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Bohdíkovský 
zpravodaj

  Vážení spoluobčané,

za několik dní uplyne rok 2014 a všichni budeme hodnotit, čím pro nás byl zajímavý a co nám přinesl. Dovolte mi proto 
také malé ohlédnutí za uplynulým rokem. V březnu naši obec navštívila mezinárodní delegace ze 7 evropských zemí, která 
si s velkým zájmem vyslechla prezentaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. o realizaci různých  projektů k podpoře rozvoje venkov-
ského života. Společně jsme potom navštívili naši základní školu, kde se zahraniční hosté mohli seznámit s bohatou činností 
Komunitní školy a jejími různými aktivitami pro mládež i dospělé. Při společné diskusi ocenili zejména skutečnost, že s po-
měrně nízkým rozpočtem umožňuje Komunitní škola velmi bohatou a pestrou nabídku vzdělávacích, kulturních, tanečních  
a pohybových aktivit pro všechny věkové skupiny našich obyvatel.

V květnu letošního roku se v areálu hasičské zahrady uskutečnil tradiční Den regionu Ruda. Bohužel celý jeho průběh ne-
příjemně ovlivnilo nepříznivé deštivé počasí. Přesto všichni, kdo přišli, nelitovali. Všechna plánovaná vystoupení se uskutečnila 
a bylo se opravdu na co dívat. Od vystoupení dětí z mateřských a základních škol z členských obcí až po skladbu Bohdíkov-
ských seniorek. V kuželně mohli návštěvníci vidět prezentaci jednotlivých obcí i pochutnat si na bohatém občerstvení. Nekonal 
se pouze večerní program, který  znemožnil vytrvalý déšť. Snad příští rok v Olšanech budeme mít více štěstí a usměje se na 
nás sluníčko.

Kromě tradičních akcí v letním období jako je školní pouť, pohádkový les a loučení s prázdninami v podání Bohdíkovských 
amazonek, uspořádal pan Vladimír Jakl ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti v kulturním domě zajímavou výsta-
vu fotografií z činnosti fotbalového klubu i Sokola. Společně s výstavou proběhla i beseda při příležitosti dopsání kroniky za 
poslední období aktivní činnosti TJ Sokol Bohdíkov.

V letním období dostala novou tvář budova základní školy v Bohdíkově i její okolí. Díky dotaci od MMR ČR za odměnu v 
soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje 2013 se škola pyšní novou střešní krytinou a klempířskými prvky. Celé okolí základní 
školy bylo postupně proměněno v přírodní zahradu s venkovní učebnou a novými hracími prvky pro děti do 12 let. 

Nejvíce však změnil celkový vzhled obce projekt „Revitalizace centrálního prostoru obce Bohdíkov“, který byl realizován  
s využitím dotace z ROP Střední Morava v předpokládané výši 7,9 mil.Kč. S využitím těchto prostředků má zcela novou podobu 
veřejné prostranství s parkovištěm u kulturního domu až po budovy pošty. Nové chodníky, vydlážděné parkoviště s vyznačeným 
stáním pro jednotlivá vozidla, lávka pro pěší a cyklisty, která spojuje celý prostor s nově vybudovaným parkem s mlatovými 
chodníky, ukazuje směr,  jak  bychom si v budoucnosti  představovali naši obec. Chceme aby lépe vypadala, aby byla moderní, 
hezky upravená a dobře vybavená. Nemůžeme také zapomínat na požadavek větší bezpečnosti všech občanů i turistů, kteří 
tudy projíždějí. Realizaci tohoto projektu chápeme jako první krok na této cestě. Věřím, že další budou postupně následovat  
a že nás v tom podpoříte.

Poslední událostí, která ovlivní život naší obce na nejbližší období, byly bezesporu volby do zastupitelstva obce, které pro-
běhly v říjnu letošního roku. V nich jste rozhodli o novém složení zastupitelstva obce, které bude spravovat naši obec v dalším 
funkčním období. Doufám, že se nám v novém složení bude práce dařit a že společnými silami přispějeme k Vaší větší spoko-
jenosti.

Na závěr bych chtěl všem občanům, kteří se nějakým způsobem zapojili do veřejného života, poděkovat za dobře odvedenou 
práci a ocenit jejich zájem o rozvoj naší obce. Všem našim spoluobčanům  přeji klidné a spokojené prožití vánočních svátků  
v kruhu své rodiny a v nadcházejícím roce 2015 pevné zdraví, pohodu a  spokojenost v osobním i pracovním životě.

                                                                                                   Ing. Luděk Hatoň, starosta obce
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SBĚR a SVOZ PLASTŮ

29.12. 2014 • 26. 1. 2015

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Za uplynulé období se nikdo nenarodil.
Navždy se s námi rozloučil:
17. 10. Vágner Jiří, Raškov

zprávy obecního úřadu
USNESENÍ z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2014 v Bohdíkově

ADVENTNÍ KONCERT ŠUMPERSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU MOTÝLI
Na pozvání naší Komunitní školy zavítal první advent-

ní neděli do bohdíkovského kostela slavný a vysoce uzná-
vaný dětský pěvecký sbor „Motýli“ ze Šumperka. 

Zaplněný kostel rozezněly nádherné skladby různých 
autorů, hudba starých mistrů i koledy jiných evropských 
zemí. Pan sbormistr Tomáš Motýl poutavě uváděl jednot-
livé skladby a postupně představil všechny sólisty. „Motý-
li“ všechny přítomné přesvědčili, že právem patří k české 
špičce. Všichni návštěvníci si odnesli nádherný sváteční 
zážitek, při kterém nejedno oko zaslzelo dojetím. Motýlí 
návštěvu jsme domluvili i na zahájení adventu v příštím 
roce. 

Mgr. Petra Straková

1. Zastupitelstvo obce volí
v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění
 a) Starostou obce Ing. Luďka Hatoně, bytem Bohdí-

kov, dlouhodobě uvolněného ze zaměstnání
 b) Místostarostou obce Petra Vokurku, bytem Bohdí-

kov, Raškov, neuvolněného
 c) Neuvolněné členy rady obce
  Ing. Libora Fleischera, bytem Bohdíkov, Raškov
  Petra Janků, bytem Bohdíkov 
  Petra Pavelka, bytem Bohdíkov 
 d) Předsedou finančního výboru pana Ing. Otakara To-

bolu, bytem Bohdíkov 
 e) Předsedou kontrolního výboru pana Petra Úlehlu, 

bytem Bohdíkov

2. Zastupitelstvo obce schvaluje
 a) Zastoupení obce Bohdíkov ve Svazku obcí regionu 

Ruda – Ing. Luděk Hatoň, 
  Petr Vokurka, Petr Pavelek
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
 a) Složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle  

§ 69, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znění

4. Zastupitelstvo obce ukládá předsedovi finančního a kont-
rolního výboru
 a) Předložit na příští jednání zastupitelstva obce návrh 

členů finančního výboru a kontrolního výboru zastu-
pitelstva obce

Finanční výbor:
Ing. Otakar Tobola – předseda 
Kontrolní výbor:
Petr Úlehla – předseda
Komise stavební a životního prostředí:
Ing. Libor Fleischer – předseda
Luděk Brostík
Bedřich Diviš
Ing. Gustav Hodek
Petr Kunc
Ing. arch. Zdeněk Reichel
Miroslav Spáčil
Sbor pro občanské záležitosti:
Leoš Hatoň – předseda
Blanka Divišová

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Žádáme vlastníky nemovitostí, 
kteří jsou napojeni na veřejnou  
kanalizaci v obci, aby do splaško-
vé kanalizace nevypouštěli dětské 
pleny, dámské hygienické potře-
by, různé textilie a hadry, vlhčené 
ubrousky,  plastové obaly od čističů 
WC, které způsobují  poruchy čer-
padel v čerpacích jímkách kanali-
zace. Zamezíme tím společně  zby-
tečným poruchám a komplikacím 
provozu obecní kanalizace.  

Jiřina Divišová 
Stanislava Divišová
Marie Gronychová
Bc. Andrea Jenčková
Eva Novotná
Anna Poprachová
Dagmar Povýšilová
Františka Reichlová
Redakční rada Bohdíkovského zpravodaje:
Mgr. Jana Málková – předseda
Petr Janků
Ivana Pazdírková
Petra Straková

SLOŽENÍ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA A KOMISÍ RADY

AKTUÁLNĚ
V lednu je splatný poplatek za 

vodné a stočné za 4. čtvrtletí 2014.
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ze života naší obce
50ti letí a STŘÍBRNÉ SVATBY

V sobotu 18. října proběhlo  
v Kulturním domě v Raškově tradiční 
setkání občanů, kteří v letošním roce 
oslavili významné životní jubileum, a to 
50. výročí narození a 25. výročí uzavře-
ní sňatku, stříbrnou svatbu. Akce se zú-
častnilo osmnáct oslavenců. V kultur-
ním programu vystoupili žáci hudební 
školy Yamaha Bohdíkov pod vedením 
paní učitelky Mgr. Petry Strakové. Po 
projevu, se kterým vystoupil starosta 
obce Ing. Luděk Hatoň, se oslavenci 
podepsali do pamětní knihy obce. Osla-
vencům poblahopřáli a předali kytičku 
starosta obce Ing. Luděk Hatoň a před-
seda SPOZ pan Leoš Hatoň. Po spo-
lečné večeři následovala volná zábava.  
K tanci i poslechu zazpívaly absolvent-
ky hudební školy Yamaha v Bohdíkově 
slečna Sára Reissausová a slečna Alena 
Mátychová pod vedením paní učitelky 
Mgr. Petry Strakové. Jejich vystoupení 
se všem líbilo a bylo účastníky setkání 
hodnoceno velmi kladně. Během veče-
ra se ještě představily orientální taneč-
nice pod vedením paní Veroniky Zálus-
ké se svým tanečním vystoupením. Fo-
tografie ze slavnostního setkání pořídil 
pan Jaroslav Novák. 

Mrzí nás, že tato akce se setkává  
s větším ohlasem u cizích oslavenců 
(rodáků), kteří nám děkují za pozvání 
a uspořádání akce, na rozdíl od mno-
ha domácích bohdíkovských oslaven-
ců, kteří se často této akce nezúčastní.

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V neděli 26. října bylo do svazku 

naší obce přijato v zasedací místnosti 
obecního úřadu jedenáct nově naro-
zených občánků. Na úvod se svým 
kulturním programem vystoupily děti 
z mateřské školy Bohdíkov pod ve-
dením paní učitelky Kamily Vyslou-
žilové. Po představení rodičů a dětí 
se svým projevem vystoupil starosta 
obce Ing. Luděk Hatoň. Poté se rodi-
če podepsali do pamětní knihy obce. 
Rodičům k narození jejich dětí po-
blahopřáli starosta obce Ing. Luděk 
Hatoň a předseda SPOZ pan Leoš 
Hatoň a zároveň jim předali malý dá-
reček a kytičku. Dodatečně ještě ro-
diče obdrželi doklady k založenému 
účtu pro narozené dítě s počátečním 
vkladem od obce. Fotografie z akce 
pořídil pan Jaroslav Novák.

BESEDA S DŮCHODCI
V pátek 7. listopadu pořádal Sbor pro občanské záležitosti v Kulturním 

domě v Raškově besedu pro všechny důchodce. V úvodu setkání se svými 
kulturními programy vystoupily děti z mateřské školy v Raškově pod vede-
ním paní učitelky Zdeňky Dolečkové a paní učitelky Jany Průchové, dále 
žákyně Základní školy Bohdíkov pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Fleis-
cherové a na závěr bohdíkovské mažoretky. Poté proběhla krátká beseda se 
starostou obce Ing. Luďkem Hatoněm. Po malém občerstvení následovala 
volná zábava, v průběhu které nám své taneční umění předvedly ještě orien-
tální tanečnice pod vedením paní Veroniky Záluské. V pozdních večerních 
hodinách byla vylosována bohatá tombola. K tanci i poslechu po celý večer 
hrál pan Milan Koutný z Bohutína. Co nás však mrzí, je malá účast. Akce 
se zúčastnilo jen 60 důchodců, ačkoliv je na akci i z akce zajištěna doprava 
firmou VOBUS Hanušovice.

Anna Poprachová

Z HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉM BOHDÍKOVĚ
ŠKOLA V BOHDÍKOVĚ PO ÚNORU 1948

Únorové události v roce 1948 znamenaly změnu nejen v celém státním zří-
zení, ale i v systému školství. Pionýrská organizace byla na bohdíkovské škole 
založena v roce 1954 a na konci školního roku 1954/55 byli první žáci připra-
veni složit pionýrský slib. Ve školním roce 1957/58 byla školní budova kom-
pletně zrekonstruována celkovým nákladem 41.000,- Kč (nová střecha, nové 
schodiště, úprava plotů a vrat, vymalování všech místností a pořízení nových 
lavic, tabulí a pomůcek). 

V roce 1960 se stal novým ředitelem školy Rudolf Hradečný, se kterým na 
škole působily Anežka Nováková z Hostic a Ivana Pazdírková. Zaměstnanost 
všech obyvatel vedla postupně k nutnosti založit při škole družinu, kde by žáci 
trávili svůj čas odpoledne, kdy jejich rodiče byli ještě v zaměstnání. Školní dru-
žina tak v Bohdíkově zahájila svou činnost 1. 11. 1960 a první zdejší vychova-
telkou se stala Alena Poprachová z Bohdíkova. Tato školní družina měla jedno 
oddělení s 21 žáky. Paní Poprachová později ze zdravotních důvodů rozvázala 
pracovní poměr a na její místo nastoupila Eva Hradečná, manželka zdejšího 
ředitele školy. V roce 1960 došlo ke sloučení tří obcí - Dolního Bohdíkova, 
Raškova a Komňátky pod řízením jednotného MNV v Bohdíkově, jehož rada 
také upřesnila obvod zdejší školy: celá osada Aloisov, směrem ke Komňátce 
všechna popisná čísla včetně hostince U Pechů a směrem k Raškovu všechny 
obytné domy až po železniční přejezd. Úbytek žáků v sousední Komňátce vedl 
od roku 1964 každoročně k přechodu žáků pátého ročníku do školy v Bohdí-
kově. Ředitelem školy byl v témže roce ustanoven Bohumil Pavelek, který svou 
funkci plnil až do roku 1981. Ředitel Pavelek je mezi pamětníky dodnes ceněn 
za své snahy o modernizaci školy, které byly s úspěchem realizovány. Rokem 
1969 došlo ke zrušení málotřídní školy v obci Komňátka a tamější žáci začali 
docházet do školy v Bohdíkově. Roku 1970 se započalo s generální opravou 
celé školní budovy. Při ní se odstranily závadné komíny a postavily tři nové 
podle předepsaných norem, do všech místností se na škvárobeton položily par-
kety a na chodbách dlaždice. Kuchyň, umývárna a záchod byly obloženy ob-
kladačkami. Tyto opravy pokračovaly i v roce 1971, kdy byly vyměněny dveře 
u hlavních vchodů a provedla se nová omítka. Taktéž byly vyměněny okapové 
roury a zavedla se elektrická instalace do druhého mezipatra, na půdu a na 
školní dvůr. Celkem bylo do školní budovy investováno 287.953,- Kč. V roce 
1978 došlo k ukončení vytápění jednotlivých tříd kamny a bylo vybudováno 
ústřední topení. V roce 1981 nastoupila na post ředitelky školy Vlasta Kleveto-
vá, rodačka z Postřelmova, která naznačila škole nový směr. Svou milou a vlíd-
nou povahou si dokázala získat děti, které na ni dodnes vzpomínají a rády si 
vybavují zážitky, které je tehdy pojily se školou.

  Mgr. Petra Straková
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základní a mateřská škola bohdíkovzákladní a mateřská škola bohdíkov

MŠ Raškov
Blíží se pohádkový čas…
Prožíváme nádherné pocity a jdeme vstříc Vánocům. 

Namalovali jsme hezké obrázky z pohádek, ozdobili je 
třpytivými hvězdičkami, osvěžili jsme písničky a texty s vá-
noční tématikou a rozsvítili vánoční světýlka. Je to krásné 
a těšíme se na prosincový program v MŠ. Čertování bude 
samá čertovina, ale z příchodu Mikuláše a čerta máme 
respekt. Vše propojíme plaváním a hýbáním, zdobením 
a tvořením. Půjdeme vánočním lesem, nazdobíme stro-
meček jablíčky zvířátkům. Budeme se snažit dělat radost 
a obdarovávat druhé. Ve čtvrtek 18. 12. 2014 u nás zazvoní 
zvoneček a rozsvítí se stromeček, kde děti najdou krásné 
dárečky i díky rodičům, kteří přispěli částkou 2 700,- Kč, 
za kterou velmi děkujeme. Odpoledne se setkáme s rodiči 
u Vánoční pohádky. Předvánoční zastavení dokreslí melo-
die „Půlnoční“ Václava Neckáře. Přijďte k nám vdechnout 
příjemnou atmosféru Vánoc. Krásný rok 2015 všem!

      Kolektiv MŠ Raškov
 

MŠ Bohdíkov
V letošním školním roce je nás ve školce méně a je to 

pro nás velká změna. Dlouho jsme měli pocit, že nám ně-
kdo schází a chybí. Nové děti ale ještě nastupují, a tak se 
stále těšíme na nové kamarády. 

V listopadu jsme zažili novou akci – Den pozdravů. Tento za-
jímavý den připadl na pátek 21. 11. Už od středy jsme si povídali 
o možnostech a důležitosti komunikace mezi lidmi, o vztazích 
na dálku a o radosti a dobrém pocitu, když můžeme někomu po-
slat pozdrav, ale také o překvapení a spokojenosti, když pozdrav 
od někoho dostaneme. Kreslili jsme barevné obrázky, pohled-
nice a pozdravy domů. Vybírali jsme si obálky z několika barev  
a vymýšleli omalovánku se symboly dětí v naší mateřské škole. 

V určený den jsme odjeli školním autobusem pozdravit 
děti a kolektiv v MŠ Raškov, hlasitě jsme zdravili a naku-
povali v obchodě a zároveň jsme tradičně pozdravili jeleny 
v oboře, a to jablkovou výslužkou. Po seznamování, společ-
ných hrách, povídání a svačině jsme odešli na místní poštu, 
kde jsme zalepovali obálky, přilepovali známky a razítkova-
li opravdovým razítkem půjčeným od paní poštmistrové. 
To byl zážitek, když razítko bouchalo úplně jinam než na 
známku! Jen s tím lepidlem na obálce a známce to bylo ně-
jaké divné, velmi rychle se olízalo a nechtělo lepit. Tak jsme 
si půjčili pravé poštovní lepidlo a bylo to. Rozloučili jsme se 
a pěkně pěšky, tak jako dříve všichni pošťáci, jsme šlapali až 
do naší mateřské školy. Cestou jsme samozřejmě všechny 
zdravili. Vždyť byl Den pozdravů a nám se moc vydařil! 

Bohumila Matysová, MŠ Bohdíkov

ZŠ Bohdíkov
Jmenování prvňáčků
Máme za sebou první čtvrtletí školního roku. Pro naše 

nejmladší školáky znamenaly tyto týdny mnoho nových 
povinností, ale přinesly jim také spoustu nových zážitků. 
Co všechno se za tuto dobu naučili, předvedli v pátek  
21. listopadu svým rodičům i kamarádům. Děti dokázaly, 
že čtení, psaní i počítání pro ně není žádným strašákem. 

Za své výkony obdrželi prvňáčci z rukou pana starosty me-
daili, od paní učitelky školní tričko a od všech ostatních 
určitě uznání. Tak ať se vám ve škole pořád líbí!

Mgr. Eva Fleischerová

Zdravé zuby
Minulý měsíc, nás navštívila bývalá žákyně Hanka Šim-

ková se svojí kolegyní. Obě dvě slečny se věnují zubní hy-
gieně. Díky besedě, kterou si pro nás připravily, víme, jak 
správně pečovat o své zoubky, abychom je měli zdravější 
a krásnější.

„Jak to chodí ve včelíně“ jsme se dozvěděli na ekologic-
kém programu ve Vile Doris. Sami jsme se na malou chvíli 
proměnili v malé včelky a vyzkoušeli jejich náročnou prá-
ci. Také jsme včelku vyrobili ze včelího vosku a prožili zá-
bavné a poučné dopoledne pilní jako včeličky.

Dokončování přírodní zahrady
V posledních dnech října vrcholily práce na naší pří-

rodní zahradě. Podařilo se dokončit základní podobu, kte-
rou začneme na jaře a v dalších obdobích společně s dět-
mi dále dotvářet a zdokonalovat. Vyrostla zde venkovní 
sestava pro pohybové aktivity žáků, altán využitelný jako 
venkovní učebna, hrací domeček pro děvčata. Máme při-
chystány kontejnerové záhony pro pěstitelské pokusy dětí, 
kompostér. Zahradními odborníky byla vysázena řada 
rostlin, které opatříme jmenovkami a budeme se je učit 
poznávat. Děkujeme za ochotu a spolupráci při realizaci 
projektu panu Petru Kuncovi, který se ujal organizování  
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a zajištění všech dodavatelských prací, při kterých jsme vy-
užívali zejména místní řemeslníky a firmy. Děkujeme panu 
Rostislavu Drongovi za výběr krásných kamenů z místního 
lomu pro kamenné jezírko. Poděkování zaslouží pan Ví-
tězslav Plaňava a Luděk Brostík se svými spolupracovní-
ky za postavení altánu a mobilních kontejnerů, pan Jan 
Blahák za darování potřeného kmene, nakonec i firma 
RPS Olšany za poradenství a instalaci elektronické mete-
orologické stanice, jejíž naměřené hodnoty a statistiky již 
mohou všichni zájemci sledovat na webových stránkách 
školy i obce. Speciální dík také patří projektové manažerce 
z MAS Horní Pomoraví, Báře Hubíkové, která nám na sa-
mém počátku pomohla se zpracováním a podáním projek-
tu. Máme radost, že se dílo podařilo a ještě více se těšíme 
na jeho užívání, až zase bude trochu hřát sluníčko. 

Mgr. Alena Vokurková

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
V průběhu měsíce října a listopadu jsme se ve školní 

družině zapojili pod záštitou Městské knihovny Šumperk 
do projektu ,,Babičky a dědečkové čtou dětem“. Po dobu 
šesti týdnů našim dětem přicházely předčítat obětavé ba-
bičky – paní Šíblová, Navrátilová, Šimková a Čechová. Jen 
díky jim jsme mohli projekt uskutečnit, a proto jim patří 
velké poděkování. 

Krásné Vánoce 
a šťastný rok 2015
přejí děti i dospělí 

ze ZŠ a MŠ Bohdíkov

Uskutečnili jsme také soutěž ve skákání školky přes švi-
hadlo. Zúčastnilo se 19 dívek a 2 chlapci. Děti se do akti-
vity zapojily s velkým nadšením, odvahou a elánem. Všem 
se nakonec podařilo soutěž zdárně dokončit. Při vyhlášení 
výsledků byli vítězové oceněni drobnými dárečky a diplo-
my. Na jaře tuto oblíbenou činnost určitě zopakujeme.

Naši družinu navštěvují velmi šikovné děti, proto se 
můžeme v předvánočním čase věnovat vyrábění dekorací 
a dárečků na tradiční Vánoční koncert. Věříme, že udě-
lají radost výrobcům, ale i jejich blízkým. Připravili jsme 
zdobené perníčky, andělíčky, korálkové vločky, hvězdičky 
a sněhuláčky na zavěšení, ručně zdobené baňky a šnečí 
ulity, skleněné svícny a vánoční věnečky. Krásné Vánoce!

Markéta Kuncová, Petra Drongová
    vychovatelky ŠD
 

KOMUNITNÍ ŠKOLA
Jedenáct studentek Virtuální univerzity třetího věku při České zemědělské univerzitě v Praze v těchto dnech dokonču-

je zimní semestr přednášek na téma „Čínská medicína v naší zahrádce“. Přejeme všem úspěšné zvládnutí závěrečných 
testů a těšíme se na shledanou v únoru při zahájení letního semestru a přednášek na téma „Dějiny oděvní kultury“.

Pro další občany nabízíme od ledna semináře, které jsou financovány z projektu VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ, r. č. 
CZ.1.07/3.1.00/50.0176. Zúčastnit se mohou všichni, kteří bydlí v obci do 2 000 obyvatel, mohou být zaměstnaní i neza-
městnaní. Zájemci si mohou k absolvování libovolně vybrat jeden nebo více témat. Semináře budou probíhat v budově 
ZŠ nebo KD Bohdíkov.

•	 FINANČNÍ GRAMOTNOST (1 seminář)
•	 PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (3 semináře)
•	 SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST (1 seminář)
•	 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ (2 semináře)
•	 ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI (4 semináře)
Prosíme zájemce o přihlášení do konce prosince 2014 na kontaktech:
Koordinátorky KŠ Bohdíkov:  Petra Drongová, tel.: 604 912 838
     Markéta Kuncová, tel.: 605 703 188
Email: zs.bohdikov@seznam.cz. 

VŠECHNY SEMINáŘE JSOU BEZPLATNé!
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SDH Bohdíkov

HŠ Yamaha
Bývá zvykem, že se žáci a příznivci hudební školy 

v Bohdíkově několikrát v roce setkávají na koncertech, při 
kterých je nejlépe vidět, jaký naši mladí muzikanti udělali 
pokrok. Letos poprvé jsme se rozhodli pro koncert, kterým 
jsme chtěli pomoci, a to malému Martínkovi Klimešovi 
z nedalekého Klášterce v jeho nelehké situaci. 

Martínek se narodil jako zdravý chlapec. Asi ve dvou 
letech se u něj projevily první potíže s nožičkami, které 
přetrvávají dodnes. Ačkoliv Martínek absolvoval všechna 
vyšetření u našich největších specialistů v motolské ne-
mocnici, lékaři dodnes neznají jeho diagnózu. Jaké jedině 
řešení navrhli 3x ročně měsíční lázeňskou terapii v Klim-
kovicích. Jeden měsíc pobytu však stojí 90.000,- Kč a zdra-
votní pojišťovna přispívá 1x ročně částkou 40.000,- Kč.

Martínkovi rodiče tak stojí každý rok před otázkou: Po-
daří se sehnat potřebných 230.000 Kč?

Děti z hudební školy i malí zpěváčci ze školního sbo-
ru jednomyslně odsouhlasili návrh uspořádat koncert 
„KRŮČKY PRO MARTÍNKA“. S laskavým svolením 
pana faráře a za pomoci paní Krystkové se 23. listopadu 
sešel nečekaný počet dobrých lidí v našem kostele. Při-
jel i Martínek s rodiči, kteří seznámili všechny přítomné 
s Martínkem a vysvětlili jeho situaci. 

ZPÍVÁNÍ NA MALÉ MORAVĚ
Na pozvání OÚ Malá Morava jsme v pátek 28. listo-

padu vyrazili se školním sborem zazpívat 
ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu 

v obci. Po příjezdu jsme si nejprve zadováděli s čertem, 
Mikulášem a andělem, v soutěžích vyhráli malé drob-
nosti a po technické přípravě jsme nastoupili ke zpívání. 
Lidé v publiku zaujatě poslouchali, tleskali, a když jsme 
na závěr zpívali Půlnoční od Václava Neckáře, vynutili 
si přídavek. Všechny děti dostaly od pana starosty krás-
ný balíček a poděkování. 

Moc se nám na Malé Moravě líbilo! 
 Mgr. Petra Straková

FK BOHDÍKOV
Tento způsob podzimu, nezdá se býti poněkud ne-

šťastným, ba naopak
Bývaly roky, kdy jsme mývali po podzimu těžkou 

hlavu, nejhorší myšlenky honily se nám hlavou, hle-
dali jsme v chytrých knihách (Klapzubova jedenáctka 
nebo To jsem já, Franz! apod.), jak z té šlamastiky ven, 
možná by pomohl legendární tataráček, ten ale nikdy 
nezabral, možná ledabyle položená stokoruna v kabině 
rozhodčích přemístí jazýček vah na tu správnou stranu, 
ale to taky neklape, kdo dnes ze sebe udělá kašpara za 
stokorunačku. Prostě bejvávaly roky, kdy nám nebylo 
do zpěvu. Letošní podzim bysme si mohli nějakou fot-
balovou zapět, vykopali jsme, uhráli, vypotili, vydřeli, 
prostě umlátili kopačkama pěkných třiadvacet bodíků, 
i když se předehrávaly dva jarní špíly. No občas se to 
štěstí přece unaví a potom světe div se. Není to samo-
zřejmě žádný medailový umístění, sedmej flíček, přes-
ně v půlce, ale rozjetý to je dobře. 

No a když už jsme byli tak rozjetí, tak rovnou šup 
do kostkovanýho hábitu, zmijovku na hlavu, ostrou 
kudlu za pasem a můžeme se pustit a taky jsme se 
pustili, do závěrečné oblíbené akce, vepřobranní, tedy 
do zabíjačky. Možná si řeknete, že časem se to omrzí, 
přestane být na to chuť, chuť dělat to. Ne ne, jsou jiný 
druhy zábavy, jiné kulturní akce, které sejdou z očí, 
ale Zabíjačka na hřišti, Mastná huba, Posezení s přá-
teli u ovárku, škvarek, slivovičky a jiných pochutin, to 
se přeci neomrzí. Zase se sešla parta dobrých lidí, sta-
ří matadoři i učenlivý elévové, věční učni s dlouhou 
praxí i řezníci všechnoumím a zvládli to. „Jaterničky 
i tláča bola, trochu prejtu sa taky našlo, k temu ova-

Koncert se vydařil, vybralo se neuvěřitelných 10.000,- Kč. 
Největší potlesk si však zaslouženě vychutnal Martínek, který 
všem přítomným ukázal chůzi s tříbodovými berličkami, ke 
které se dopracoval lázeňskou terapií a pravidelným cvičením.

Všem, kteří přispěli, velmi děkujeme a věříme, že Martí-
nek nad svou nemocí zvítězí.

  

       
 

ru tak do kila a na začátek bóřku s chlebem. Potom 
i předtím to zazdit dobró pálenkó ze 
švestek, no není to krásné deň“. Byl 
to krásné deň, práce o kolo toho vše-
ho zabijačkovýho je spoustu a díky 
všem, kteří aspoň jednou pod kotel 
přiložili, že to zase dopadlo ku spo-
kojenosti široké veřejnosti, že se osmý díl úspěšné-
ho seriálu povedl a my můžeme spokojeně ulehnout 
k zimnímu spánku.

Mějte se pěkně, mějte pěkné a klidné vánoce bez zbyteč-
ných kil navíc, pěkné i praktické dárky včetně těch měkkých 
a těšte se na nás, my zase příjdeme a to zase bude….

 seriálový scénárista – huba mastná Jankova 

 

KUŽELKOVÝ TURNAJ
Letošní turnaj již neměl tu správnou atmosféru jako 

minulé ročníky, kdy všechny pozvané sbory vyslaly do 
turnaje i dvě družstva. Již minulý ročník naznačil menší 
zájem účastníků. Letošní ročník to opět potvrdil, když se 
turnaje již po druhé nezúčastnilo družstvo SDH Komňátka. 
Z uvedeného důvodu se proto nehrálo o putovní pohár, ale 
o umístění na stupních vítězů. První místo obsadilo drzžstvo 
SDH Bohdíkov - muži, druhé místo SDH Bohdíkov – ženy 
a na třetím místě skoničlo družstvo DH Raškov. Nejlepším 
hráčem turnaje a vítězem poháru pro nejlepšího hráče se 
stal Jiří Ondráček z SDH Bohdíkov. Do budoucna doufáme, 
že další ročníky budou opět patřit k těm nejlepším.
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POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
20. 12. Turnaj ve stolním tenise
25. 12. Štěpánská zábava - KD Bohdíkov
11. 1. Koncert ke Tříkrálové sbírce - Ruda n. M.

VALNÁ HROMADA

Vážení spoluobčané, rok 2014 je pro české hasiče velmi mimořádný, a to tím, že před 150 lety byl založen první český 
hasičský sbor i s českým velením. Bylo to 24. května 1864 ve Velvarech, kde též letos proběhly i veliké oslavy, kterých se 
zúčastnilo přes 60 hasičských sborů. Na památku byla v letošním říjnu odhalena na nádvoří v Přibyslavi dřevěná socha 
svatého Floriana patrona hasičů.

Letošní rok uplynul jako voda a členové bohdíkovského hasičského sboru se sešli na Výroční valné hromadě, která se 
uskutečnila dne 29. 11. 2014 v 17.00 hod., a to již tradičně v kuželně, která slouží našemu sboru jako klubovna. V roce 
2015 končí volební období současnému výboru, a proto hlavním úkolem této VVH bylo zvolit nové vedení sboru. Ze 
stávajícího výboru již nekandidovali čtyři členové, proto se hledala jejich náhrada, a to hlavně na místo starosty sboru. 
Starostkou sboru se stala paní Jana Kvapilová. Výbor byl doplněn o další tři mladé členy. Schůze projednala zprávu 
o činnosti sboru. VVH konstatovala, že všechny body z minulého volebního období byly splněny a v ředě případů bylo 
uskutečněno mnoho prací navíc. Velmi nás těší, že mažoretky - seniorky mají stále větší úspěchy. Též dobře pracují boh-
díkovské Amazonky (fotbalistky).

Byl schválen plán práce na rok 2015 a plán činnosti na další rok. Jako odstupující starosta SDH Bohdíkov přeji 
novému výboru jen samé úspěchy a rád budu pomáhat potřebnou radou.

Jelikož se pomalu blíží závěr letošního roku 2014, tak chci tímto způsobem popřát Všem radostné Vánoce a v Novém roce 
2015 hlavně dobré zdraví, štěstí a spokojenost.

 Za SDH Bohdíkov Ondráček Miroslav

BOHDÍKOV V LETECH SE 4 NA KONCI
1374 První písemná zmínka o Novém hradu, Bohdíkov 

byl jednou z jeho poddanských obcí.
1564 Bohdíkov získal Tobiáš Prog z Velmic.
1594 Bohdíkov získal Jan starší Odkolek z Oujezdce 

(pán na Temenici).
1624 Pro účast v povstání bylo zboží Odkolků z Oujezd-

ce zkonfiskováno a dáno Karlovi knížeti z  Lichten-
štejna.

1714 Mor na Šumpersku.
1784 V čele panství Alois kníže z Lichtenštejna.
1854 Bohdíkov měl 2011 obyvatel (sočástí obce byla 

i Komňátka a Štědrákova Lhota), Raškov měl  
989 obyvatel. 

1864 Založena v Raškově manufaktura – přádelna nití 
a výroba desek na kartáče(majitelem byl Antonín 
Schenk).

1884 Vybudována nadstavba k základní škole v Bohdíkově.
1894 Dostavěna silnice přes obec do Šumperka, členové 

SDH Komňátka založili pěvecký sbor (hráli též di-
vadlo).

1904 V Aloisovské papírně se uskutečnila rekonstrukce 
druhého papírenského stroje, výroba pak činila  
200 vagonů papírů a lepenek ročně.

1914 Vypukla 1. sv. válka, všeobecná mobilizace zasáhla 
i naši obec - povoláno bylo více než 100 mužů

1924 Byl zřízen tovární podnik «Erste Nordmahr. Chem-
pro¬dukte, Krystallsoda Fabrik Nikles,»  majitelka 
závodu Hedwig Schenk, Raškov, který vyráběl krys-
talovou sodu (o 2 roky přibyla výroba korkových 
zátek), zasazena pamětní deska p. A. Konečnému 
na zdejší škole.

1934 Uspořádaly Národní jednoty z Raškova, Hanušo-
vic, Malé Moravy, Lhoty Štědrákovy, Komňátky, 
Českého Bohdíkova, Hostic, Rudy, Hrabenova a Ja-
noušova za spoluúčasti  hasičské župy Jana Huba  
č. 17 u Jubilejní chaty nad Raškovem Manifestaci 
pro brannost národa, demokracii a proti rozvratnic-
tví ve státě.

1944 Vzniklo v obci podzemní hnutí (2.sv. válka) - bylo 
však vyzrazeno, aktéři pozatýkáni.

1954  Postaven vepřín v Raškově.
1964 V SDH Bohdíkov 3 aktivní družstva a celkem 274 

aktivních i přispívajících členů
1974 Zahájena výstavba samoobsluhy v Bohdíkově, 

postavena čerpací stanice u vodního zdroje,  
zahájena výstavba obecního vodovodu, oddíl lední-
ho hokeje vedený panem Milošem Katzerem repre-
zentoval obec v krajské soutěži.

1984 Otevřena nově vybudovaná mateřská škola v Boh-
díkově (dnes ZŠ).

1994 Zkolaudovány vodojemy v Bohdíkově a Raškově, 
uzavřena prodejna masa vedle samoobsluhy  
v Bohdíkově, otevřena Cukrárna U Boženky v Boh-
díkově.

2004 Lokality Štola Mařka a Hadce a bučiny u Raškova 
byly zařazeny do Natura 2000, zastupitelstvo obce 
schválilo navázání partnerských vztahů se sloven-
skou obcí Nitrianské Sučany z Regionu Horní Nitry.

2014 Celé veřejné prostranství u kulturního domu, po-
hostinství „U Seppla“ a budovy pošty prošlo radi-
kální proměnou v rámci projektu „Revitalizace cen-
trálního prostoru obce Bohdíkov“.

6. 2. Sportovní ples - FK
14. 2. Včelařský ples
21. 2. III. ples Komunitní školy Bohdíkov 
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
V kostele sv. Petra a Pavla v Bohdíkově
24. 12. 2014 v 22.00 h. 
V kapli sv. Jana a Pavla v Komňátce
26. 12. 2014 v 7.30 h.
V kostele sv. Jana Křtitele v Raškově
24. 12. 2014 v 20.30 h. 
V kostele sv. Vavřince v Rudě nad Moravou 
24. 12. 2014 v 24.00 h.
pro rodiny s dětmi v 15.00 h.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tak jako tradičně, bude začínat nadcházející rok na mnoha místech Tříkrálovou sbírkou, kterou 

organizuje Charita Šumperk.
Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi 2. a 11. lednem 2015, aby přinášeli do všech 

domovů požehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové 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.

V roce 2015 bychom rádi podpořili Centrum pro rodinu v Šumperku a Poradnu pro ženy a dívky 
– centrum nenarozeného života. Dále bychom chtěli zvýšit dostupnost Charity Šumperka zakoupe-
ním automobilu, zvýšit kvalitu dovážených obědů vybudováním mycího centra a rozšířit sortiment 
půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Samozřejmostí je přímá pomoc pro občany, 
kteří se ocitnou v hmotné nouzi.

V letošním roce plánujeme překročit hranici a vykoledovat 600 000,- Kč (v roce 2014 599 840,- Kč). Proto otevř-
me dveře a nechme se oslovit posláním, které nám tříkrálové koledování přináší.

 Za Charitu Šumperk Marie Vychopeňová, ředitelka

Kamenictví – Kováč
VÝROBA A OPRAVY POMNÍKŮ

Hrabenov 129, mobil: 605 94 64 68
www.kamenictvikovac.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 hodin

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)

10. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM  
TENISE O POHÁR STAROSTY BOHDÍKOVA

V sobotu 20. 12. 2014 se koná v Kulturním domě 
Bohdíkov již 10 jubilejní ročník.

Začátek je v 16,00 hod. Na turnaj se můžete přihlá-
sit osobně nebo na telefonním čísle 604 566 760 u Jar-
dy Kaňáka do 18. 12. 2014.

Občerstvení zajištěno, těším se na Vaši účast,  
srdečně zve hráče i fanoušky Jarda Kaňák


