní podzim spokojený a v dobré 
náladě. Nejenže úroda brambor a ji-
ných polnohospodářských surovin na 
poli zemědělském byla nad očekávání 
a na dlouhé širé lány se dívalo radost-
ně a s hrdostí, také na poli fotbalovém, 
zeleném, byla úroda bohatá, pro mno-
hé překvapivá, ale jak bylo vidět zrno 
bylo zasazeno kvalitní a s přispěním 
občasných přeháněk mohli jsme úro-
du gólů, branek a bodů zúročit v krás-
né čtvrté místo podzimního mičudo-
braní. Předseda našeho JFD „Zelená 
hvězda Bohdíkov“, (Jednotné Fot-
balové Družstvo), mohl s patřičnou 
hrdostí přebírat vavříny naší společné, 
kolektivní, potem vydřené a nikdy 
nekončící práce. Ano, vítězství 
v okresním poháru a bramborový, 
tedy lépe řečeno čtvrtý flíček v našem 
„Bé-třídním“ kopání a to vše v nabité 
konkurenci kvalitních celků a rozhod-
čích, klobouk dolů. Přílišná chvála 
a holedbání a ještě ve veřejném tisku 
může vypadat trochu namyšleně, ale 
co, jednou není vždycky a nám se taky 
vždycky nedaří, takže je to vlastně 
v pořádku. A to jsem se ještě neroz-
povídal o zabíjačce, zase se budu plá-

kují všem zúčastněným za kladný pří-
stup k turnaji a přejí v dalším ročníku, 
aby jejich mužstvo bylo to nejlepší.

Jelikož se pomalu blíží závěr letoš-
ního roku 2011, tak bych Vám všem 
svým jménem i celého našeho sboru 
chtěl popřát radostné Vánoce a v no-
vém roce 2012 pevné zdraví, štěstí 
a spokojenost po celý příští rok.

Výbor SDH Bohdíkov
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1351 – První písemná zmínka o Bohdíkově a Raškově
1421 – Nový hrad odkoupil král Zikmund za účelem udr-

žení silného vojenského štítu, a tím i mocenských 
pozic své vlády na severní Moravě v době husit-
ských válek.

1471 – Nový hrad byl pravděpodobně dobit a rozbořen 
za uherskočeských válek jedním z vojsk Matyáše 
Korvína.

1881 – Založen Sbor dobrovolných hasičů v Raškově.
 Zahájena výroba papíru v aloisovské papírně (ná-

jemcem byl A. Karger).
1901 – Povolena těžba v dolním tzv. knížecím lomu. Vá-

penec se z něj vozil do horních vápenek nejprve 
koňskými potahy a později autem.

1921 – Výsledky sčítání obyvatel:
Plocha 

v ha
Počet 
domů

Počet 
obyvatel

Národnost

 Česká Německá jiná
Bohdíkov 927 159 1 109 991 105 13
Komňátka 392 71 441 422 12 7
Raškov 1304 126 728 110 606 12

 Postaven pomník padlým za 1.sv. války v Bohdíko-
vě u kostela.

1931 – 21.1. usneseno v obecní schůzi pořídit telefonické 
spojení na Šumperk a Hanušovice s centrálou na 
poště. 7. 3. bylo povoleno zřízení autobusové linky 
Staré Město pod Sněžníkem – Šumperk přes 
naši obec. 9.8. došlo ke smrtelnému úrazu bratra 
Josefa Hercíka ze Sokolské jednoty Vamberk při 
cvičení u sokolovny. 

1941 – Vyhořel mlýn a pila E. Kanzlera v Raškově. 
Započalo se se stavbou úzkorozchodné tratě z dol-
ního lomu do dolní vápenky (dokončena byla až 
v roce 1943). Byla dlouhá 1390 m, rozchod měla 
700 mm, jezdila tu motorová lokomotivka.

1951 – Rozebrán německý tank nedaleko pohostinství 
U Pechů, který byl zlikvidován na konci 2.sv. vál-
ky. Pro různé kulturní podniky byl v obci pouze sál 
menších rozměrů v hostinci p. Dašky na Krčmě, 
nebo sál v místní Sokolovně.

1961 – Název TJ Sokol změněn na Tatran. Na fotbalovém 
hřišti u Krčmy uspořádán sportovní den – do pro-
gramu uvedeny netradiční prvky jako běh, hod, skok 
do dálky a výšky i skok o tyči. Zřízena schůzová 

místnost SDH Raškov v požární zbrojnici.
 Sloučena JZD Komňátka a Raškov. Dostavěn kra-

vín v Bohdíkově. Horní vápenka přešla pod správu 
MNV Hanušovice.

 Odstraněna bysta T.G.Masaryka před sokolovnou 
i v Raškově před budovou MNV.

1971 – Zrušeno kino u hostince „U Krobota“ (dnes 
U Seppla) a zřízen tzv. „Klub mladých“. 

 Pokáceny stromy u základní školy v Raškově. 
V horním lomu začala pracovat linka na drcení 
kamene. V areálu letního divadla byla zahájena 
výstavba kuželny. 

1981– V zahrádkářské kolonii u pošty hospodařilo 16 
členů místní organizace Čs. svazu ovocnářsko – 
zahrádkářského. Nová kolonie byla založena 
i u Pelegradu – u silnice na Šumperk.

 Dokončena výstavba haly Armabetonu n.p. chladi-
cí věže Praha, výrobna Bohdíkov.

1991 – Uzavřeno lahůdkářství a pohostinství U Krobota, 
otevřeno pohostinství U Seppla. Zrušena prodejna 
potravin JEDNOTA v Aloisově Dvoře, otevřena 
prodejna potravin v Aloisovské papírně. Otevřena 
nová samoobslužná prodejna Potravin a průmyslo-
vého zboží v Raškově (koncem roku 1992 provoz 
skončila).

 Ukončena činnost Občanského fóra. V obci vznik-
la ODS. 28.10. byla slavnostně odhalena bysta  
T.G.Masaryka u Obecního úřadu.

 1.1. se Místní knihovna v Bohdíkově přestěhovala 
z domku č. 162 (u Jesanu) do budovy Obecního 
úřadu. Osamostatnila se TJ FK Bohdíkov. Založen 
oddíl skautů.

2001 – U sokolovny bylo pokáceno 8 bříz a 1 lípa na žá-
dost TJ Sokol. Záměrem bylo na jejich místě vy-
sázet nové mladé stromky. Od září sloučeny MŠ 
a ZŠ Bohdíkov pod jedno ředitelství.

 Rozbitý jez na Moravě v Aloisově si vyžádal dvě 
oběti na životech – kajakáře a dítě z nedalekého 
Dvora.

2011 – 1. 1. uzavřeny prodejny potravin a řeznictví 
U Seppla. V Bohdíkově se začala budovat kanali-
zace a čistička odpadních vod, v celé obci vybudo-
ván bezdrátový rozhlas.

BOHDÍKOV V LETECH S 1 NA KONCI
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INZERUJTE S NÁMI !
Plošný inzerát - cena 2,50 Kč za 1cm2

M. R. Štefánika 318/1 • Šumperk 787 01
tel.: 583 211 288, fax: 583 280 670

e-mail: info@reprotisk.cz

Nový tiskový stroj, nové 
zařízení pro přípravu tisku

Ještě vyšší kvalita, velmi 
příznivé ceny. 

Nechejte si Vaši zakázku 
nezávazně spočítat, možná 

budete překvapeni, kolik 
nákladů můžete s námi 

ušetřit.

Tiskové zakázky  
i do 24 hodin

www.reprotisk.cz

POZVÁNKA  
DO SPOLEČNOSTI

18. 12. Adventní koncert
20. 12. Vánoční koncert –  

ZŠ a MŠ Bohdíkov
7. 1. Koncert k Tříkrálové sbírce 
21. 1. Myslivecký ples
10. 2.  Sportovní ples
18. 2.  Včelařský ples
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KONCERT  
K TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE
7. 1. 2012 v 17.00 hod.

V kostele sv. Petra a Pavla 
v Bohdíkově
Hrají  
MORAVŠTÍ MUZIKANTI
Pod vedením sbormistra 

pana Stanislava Bartoška

Dva roky trvalo autorům první ku-
chařky tradičních jídel Jeseníků, než 
mohli spolu s Pradědem pokřtít kniž-
ní publikaci s téměř osmi desítkami 
receptů z nejkrásnějších českých hor. 
Výsledek za to čekání ovšem stojí. Po-
dle této knihy nejenom tradičně uva-
říte, ale díky lákavým fotografiím své 
chuťové buňky také dostatečně naladí-
te. Autorský tým z pradedovo.cz nabí-
zí v knize téměř osm desítek receptů 
s šesti desítkami fotografií. Recepty 
jsou v mnoha případech doprováze-
ny krátkým úvodem popisující vznik 
a původ receptu. Jak ovšem sami au-
toři přiznávají, pohráli si s historický-
mi reáliemi a nabízí spíše populární 
náhled do dějin regionu. V úvodníku 
nabádají čtenáře, aby nepřistupovali 
ke knize jako k učebnici dějepisu. 

Praděd, který se údajně poprvé 
v tomto století vydal mezi lidi, po-
přál sbírce receptů netradičně: „Pře-
ji ti, aby tvé stránky byly zamaštěny 
špekem, smetanou a voněly cibulí 
či bramborami. Pak bude jasné, že 
je z tebe vařeno.“ Po těchto slovech 
pokropil otevřenou knihu vodou 
z Jelení studánky, čímž byla Chuť 
Jeseníků oficiálně vpuštěna na před-
vánoční trh. Nejoblíbenějším jídlem 
vládce Jeseníků jsou prý Jesenické 
masové knedlíčky v nudlovém těstě 
s Frýdberským salátem a Vozkova 
housková polévka. Jedná se o stejné 
recepty, které v rámci letního seriálu 
nabídl divákům tým tvůrců Toulavé 
kamery.

„Vítám všechny akce podporují-
cí zapomenutou kuchyni Jeseníků. 
Vydání kuchařky a uspořádání gast-
ronomického festivalu je na vrcholu 
všech takových aktivit. Děkuji organi-
zátorům a autorům této krásné knihy 
za pomoc s propagací dobrého jídla 
našich hor,“ polichotil týmu z Prade-
dovo.cz ředitel Jeseníky - Sdružení 
cestovního ruchu Jan Závěšický.

Svatomartinské dopoledne v cent-
ru Kolštejn v Branné s sebou přineslo 
i další výjimečné okamžiky. Přítomní 
hosté oslavili stoleté výročí hlavního 
partnera gastronomie Jeseníků, spo-
lečnosti Whirlpool a také byl ofici-
álně ukončen gastronomický festival 
Chuť Jeseníků. Ten probíhal po celé 
léto v pětadvaceti restauracích i škol-
ní jídelně. Trojici vítězů velké letní 
hry byly předány hlavní ceny soutě-
že, trouby pro rychlé a zdravé vaření. 
Prvním gratulantem byl Tomáš Žbá-
nek, obchodní zástupce společnosti 
Whirlpool, který se slavnostního do-
poledne osobně účastnil. Přítomné 
výherkyně si spolu s hlavními cenami 
odnesly samozřejmě kuchařku Chuť 
Jeseníků a už se, podle svých slov, 
těší na přípravu tradičních jídel uva-
řených díky moderním technologiím.

Kuchařku Chuť Jeseníků, nabíze-
jící pětasedmdesát receptů na tradič-
ní jídla Jeseníků, mohou - nejenom 
Ježíšci - nakupovat v internetovém 
obchodě www.pradedovo.cz, případ-
ně v knihkupectví či informačním 
centru za necelé tři stovky.

 Zpracovala: Tereza Schreiberová
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