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Vážení spoluobčané,
ve dnech 30. 10. až 3. 11. se v kulturním domě v Bohdíkově konala výstava fotografií „Bohdíkov v proměnách času“.
Díky občanům naší obce se nám podařilo vystavit kopie
fotografií, které pocházely z konce 19. a začátku 20. století.
Bohdíkov obklopený políčky na stráních už sotva kdy uvidíme, stejně tak staré vápenky a vláčky vozící vápenec z místních lomů. Také sportoviště, pohostinství i obchody prošly
značnými změnami. Některé dnes už neexistují. A to nesmím
zapomenout na místní školy a školky, které prodělaly řadu
změn v posledních letech.. Výstavu navštívilo přes 330 lidí,
na dobrovolném vstupném se vybralo asi 6000Kč. Děkujeme
všem občanům, kteří nám fotografie zapůjčili, i těm, kteří
výstavu navštívili. A současně slibujeme, že s obdobnými výstavami budeme pokračovat. Máte-li doma fotografie, které
bychom mohli zveřejnit, s důvěrou se i nadále obracejte na
naši redakci nebo Obecní úřad.
J. Málková

OBČANÉ NAŠÍ OBCE
ALOISIE GRONYCHOVÁ
Paní Aloisie Gronychová se narodila 17. 3. 1938.
Od roku 1960 byla členkou
SDH Bohdíkov. Mnoho let pracovala jako kulturní referent. Za svou
práci byla oceněna čestným uznáním sboru ale i okresního sdružení.
V roce 2008 jí byla předána medaile Za příkladnou práci. Obdobnou
medaili získala i v roce 2011 v rám-

Krásné, klidné a spokojené Vánoce
a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce
všem přeje redakce.
ci oslav 125. výročí SDH. Členství ukončila na vlastní žádost k 30.12.2012 (zřejmě ze zdravotních důvodů). Členkou sboru byla celkem 52 let, přesto si slavnostní pocty
hasičů na svém pohřbu nepřála.
Od roku 1962 byla zaměstnaná v horní vápence v Bohdíkově v dopravě. Pracovala jako brzdař (a současně závozník a výhybkář) u vláčku, který vozil vápenec z lomu
do horní vápenky. Pracovala tu celých 17 let. Přestože to
byla práce velmi namáhavá, panu Ing Gábovi (který sbíral materiál o úzkorozchodných drahách) sdělila: „Od
jara do podzimu byly jízdy příjemnější. Tak třeba na jaře
při jízdách do lomu jsem mohla pozorovat přírodu, jak
se rozvíjí pupeny buků, jak vystrkují růžky a pukají a objeví se nádherná jemná zeleň listů. Při velké dřině jako
taková odměna byla i tato krása. Jezdila jsem většinou na
posledním vagoně a tam si skoro pořád zpívala.“ Stále
zpívala i v době, kdy pásla krávy v místním Jednotném
zemědělském družstvu. V roce 1975 se stala předsedkyní
Sboru pro občanské záležitosti, který vedla do roku 1983.
V té době se účastnila i soutěží v recitaci. Přednášela i na
Vítání dětí a jiných akcích SPOZ.
Lenka Nezbedová mi napsala: „Už ani nevím, kdy a kde
jsem se s Loiskou seznámila. Asi byla někde na koncertě
v Šumperku, kde jsem zpívala. Slovo dalo slovo a já jsem
ji pozvala do Rudy, aby s námi zpívala v chrámovém sboru
alt. Pravidelně dojížděla s panem Podhorným na zkoušky.
Sblížili jsme se více, když se chtěla naučit noty, aby mohla
lépe zpívat. Začala zpívat v Bohdíkově žalmy při mších a na
pohřbech. Postupně se tak vrátila do kostela, k víře, v níž
byla vychována. Vedly jsme spolu debaty o makrobiotice,
alternativní medicíně, náboženských otázkách, o hodnotě
a smyslu života. Shodly jsme se na tom, že láska je to nejdůležitější v životě, pak odpuštění, smíření mezi lidmi.
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Loiska chápala křesťanské poselství velmi prakticky - ve službě druhým. Proto navštěvovala nemocné
v obci, proto těšila a pomáhala, kde
mohla. Pomáhala mi při výuce náboženství, společně jsme se scházely
v křesťanských rodinách a debatovaly
o mnoha užitečných věcech. Obětavě
se angažovala v Tříkrálové sbírce,
mnoho let obětavě chodila vybírat
peníze pro potřebné. A ráda zpívala
a časem velmi dobře. Jednoho dne
mě postavila před hotovou věc, že
založíme spolu dětský sbor Zvonky
a že musím naučit děti zpívat. Pře-

mluvila mně. Začaly jsme znělkou od
Mozarta: „Zvonečků hlas milý, jen
radost vám dá....“. Sehnala také obětavou a výbornou klavíristku paní Zajícovou z Rudy. (Sbor vznikl v roce
1977 – pozn.red.) Vydrželi jsme společně zpívat několik let. Dělaly jsme
dvě až tři vystoupení do roka, většinou v kostele. Ráda vzpomínám na
společné zpívání s dětským sborem
z Hrabišína v Bohdíkovském kostele
a pak na provedení Dětské vánoční
mše Ladislava Němce společně s orchestrem ze ZUŠ v Šumperku. Jezdily jsme s dětmi na výlety a věřím, že

jsme společně vnesly do jejich života
něco krásného a dobrého.
V závěru života, když už skoro
neviděla, neztratila svůj optimismus.
Při poslední návštěvě, když mě trápilo, že bohdíkovký kostel je sice krásný, ale prázdný, mě těšila, že se lidé
k víře v Boha časem vrátí. Měla jsem
ji ráda. Byla to má přítelkyně. Ještě
mi zní v uších její recitace: „Já se tam
vrátím, já se tam jistojistě vrátím...“
Milá Loisko, děkuji za krásnou píseň
tvého života.“ Paní Aloisie Gronychová zemřela 14. 10. 2013.
J. Málková, SDH Bohdíkov

zprávy obecního úřadu
Č O V J E V T R VA L É M P R O V O Z U

Koncem měsíce listopadu letošního byl ukončen zkušební provoz čistírny odpadních vod a 29. listopadu
2013 udělil Městský úřad Šumperk,
odbor životního prostředí kolaudační souhlas k užívání stavby vodního
díla – čistírna odpadních vod – technologie ČOV a odtoková kanalizace.
Při místním šetření odbor životního
prostředí Městského úřadu Šumperk
neshledal závady bránící bezpečnému užívání stavby, a proto vydal
kolaudační souhlas k užívání stavby
k účelu čištění a odvádění vod z obce
Bohdíkov. Tímto krokem byl fakticky
ukončen projekt „ČOV a kanalizace
obce Bohdíkov“ financovaný s využitím podpory z Operačního programu životní prostředí. Zbývá provést
pouze závěrečné vyhodnocení stavby a předložit ho SFŽP do konce I.
čtvrtletí 2014.
Vybudováním kanalizace a ČOV
byl vytvořen předpoklad pro napojení 1400 ekvivalentních obyvatel.
K největšímu napojování nemovitostí
na nově vybudovanou kanalizaci docházelo v podzimních měsících letošního roku. Přestože nejsou ještě napojeny všechny nemovitosti, s nimiž
se počítalo, denně přitéká na čistírnu
cca 100 m3 odpadních vod, které jsou
postupně čištěny. Technologie čistírny funguje zatím bez problémů a odebírané vzorky odpadních vod na odtoku z čistírny naplňují předepsané
hodnoty a limity.
Od 1. 12. 2013 obec Bohdíkov
provozuje čistírnu sama na základě
povolení uděleného v loňském roce

Krajským úřadem Olomouckého
kraje, odborem životního prostředí. V rámci projektu „ Kanalizace
a ČOV obce Bohdíkov“ se obec zavázala, že kanalizaci a čistírnu odpadních vod bude provozovat po dobu
l0 let od ukončení stavby. Obsluhu
ČOV konkrétně zajišťuje pan Radek
Jáně. Doufám, že v dalším období
se ještě napojí všechny nemovitosti,
u kterých to je technicky možné. Tím
bude nejlépe naplněn hlavní cíl, který
jsme vybudováním kanalizace a ČOV
sledovali - zlepšit kvalitu vody na
horním toku řeky Moravy a jejích
přítocích.
ing. Luděk Hatoň, starosta obce

VÝSLEDKY VOLEB DO
PS PARLAMENTU ČR

25. a 26. 10. 2013 v obci Bohdíkov
Název strany Celkem
%
ČSSD
158
25,7
KSČM
139
22,6
ANO 2011
105
17,1
Úsvit T.O.
75
12,2
TOP 09
33
5,4
Další strany získaly méně než 4% hlasů.

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
30. 12. 2013
27. 1. 2014
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
25.12. 2013
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BOHDÍKOV V LETECH
S 3 NA KONCI
1613 - Jan starší Odkolek z Oujezdce, pán na Temenici a Bohdíkově, koupil za 35 000 zlatých
moravské panství Bludov
1713 - mor na Šumpersku, zemřely
stovky lidí
1733 - dostavěn kostel sv. Jana Křtitele v Raškově
1793 - dle topografie Fr. Jos. Schwaye měla Komňátka 44 domů
a 347 duší (dnes 123), přifařena a přiškolena byla k Raškovu
1833 - postavena silnice ze Šumperka do Goldštejna (dnes 369/
II), každá obec musela vybudovat část silnice
1853 - založena Obecná škola v Bohdíkově i Raškově
1873 - byla vybudována železniční
dráha, byla zřízena zastávka
Komňátka i nádraží Český
Bohdíkov (tehdy ještě přízemní domek), postavena („horní“) vápenka firmy Eisenstein,
vyhořela železná huť Lichtenštejnů v Aloisově,
1893 - postavena kaple sv. Jana
a Pavla a zřízen hřbitov v Komňátce
1903 - zahájila svou činnost školní
kuchyně, jež v době zimní má
zdejší chudé mládeži školní
chutnou polévku v čas polední poskytovati, vyhořel mlýn
v Bohdíkově
1923 - na Krčmě se poprvé představilo ochotnické divadlo provozované místními hasiči

1933 - Zemská školní rada v Brně
rozhodla o přiškolení kolonie
Aloisova k Českému Bohdíkovu, Usneseno od obecního
úřadu zdejšího v šatlavě v chudobinci zřídit noclehárnu pro
osoby, které přijdou pozdě večer do obce,
Byl založen fotbalový klub, na
sokolovně byla odhalena pamětní deska zemřelému bratru
Josefu Hercíkovi z Vamberka,
který zde před dvěma roky
utrpěl smrtelný úraz
1943 – z místních kostelů odebrány
zvony k válečným účelům,
mnoho rolníků ze své půdy
vyhnáno a tito pak nuceni
pracovati na svých gruntech
jako podřízené pracovní síly
nebo byli transportováni do
říše na různé práce (přesídlování Němců z Ruska aj. zemí),

1953 1963 1973 -

1983 -

1993 -

uvedena do provozu úzkorozchodná dráha mezi dolním
lomem a dolní vápenkou
na území naší republiky proběhla měnová reforma, peníze
se měnily až v poměru 1:50
postavena čekárna na zastávce v Komňátce
vybudována kuželna v areálu
letního divadla v Bohdíkově,
v obci se konaly závody ve skoku na lyžích, JZD Bohdíkov
bylo připojeno k JZD Pokrok
Ruda nad Moravou
místní knihovny předány do
správy Střediskové knihovny
v Rudě nad Moravou, rozpadla se organizace SSM v Raškově
v Raškově byl založen oddíl
Skautů pod vedením Jaromíra
Diviše, byly zrušeny všechny
skládky komunálního odpadu

na území obce, odpad se začal
vozit na nově založenou skládku v Rapotíně, byl zastaven
provoz závodu Korek, st. podnik Klášterec nad Orlicí, byly
otevřeny Potraviny u Seppla,
uzavřeno pohostinství „U Kohouta“ dříve Pelegrad
2003 - zahájeno vydávání Bohdíkovského zpravodaje, byla uvedena do provozu nová prodejna
potravin v Komňátce, byla
vybudována poslední větev
vodovodu v horní části osady
Raškov Dvůr, v obci byl zahájen sběr plastů a nápojových
kartonů
2013 - obec získala Bílou stuhu za
práci mládeže v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje,
občané začali budovat přípojky svých domů na obecní kanalizaci

Ze života naší obce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jak už se stalo tradicí, bude
i nadcházející rok začínat na mnoha místech šumperského děkanátu
Tříkrálovou
sbírkou,
kterou
organizuje Charita Šumperk.
Tříkráloví koledníci vyjdou do
ulic v období mezi 3. a 12. lednem
2014. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijícím zejména
v děkanátu Šumperk. Část výnosu
sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Za uplynulé období se narodila:
Drtílková Klára, Bohdíkov
Navždy se s námi rozloučila:
14. 10. Gronychová Aloisie, Bohdíkov

STŘÍBRNÉ SVATBY
A PADESÁTILETÍ

V sobotu 15. října proběhlo v kulturním domě v Raškově tradiční setkání občanů, kteří v letošním roce oslavují 50. výročí narození a 25. výročí
uzavření manželství - stříbrné svatby.

Slavnostního aktu se zúčastnilo devět
padesátníků a čtyři manželské páry.
V úvodu vystoupili se svým kulturním programem žáci základní školy
pod vedením paní učitelky Mgr. Petry
Strakové a své umění nám předvedly
i malé břišní tanečnice vedené paní
Janou Průchovou. Poté vystoupil starosta obce Ing. Luděk Hatoň se svým
blahopřáním. Oslavenci se podepsali

BESEDA S DŮCHODCI

do pamětní knihy obce a převzali kytičku. Po přípitku a večeři následovala
volná zábava. K tanci a poslechu hrál
pan Koutný z Bohutína.
V průběhu večera ještě vystoupily
se svým tanečním uměním orientální tanečnice. Fotografie ze slavnostního aktu pořídil pan Jaroslav Novák. I přes malý počet zúčastněných
oslavenců se akce vydařila.

V pátek 8. listopadu uspořádal Sbor pro občanské záležitosti při obecním
úřadu v kulturním
domě v Raškově setkání s důchodci. Na akci vystoupily děti z mateřské
školy z Raškova pod vedením paní učitelky Kamily Vysloužilové s krásnou
pohádkou a žákyně ze základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Fleischerové se svým pohybovým cvičením. Poté následovalo krátké vystoupení
starosty obce Ing. Luďka Hatoně a volná beseda s přítomnými seniory. Po malém občerstvení se rozproudila volná zábava. K tanci a poslechu hrála dechová
hudba pod vedením
kapelníka pana Janků z Písařova. V průběhu večera ještě se
svým programem
vystoupily
bohdíkovské mažoretky
seniorky. Poslední
senioři odcházeli až
po půlnoci. Odvoz
na akci i zpět zajišťovala již tradičně
firma VOBUS.
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VÍTÁNÍ DĚTÍ

V neděli 24. listopadu ve 14.oo hodin byli na obecním úřadu do svazku
naší obce přijati noví
občánci. Slavnostního aktu se zúčastnili manželé Diviš Radek a Petra
se synem Vítězslavem a dcerou Danielou, manželé Svoboda Luděk a Zuzana se synem Františkem, manželé
Marek David a Hana se synem Filipem a pan Drtílek Tomáš a paní Zamykalová Veronika s dcerou Klárou.
Se svým kulturním programem vystoupily děti z mateřské školy Bohdíkov pod vedením paní
učitelky Bohumily Matysové. Rodičům k narození jejich dětí poblahopřáli starosta obce Ing. Hatoň Luděk
a předseda SPOZ pan Hatoň Leoš,
kteří zároveň rodičům předali kytičku a malý dárek od obce a poštovní
spořitelny. Fotografie ze slavnostního
aktu pořídil pan Jaroslav Novák.
A.Poprachová

Z HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ
V BOHDÍKOVĚ

- pokračováníŽalobám na nadučitele Konečného stále nebyl konec. Série disciplinárních řízení vyvrcholila v roce 1908.
Na jaře roku 1907 těžce onemocněl učitel Lambert Talpa ze školy
v Komňátce. Bylo o něm známo, že

s farářem P. Číhalem z Raškova, do
jehož farnosti spadala i komňátská
kaple, nevedl příliš dobré a přátelské
vztahy. Docházelo mezi nimi k častým konfliktům. Když učitel Talpa
zjistil, že těžké nemoci se už nedokáže zbavit a jeho život se naplňuje,
povolal k sobě svého dobrého přítele
Konečného, vedle kterého působil
7 let na škole v Českém Bohdíkově,
a adresoval mu svou poslední prosbu.
Chtěl, aby byl po své smrti pochován
bez církevních obřadů.
Když v květnu 1907 Lambert Talpa zemřel, snažil se Konečný jeho poslední vůli maximálně vyhovět. Proto
se rozjel do Bludova, kde na tamější
škole vyučoval Talpův bratr Karel
a sdělil mu poslední vůli a prosbu
zemřelého. Talpova rodina vše podle
této vůle zařídila, a proto Talpův pohřeb na komňátském hřbitově neměl
církevní charakter. Účastnila se ho
široká učitelská veřejnost, někteří
z řad školních inspektorů, zastupitelé
obce i žactvo Komňátky a Bohdíkova,
které sem přivedl Alois Konečný. Páter Číhal byl odmítnutím své kněžské
účasti na Talpově pohřbu pobouřen
a celou záležitost pojal jako osobní
útok Aloise Konečného na svou osobu. Z těchto důvodů podal zprávu
o celé akci církevní konzistoři. Jeho
nenávist vůči Konečnému nakonec
vyvrcholila sérií dalších stížností.

Snad to byly i Konečného pokrokové názory na svobodné vyučování,
které Číhala dokázaly tolik pobouřit.
Disciplinární řízení proti Konečnému
pokračovalo rozhodnutím o jeho přeložení na školu do Bludova. V roce
1908 byl Konečný definitivně suspendován a přeložen na podřízené místo
učitele do vzdáleného Rybí u Nového
Jičína.
Je třeba zmínit osoby, které měly
významný podíl na osudu bohdíkovského nadučitele. Byl to brněnský
školní inspektor Ouředníček a jistý
poslanec Žáček, který svou nepřítomností na jednání o Konečném a nemožností hlasovat v jeho prospěch,
nepřímo přispěl k definitivnímu rozhodnutí o jeho přeložení. Sám Konečný k tomuto rozhodnutí ve školní
kronice uvádí:
„27. 9. 1907 prezentován nadučitel
Konečný na školu do Bludova. Tato
prezentace byla podnětem ku nekalým
denunciacím P. Fr. Ermise, faráře
v Bludově, a P. Ant. Číhala, jimiž zosnováno bylo disciplinární vyšetřování
A. K. za tím účelem, aby prezentace
zmařena byla, což se podařilo. Disciplinární řízení skončeno 9. března 1908
rozsudkem, jímž pisateli této matriky
přisouzeno přeložení a degradace“.
- pokračování příště Mgr. Petra Straková

Z á k l a d n í a m at e ř s k á š ko l a BOHDÍKOV
MATEŘSKÁ ŠKOLA RAŠKOV
A BOHDÍKOV

Milí čtenáři, v mateřských školách máme za sebou tři měsíce práce
a hravé zábavy. V MŠ Raškov jsme se
opět sešli na dětmi oblíbené „BRAMBORIÁDĚ“, při „DÝŇOVÁNÍ“ děti
svými malými ručkami vydlabávaly
obsahy tykví a vystřihovaly si vlastní
strašáky z barevných papírů.
Vystoupením v Kulturním domě
byly děti potěšit seniory. Zahrály jim

jen můžeme těšit na tichou vánoční
pohodu, klid, odpočinek v rodinných
kruzích a bujaré oslavy příchodu nového roku 2014. Kéž by byl ještě lepší
a úspěšnější než ten letošní!
To za kolektiv obou MŠ přeje Kamila Vysloužilová.

krátkou veršovanou „POHÁDKU
O KŮZLÁTKÁCH“. Pro obě MŠ
bylo na návštěvu pozváno MAŇÁSKOVÉ DIVADLO, jehož herci dětem
velmi půvabně, jednoduše a přitom
profesionálně zahráli tři pohádky. Na
konci listopadu jsme začali jezdit do
Šumperka na PLAVECKÝ VÝCVIK.
Nyní nás ještě čekají akce nejtradičnější – výroba adventních věnečků
a další výtvarné dílny, Mikuláš, Vánoční nadílky a v Raškově „Putování
za betlémským světlem“. Pak se už
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Informace ze základní školy podáváme tentokrát prostřednictvím obrazového zpravodajství, které možná
prozradí více než spousta slov. Autorkami fotografií jsou paní učitelky
a koordinátorky KŠ.
Halloween – 31. 10.
Vystoupení pro seniory – 8. 11.
Vzdělávací program „1. pomoc“ –
13. 11.
Projektový den „Badatelské pokusy
I“ – 15. 11.

Florbalový turnaj v Šumperku –
18. 11.
Jmenování prvňáčků, výstava knih
a žákovská výstava – 19. 11.
Návštěva dívek 3. až 5. roč. na SOU
a SOŠ v Šumperku – 19. 11.
Vzdělávací program „Zdravá 5“ –
27. 11.
Krásné Vánoce, pytel štěstí,
náruč lásky, žádný pláč
a žádné vrásky
v novém roce 2014
přejí děti i dospělí
ze ZŠ a MŠ Bohdíkov

KOMUNITNÍ ŠKOLA
BOHDÍKOV

Univerzita třetího věku (VU3V)
a virtuální univerzita třetího věku
(VU3V)
Univerzita třetího věku (U3V)
je aktivita s již více jak dvacetiletou
historií. V současné době probíhá
v různých podobách na téměř všech
českých univerzitách. Touto formou
studuje v celé České republice asi 35
000 seniorů. Vysoké školy již tradičně

vaná – příklady kurzů: Astronomie,
Čínská medicína v naší zahrádce,
Hudební nástroje, Lidské zdraví, Myslivost, Dějiny oděvní kultury, Osobní
finance…
Hlavní cíle Univerzity třetího věku:
• „bio-psycho-sociální”
rozvoj
člověka,
• adaptace na měnící se životní
a společenské podmínky (technologie),
• mezigenerační dialog.
Virtuální Univerzita třetího věku
(VU3V) představuje novou moderní
alternativu ke klasické prezenční
přednáškové výuce U3V. Je založena
na využití nových komunikačních
technologií a internetu, má prvky
distančního vzdělávání a e-learningu
a je didakticky přizpůsobeny charakteristickým specifikům cílové skupiny
- seniorům se zájmem o vzdělávání na
vysokoškolské úrovni.

informační střediska, kluby a domovy
seniorů a další.
U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co
si stačili poznamenat a zapamatovat;
nemají možnost se k přednesené látce
jakkoli vrátit a případné tištěné studijní materiály nikdy nemohou projev
lektora úplně nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních kurzů oproti klasickým prezenčním přednáškám

spočívá právě v možnosti opakování,
což je významné zejména pro seniory –repetitio mater studiorum. Další
informace na www.e-senior.cz

Univerzitu třetího věku řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. Univerzita třetího věku poskytuje dospělým
a osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání
na vysokoškolské, univerzitní úrovni.
Škála vzdělávacích aktivit U3V je široká, rozmanitá a vnitřně diferenco-

Virtuální U3V (VU3V) je určena
především pro vzdělávání seniorů
v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek
U3V prezenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost,
zdravotní a časové důvody, finanční
náročnost na dopravu apod.).
Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je
největší výhodou virtuálních kurzů.
Vlastní forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především pak informační gramotnost seniorů. Přesto však počáteční znalost
práce s počítačem není podmínkou
účasti. Studium vzdělávací skupiny
organizuje vyškolený lektor. Výuku
je možné realizovat kdekoliv kde je
dostupný internet - knihovny, školy,
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Vážení senioři,
chtěli bychom vytvořit konzultační středisko VU3V i při
naší komunitní škole¸ pokud se
podaří získat skupinu po dalším
vzdělání toužících studentů –
seniorů. Založit toto středisko
je třeba do 15. ledna, proto prosíme o přihlášení zájemců do
10. ledna p. Markétě Kuncové
(tel.: 605 703 188).
Blahopřejeme prvním absolventům kurzu práce na PC!
Beseda „Historie bohdíkovských
vápenek“ – 6. 12.
Za KŠ Bohdíkov
Mgr. A. Vokurková

INFORMACE ŠKOLNÍ
JÍDELNY

První komodita spotřebního koše:
MASO I. pokračování z minulého čísla

Masem rozumíme všechny poživatelné části teplokrevných a studenokrevných zvířat.
Převážnou část masa tvoří svalovina.
Maso obsahuje
15- 23% bílkovin ( čím je maso
tučnější, tím méně má bílkovin obsahuje), 50- 80% vody, 2-50% tuku,
malý podíl sacharidů (glykogen),
z minerálních látek fosfor, draslík,
vápník, hořčík, sodík, železo, vitamíny B1,B2, PP, A Jako ostatní potraviny živočišného původu obsahuje
maso cholesterol, jehož množství
kolísá v závislosti na obsahu tuku.
Zabarvení masa ovlivňuje svalové
barvivo myoglobin (svaly namáhané
pohybem jsou na myoglobin bohatší,
mladá zvířata ho mají méně).

DRUHY MASA
z t e p l o k r e v n ý ch zvířat
jatečné maso - hovězí, telecí, vepřové, skopové, kozí, koňské, jehněčí,
kůzlečí
drůbež - kuře,slepice, kohout,
krůta, kapoun, pulard, husa, kachna,
perlička
zvěřina - jelen, srnec, daněk, muflon, kamzík, medvěd, bažant, křepelka, divoké prase atd.
z drobných domácích zvířat - králík, nutrie
ze s t u d e n o k r e v n ý ch zvířat
ryby - sladkovodní, mořské, tažné
korýši -sladkovodní a mořské
měkkýši - mlži, hlavonožci
obojživelníci - žáby
Hovězí maso
Hovězí maso se získává z jalovic,
krav, býků a volů (vykastrovaných
býků). Má cihlově červenou až hnědočervenou barvu. Patří k biologicky
nejhodnotnějším druhům masa. Má

vysoký obsah esenciálních aminokyselin, železa a vitamínu B2. Průměrný obsah tuku v jatečně opracovaných půlkách by proto neměl přesahovat 5,7–6,2 %, libové hovězí maso
obsahuje do 3 % tuku.
Vepřové maso
Vepřové maso je jemně vláknité růžové až světle červené a má osobitou
lahodnou vůni. Svalovina je prorostlá tukem, obsahuje 20 až 40% tuku.
Vzhledem k obsahu tuku má vepřové maso vyšší energetickou hodnotu
a je tím také hůře stravitelné. Chuť
vepřového masa je ovlivněna věkem
a způsobem krmení. Nejchutnější je
z kusů o hmotnosti 70 až 90 kg.

Drůbeží maso
Drůbeží maso je velmi oblíbené
a je vhodné pro nízký obsah tuku.
Bílé drůbeží maso bez kůže není příliš tučné a neobsahuje tolik cholesterolu, naopak je bohaté na plnohodnotné bílkoviny. Při tepelné úpravě
drůbežího masa je nutné zajistit, aby
bylo dostatečně propečené a tím se
zabránilo případným alimentárním
nákazám.
Zdroj Bc. Strosserová, A.: Metodika školních jídelen
Zpracovala Milena Dokoupilová,
vedoucí ŠJ Bohdíkov

Fotbalový klub Bohdíkov
Řeznická učňovka místního FK se opět činila. … po sedmé!
Vítejte ve vepřovém světě naducaných jitrniček, tetelícího se ovárku,
mozaikově vymodelované tlačenky, krvavě-bělounkého prejtu a dech
beroucí prdelačky. Vítejte ve světě s vůní cibule a česneku, majoránky, pepře a kmínu. Vítejte u dobré fotbalové partičky, která „mastnou
hubu“ pozvedla na úroveň chvály, tradice, příjemně stráveného dne
a možná i společenské události listopadových dní.
V České republice se za jeden rok uskuteční přes 350 tisíc domácích
zabijaček a jsme rádi, že s trochou do mlýna můžeme přispět i my. Domácí zabijačka patří mezi staré slavnosti a byla vždy významnou událostí
rodiny. To zůstalo a je slavností i významnou událostí naší fotbalové
rodiny.
Většinou si prase každý choval doma, nebo bylo zakoupeno u sedláka, či ve vepříně. V tomto tradici trochu porušujeme, i díky dnešním
zdravým zákonům, a kupujeme již prase neživé u řezníka. Ale nevadí,
na bohatém společensky-vepřovém zážitku zabijačkových hodů nám to
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nikterak neubírá. Dobrá slivovička vše napraví a jedeme dál. Den před zabijačkou vaříme tradičně kroupy.
Do připravených kotlů s vodou dáváme vařit kroupy nejlépe v prostěradlových pytlích. Mysleli jsme,
že uvařit kroupy není žádná těžká věc a i když jsme
neměli po ruce mistra řeznického, byli jsme si jisti
zdarem akce. Ale jak se říká „Žádný učený z nebe nespadl a blbce jak kdyby shazovali“, kvalita uvařených
krup nebyla dle gusta vepřové tradice. Ale toto malé
počáteční zaváhání jsme druhý den pod dozorem
ostřílených zabijačkových matadorů uvedli na pravou
míru a jelo se zase dál. Porážet, potažmo odborně
zpracovávat prase, či svini může pouze osoba k tomu
vyškolená a způsobilá. Hlavními osobami na našem
place je ostřílená dvojice cejchovaných masokráječů,
věčný řeznický učeň Milan Dančes Daněk a Boris-ostrá kudla-Wolf. Zase se o trochu za ten rok zlepšili
a z masa kupodivu i dobroty udělali. Jsou to dobří
kluci s kvalitně nabroušenými kudličkami a dobrým
šmakem, kterým přítomnost pár levých rukou u jejich
řeznické symfonie nikterak nevadí a my jsme za ně
rádi, protože jsou nejlevnější v kraji a výdaje mají minimální. Obecně vzato můžeme udělat ze zabijačky
až patnáct druhů výrobků. U nás jsme skromnější,
nevystrkujeme tolik růžky ve světě vepřové kultury,
ale tradiční nabídka fotbalového menu uspokojí vždy
potřeby příchodivších a za to jsme rádi. Pět kotlů
pařáků v řadě stojících, dobrá parta kluků a holek,
podržnožů a podržkřidlí, fotbalově smýšlících s mastným knírem či bradou, nastoupených ke konání dobra, připraveni nakrmit a dobrou slivovičkou polechtat chuťové buňky návštěvníků, samozřejmě v čele
s předsedou FK a řeznickým pomocníkem druhého
stupně v jedné osobě, který umí poradit ve složitých
situacích zabijačkového mumraje a jako málo kdo má
ruku jistou při nalévání medikamentu ze švestkového
odvaru. To je základ úspěchu „vepřobraní“. A návštěva? Ta byla opět bohatá, staré známé party i noví zvědavci na oběd přišli, prdelačku s chlebem i třesoucí
se ovar zkusili, jitrničku či tlačenku koupili a chválou
posléze nešetřili. A jak jsem se již zmínil i dobrá domácí slivovička byla, kterou se zapíjel chladný a perný den.
Jak jsem se zmínil již na začátku, je to slavnost
i významná událost naší fotbalové rodiny. Přejme si,
aby i události na zeleném trávníku nám dělaly na jaře
stejnou radost, stejnou dobrou chuť i stejné úsměvy
vítězství, jako právě ta naše „Zabijačková, hodová,
mastná huba na hřišti.“
postava v kostkovaném kabátu, řeznický učeň
II.stupně – Petrovar Jankůvařil

SDH bohdíkov
Kuželkový turnaj
Již po sedmé se sešli členové dobrovolných hasičů
v rámci OÚ Bohdíkov, a to v bohdíkovské kuželně. Bojovali tu o získání putovního poháru SDH Bohdíkov
a tím o první místo pro svůj tým.
Možná jsme zvolili nevhodný termín, a to 2. 11.
2013, což asi zavinilo, že turnaje se nezúčastnilo družstvo SDH Komňátka. Ani družstvo SDH Raškov nemělo plný počet hráčů. Ani tato neúčast však turnaj nenarušila, pouze se upravily propozice turnaje.
Na prvním místě se umístili muži SDH Bohdíkov,
druhé místo obsadilo družstvo SDH Raškov a na třetím místě skončily ženy SDH Bohdíkov. V jednotlivcích
první místo vybojoval pan Libor Fleischer z SDH Raškov – 90 sražených kuželek, druhémísto obsadil pan
Radek Ondráček z SDH
Bohdíkov – 85 kuželek a třetí místo obsadil pan Lubomír Diviš z SDH Bohdíkov – 81 kuželek. Soutěžící
se dobře bavili a sportovně hecovali. Turnaj tak splnil
naše očekávání. Doufáme, že dalšího ročníku se zúčastní mnohem více družstev.

Z valné hromady
Dne 30. 11. 2013 se členové hasičského sboru v Bohdíkově sešli na výroční valné hromadě sboru. Schůze se
též zúčastnili Ing. Luděk Hatoň za OÚ Bohdíkov, pan
Antonín Havlas za OSH a pan Jiří Hlásný za okrskové
sdružení hasičů. Schůze se též zúčastnili pan Miroslav
Spáčil za SDH Komňátka a pan Adolf Fleischer za SDH
Raškov. Hlavní náplní schůze bylo zhodnotit práci sboru
za rok 2013. Dle plánu práce se nám podařilo všechny
naplánované akce uskutečnit. Pouze výstavba sociálního
zařízení v areálu vůbec nepokročila. Zde je to otázka hlavně financí. OÚ Bohdíkov má též o výstavbu zájem a dle
finančních možností bude s námi spolupracovat. Na VVH
jsme schválili plán práce na rok 2014, který opět obsahuje
velmi mnoho práce pro všechny členy, ať je to v rámci
obce nebo okrskového a okresního svazu hasičů.
Budeme opět pořádat Pálení čarodějnic, Pohádkový
les i 8. ročník kuželkového turnaje. Velmi kladně byla
hodnocena práce mažoretek seniorek i Amazonek fotbalistek. Hlavní činnost však bude opět zaměřena na údržbu
a zvelebování našeho areálu. I v roce 2014 budeme navštěvovat naše členky a členy při jejich výročí narozenin, jak
to VVH také schválila.
Při této příležitosti chceme poděkovat všem přátelům
našeho sboru za jejich pomoc při pořádání našich akcí.
Poděkování patří i OÚ Bohdíkov za velmi dobrou spolupráci a další veškerou podporu. Doufáme, že i v roce 2014
bude dobrá vzájemná spolupráce pokračovat. Jelikož se
pomalu blíží závěr letošního roku, tak chceme tímto způsobem popřát všem našim spoluobčanům radostné Vánoce a šťastný Nový rok.
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Výbor SDH Bohdíkov

IX. ROČNÍK TURNAJE
O POHÁR STAROSTY BOHDÍKOVA
Dne 21.9.2013 se uskutečnil IX. Ročník turnaje O pohár starosty Bohdíkova ve stolním tenise. Tento turnaj se konal v bývalé škole v Komňátce a opět probíhal
v soutěživém duchu a v dobré náladě všech zúčastněných
hráčů.
A jak to dopadlo? Letos máme vítěze, který už jednou
tento putovní pohár vyhrál a je to Tomáš Vinkler z Raškova - Horního Dvora, již podruhé si vychutnával své prvenství v tomto turnaji.
Na druhém místě se umístil Jiří Šárník ml. z Raškova,
třetí místo obsadil Ivan Nuzík z Bohdíkova.
Děkujeme všem sponzorům letošního turnaje: Hance
Ondráčkové (Potraviny u Hanky), Radku Gronychovi,
Petrovi Kuncovi, Hance Gronychové, Majce Kaňákové,
Petru Pavelkovi a Ivanu Nuzíkovi, který nám všem uvařil
výtečný guláš pro občerstvení.
Již teď se těšíme na příští jubilejní X. ročník, o jeho
místě a termínu konání Vás budeme informovat.
Za pořadatele Jarda Kaňák alias Frenky

DĚKUJEME, LOJZKO

Je to víc než 20let, co se několik žen z Raškova rozhodlo dělat něco pro své zdraví a začalo pravidelně cvičit.
Nevím přesný letopočet ani jména těch, které byly u zrodu této myšlenky. Jedno ze jmen ale znám – paní Aloisie
Gronychová. Z těch, které byly u začátků zdravotního (rehabilitačního) cvičení jich mnoho není mezi námi. Mnohé z důvodů věku nebo zdravotního stavu mezi nás přestaly chodit. Jednou z prvních cvičících je paní Filomena
Krobotová, která i přes pokročilý věk téměř 102 let stále
denně cvičí.
Ale vraťme se k paní Lojzce. Není mi známo, jestli
cvičení vedla od samých začátků, ale před asi 20lety už
tyto hodiny vedla. Dovedla ke cvičení mnoho z nás (mezi
jinými i mě). Scházely jsme se jednou týdně v prostorách
bývalé základní školy v Raškově. Lojzka přišla z Bohdíkova za každého počasí s úsměvem a s dobrou náladou. O tu
se s námi vždy podělila. Tyto podvečery byly vždy plné
dobrého cvičení, smíchu, příjemného popovídání a spousty rad. Lojzka se po mnoho let zabývala makrobiotikou.
Nejen že si takto vařila pro sebe, ještě se snažila k tomuto
způsobu stravování přivést i ty, kteří měli o zdravý životní

styl zájem. Mnohokrát nám donesla k ochutnání, co upekla a uvařila.
Když nám chutnalo, tak jsme dostaly recept. Mnoho
z těchto receptů bylo jejích vlastních. Ráda a dobře zpívala. Mnohokrát nám ve cvičení zazpívala nebo zarecitovala nějakou básničku, řekla vtip nebo příhodu ze svého
bohatého života. Vždy dovedla cvičení něčím oživit. Jak
přibývaly roky, začaly se kupit zdravotní problémy a ne
vždy mohla přijít mezi nás. Byla ráda, že jsem od ní cvičení postupně přebírala. Mezi tím jsme se začaly scházet
v klubovně KD v Raškově nebo v budově bývalé družiny
v Raškově.
Nebylo jediného cvičení, abychom si na Lojzku nevzpomněly. Při cvičení v pondělí 14.10.2013 jsme na Lojzku vzpomínaly více než kdy jindy. Vybavovaly si různé
situace a co nám kdy vyprávěla. Jaké bylo naše překvapení a smutek druhý den. V té době, kdy jsme na ni se
smíchem vzpomínaly, už nebyla mezi námi. Zemřela ve
věku 75let. Člověk si až později uvědomí, čemu všemu
se věnovala, jak byla aktivní. Nejen že cvičila s námi, ale
každý den sama pro sebe. Její zásluhou již 4. rok cvičíme
v naší obci tai-či pod vedením cvičitelky ze Šumperka p.
Ivany Gajdošové. Věnovala se zpěvu. S jejím zpěvem bylo
spojeno mnoho posledních rozloučení se zemřelými.
Její láska byla vážná hudba. Nejen že se zúčastňovala
spousty koncertů, ale mnoho nám jich v obci pomohla
zorganizovat. Tady mohu být přesná. Koncertů, které nám
pomohla organizovat s velkým zaujetím pro věc, bylo celkem 13. Konaly se v obou našich kostelích, kde také zůstaly dobrovolné příspěvky posluchačů. Na tom, že tyto akce
proběhly úspěšně, měla velký podíl právě Lojzka. Chodila
do přírody, kde se cítila nejlépe. Znala bylinky a dovedla je
používat. Měla ráda zvířata, hlavně své psy. S dětmi zdejší
ZŚ hrála ochotnické divadlo. Byla častým fandou na fotbalových zápasech. Vím, že jsem spoustu jejích činností
vynechala. Za to se omlouvám.
Snažíme se pokračovat v tom, co nám Lojzka zanechala. A to je cvičení. Scházíme se pravidelně každé pondělí
v 16 hodin v KD Raškově. Cvičení není náročné, každý
cvičí jen to, co zvládne. Kdo má zájem, může se k nám přidat a bude mezi námi vítán. Těšíme se na vás. Tento rok
poprvé cvičíme
pod
záštitou
dobrovolných
hasičů Raškov
a na náklady
spojené s činností nám částkou 2 500Kč
přispěla obec
Bohdíkov. Za
tuto pomoc děkujeme.Lojzko!
Za
všechny
Tvé kamarádky
z Raškova Ti
dodatečně moc
a moc děkuji.
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Františka
Svačinková

JAK ZAJISTIT
BEZPEČÍ PRO DĚTI
Co můžeme udělat my dospělí
a co mohou udělat děti samy pro
své bezpečí? Policie ČR chce tímto
článkem rodičům, prarodičům a samozřejmě i dětem samotným připomenout základní rady a informace,
jak se chovat bezpečně nejen venku, na ulici, při cestě do a ze školy,
ale i doma.
Nikdo by neměl znát dítě lépe
než jeho rodiče a prarodiče, využijte proto každou možnou chvíli být s
ním. Nepromarněte příležitost, kdy
vám dítě chce něco sdělit, s něčím
se svěřit, v takovou chvíli všechno
ostatní musí počkat. Buďte dítěti
oporou a snažte se, aby se svěřovalo
právě vám s tím, co ho trápí, čeho
se bojí, co se mu stalo apod. Všímejte si chování svých dětí a pátrejte po příčině případných změn. Při
každé vhodné příležitosti učte dítě
rozeznávat, co je mravné a co už
ne. Snažte se vytvořit mezi sebou, v
rodině, atmosféru důvěry a vzájemného respektu.
Poučte své dítě o bezpečnostních opatřeních, která by mělo dodržovat, pokud je samo doma. Zde
je výčet těch nejpodstatnějších:
• u telefonu mít připravená
všechna důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, hasiči, záchranná služba)
• neposkytovat informace po
telefonu, když si není jisté, s
kým mluví, neříkat ani, že je
doma samotné
• dveře od bytu otevřít jen osobě
důvěrně známé, cizím osobám
neotvírat a nepouštět je dovnitř
• nevodit si domů cizí děti, kamaráda pouze s vaším souhlasem
Pokud chodí samo do a ze školy,
opět by mělo být poučeno o zásadách bezpečného chování. Domluvte se společně na pravidlech, která
bude venku dodržovat. Sem patří
zejména následující zásady:
• klíče od bytu mít uložené na
bezpečném místě, při odcho-

du z bytu nebo z domu řádně
zavřít okna a zamknout dveře
• chodit vždy bezpečnou cestou, i když je třeba delší, vyhýbat se opuštěným a nebezpečným místům
• nedávat se do řeči s cizími lidmi, nic si od nich nebrat, nikam s nimi nechodit, nesedat
do jejich auta
• nejezdit autostopem, je to velice nebezpečné
Zdraví a bezpečnost dětí je to
nejpřednější. Kdo jiný než rodiče
by měl děti upozorňovat na nástrahy a nebezpečí, kterým mohou být
vystaveny jak doma, tak i venku na
ulici.
por. Mgr. Marie Šafářová
komisař

POZVÁNKA DO
SPOLEČNOSTI
7. 2.

Sportovní ples

15. 2. Včelařský ples
22. 2.

II. ples Komunitní školy
Bohdíkov

VÁNOČNÍ
BOHOSLUŽBY
V kostele sv. Petra a Pavla
v Bohdíkově
24. 12. 2013 ve 20.30 h.
a 1. 1. 2014 v 7.30 h.

SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ“ MLUVY
Ž
žalódek - žaludek
žandář* - četník (*v kronice je uveden výraz štandář)
žbrnda – nedobrý nápoj, zvětralé
pivo (koza), černá káva
žduchnót nekeho; ždóchňi si;, – do
někoho „strčit, narazit“
žička - lžíce
žížlivé - žhavé
žlótek – žloutek
žufan, žufánek, zbjeračka – naběračka
žuchnót - spadnout
žvékat – žvýkat
Mgr. L. Divišová

V kapli sv. Jana a Pavla
v Komňátce
25. 12. 2013 v 7.30 h.
V kostele sv. Jana Křtitele
v Raškově
24. 12. 2013 ve 22.00 h.
a 1. 1. 2014 v 10.30 h.
V kostele sv. Vavřince
v Rudě nad Moravou
24. 12. 2013 ve 24.00 h.

ZŠ a MŠ Bohdíkov ve spolupráci s HŠ YAMAHA
Vás srdečně zvou na

 Úterý 17. 12. 2013  17 h  Kulturní dům Bohdíkov 


Zajištěna doprava autobusem
z obvyklých zastávek v Bohdíkově od 16:30 h.

Vánoční perníčky, dekorace a dárečky, občerstvení.
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Těšíme se na Vaši návštěvu!





firmy a organizace informují
Nabízím pro všechny spoluobčany
kompletní služby týkající se veškerých
majetkových pojistek /dům, domácnost,
auto, odpovědnost/, nemajetkových pojistek /úrazové, životní, investiční pojistky/, dále investice, penzijní spoření bez
využití 2. pilíře, nákup komodit, půjčky,
refinancování, hypotéky.

Kamenictví – Kováč

VÝROBA A OPRAVY POMNÍKŮ
Hrabenov 129,
mobil: 605 94 64 68
www.kamenictvikovac.cz

Neplaťte za pojistky a půjčky zbytečně mnoho – prohlédnutí nastavení provedu
zdarma! V rámci firmy Finanční servis s.r.o. zastupuji celkem 10 různých pojišťoven,
2 banky, 3 stavební spoření, možnost výběru dle potřeb klienta.
Praxe od roku 2007.
Po domluvě zájemce navštívím osobně nebo možná schůzka v kanceláři, přímo
v Raškově. Jitka Šírová, Raškov 137, mail.sirova@tiscali.cz, tel.608757716 – stačí
prozvonit – zavolám zpět.

Výroba a prodej dřevěných briket
Prodej palivového dřeva a třísek na zátop
Telefon: 737 274 331
E-mail: mrazek.truhlarstvi@centrum.cz
www.mrazek.estranky.cz

Cenová konzultace a doprava zdarma
Stačí prozvonit - zavoláme
Schůzku si můžete domluvit kdykoli
Termín objednávky se snažíme
přizpůsobit zákazníkovi
Provozovna: Potůčník 29
Schůzku v provozovně sjednat předem
Pracovní doba.: Po.-Pá. 7 – 15.30
Nabídka našich služeb
Výroba pomníků ze žuly
Žulové rámy,sokly, krycí desky
Zhotovení betonových základů
Opravy pomníků ,rovnání rámů
Sekání nápisů
Zlacení, stříbření,barvení písma
Broušení pomníkových dílů
Prodej a montáž doplňků
(lampy,vázy,okýnka,kříže,růže)

INZERUJTE S NÁMI !

Plošný inzerát - cena 2,50 Kč za 1cm2

Stavebniny H.B.S.mont
nabízí prodej
kanalizačního potrubí na domovní přípojky,
včetně tvarovek DN 100, 125, 150 mm
Je možno dohodnout i montáž domovních přípojek
s naší firmou.
M. R. Štefánika 318/1 • Šumperk 787 01 • telefon: 583 211 288 • fax: 583 280 670 • e-mail: info@reprotisk.cz

Rychlý a kvalitní tisk
• katalogů
• vizitek
• brožur
• letáků
• kalendářů
• vstupenek
• knih
• stravenek

• potisk obálek
• složky
• nástěnné kalendáře
• časopisy

www. reprotisk. cz
Grafické návrhy
• logotypy
• ﬁremní design
• letáky, knihy
• ﬁremní časopisy
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