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Vážení spoluobčané,
ačkoliv příroda naznačuje, že podzim ještě nechce skončit,
začíná na nás dýchat předvánoční atmosféra. Schází k tomu
sice mráz a křupající sníh pod nohami, ale blikající světýlka
vánočních ozdob domů i vánočních stromů nám sdělují zprávu, že už je to zase tu. Vánoce a nový rok jsou přede dveřmi.
V kuchyních se line vůně pečených perníčků a různých druhů
cukroví, maminky všude gruntují a přemýšlí, co ještě musí
nakoupit. Tatínkové shání vánoční stromky a brousí nůž na
vánočního kapra. Děti se těší na prázdniny, na pohádky v televizi a sní o tom, co jim nadělí Ježíšek. V těchto pohnutých
dnech, kdy na nás útočí reklama ze všech stran a nablýskané výlohy obchodů lákají na zboží všeho druhu, bychom
si však měli najít čas sami na sebe. Vánoce jsou přece také
příležitostí k rozjímání,přemýšlení o tom, co děláme špatně
a měli bychom to změnit. Jak se lépe chovat ke svým blízkým
a ke svému okolí. Je to období různých přání a nových předsevzetí, s kterými vstupujeme do nového roku.
Přeji nám všem, abychom si vánoce užili podle svých
představ, abychom si odpočinuli v kruhu svých blízkých a načerpali nové síly. V roce 2016 přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí, spokojenost v osobním životě. Buďme k sobě více
ohleduplní a mějme více pochopení pro ostatní spoluobčany.
Věřím, že potom se nám v naší obci bude dařit lépe.
Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

BOHDÍKOV JE PŘÍJEMNÝM
MÍSTEM K ŽIVOTU

Poměrně velká míra spokojenosti s místem, v němž
občané Bohdíkova žijí, provázela aktualizaci rozvojového
plánu obce Bohdíkov. Přibližně šest měsíců probíhala aktualizace rozvojového dokumentu obce, který byl tvořen
i aktualizován za účasti veřejnosti na veřejných projednáváních i na základě výsledků z dotazníkového šetření.
V květnu proběhlo v Bohdíkově dotazníkové šetření,
v němž se většina občanů vyjadřovala veskrze pozitivně
či velmi pozitivně na většinu položených dotazů. Např.
70% obyvatel obce se vyjádřilo, že je spokojeno se životem v Bohdíkově, že oceňují především blízkost přírody,
kvalitu životního prostředí, klidný život a veskrze dobré
mezilidské vztahy.
Naopak kritizována byla především nevyhovující veřejná doprava, nedostatek pracovních příležitostí a také nízký
zájem lidí o obec, o komunitní život v obci. Dotazovaní se
také vyjádřili svoje názory na to, kam směřovat obecní fi-

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce
a pevné zdraví a hodně osobního štěstí v novém roce.

Redakce

Rozsvěcení vánočního stromu u KD

nance – nejvíce by obyvatelé Bohdíkova finančně podpořili
rekonstrukce místních komunikací, častější spoje veřejné
dopravy a kulturní, společenské a sportovní vyžití v obci.
Mezi konkrétní projektové náměty se zařadila například cyklostezka Bohdíkov – Ruda nad Moravou, provoz školního
autobusu do Rudy či výstavba tělocvičny u ZŠ.
V průběhu aktualizace rozvojového plánu však vyšlo najevo, že spousta projektů – námětů na zlepšení života v obci
je spíše „měkkého“, nestavebního charakteru. Jedná se spíš
o aktivity, zlepšující život a atmosféru v obci. Znamenají
sice nižší finanční zátěž pro rozpočet obce, ale zato daleko
širší a obtížnější zapojení obyvatel do komunitního života
v obci, zvýšení jejich zájmu o dění kolem sebe.
Práce na aktualizaci strategie byla zahájena dotazníkovým šetřením, dále byla sesbírána aktuální statistická data
a provedena analýza území, na veřejných projednáváních
se pak aktualizovala analýza silných a slabých stránek,
příležitostí a hrozeb pro obec a byly přeformulovány cíle,
nastavena opatření a konkrétní aktivity k jejich naplnění.
Co vyplývá ze statistických dat o obci?
Počet obyvatel obce stále klesá od roku 2008 (kdy bylo
obyvatel v obci 1433, tedy od 90.let nejvíce) poklesl počet
obyvatel o 100 lidí a ubývá především dětí do 15ti let.
Na druhou stranu se zvyšuje počet obyvatel se vzděláním zakončeným minimálně maturitou. Nedostatek
pracovních míst se projevuje především v míře nezaměstnanosti, která je nad celorepublikovým průměrem,
ale je zároveň nižší než průměr v rámci okresu Šumperk.
V Bohdíkově působí nejvíce podnikatelských subjektů bez
pokračování na str. 2

BOHDÍKOV JE PŘÍJEMNÝM MÍSTEM K ŽIVOTU
pokračování ze str. 1
zaměstnanců, případně v kategorii
drobní podnikatelé (1-5 zaměstnanců).
Nejsilněji zastoupenými obory jsou
zemědělství, průmysl, stavebnictví
a ostatní obchodní služby.
Obec je vybavena základní občanskou i technickou infrastrukturou, působí zde aktivní spolky,
jsou zde příležitosti k rozvoji z hlediska cestovního ruchu, Bohdíkov má také zachovalou krajinu
s několika přírodními zajímavostmi
i nemovitými kulturními památkami.
Podrobnější informace jsou součástí
dokumentu.
Co se podařilo v období 2012 – 15
ze strategie naplnit?
Ve srovnání s původním plánem
rozvoje, který byl dokončen v roce
2012 lze konstatovat, že došlo k naplnění několika stanovených opatření.
• v oblasti vzdělávání došlo k nárůstu nabídky vzdělávacích a zá-

jmových aktivit pro veřejnost
především díky rozšiřujícím se
aktivitám komunitní školy.
• obcí je pravidelně využíván potenciál veřejně prospěšných prací
pro zkvalitňování vzhledu obce.
• dalším projektem zkvalitňujícím
vzhled obce bylo vybudování parku u kulturního domu, které také
slouží jako místo pro setkávání
obyvatel.
• infrastruktura obce byla zkvalitněna dokončením kanalizace
v obci.
•
Co jsou nejdůležitější body v aktualizované verzi strategie?
• důraz na budování kladného vztahu k obci – uchovávání a rozvoj
tradic, budování místní identity
• motivace občanů k údržbě domů
a jejich okolí, propagace stylu života ohleduplného k životnímu
prostředí

• rozvoj a modernizace objektů volnočasových organizací, základní
a mateřské školy a jejich vybavení
• oživit kulturní dům
• vytvářet moderní a bezpečné herní/volnočasové plochy pro děti
v obci
• kvalitní a bezpečná doprava
• optimální využití objektů v majetku obce
• meziobecní a mezinárodní spolupráce
• podporovat rozvoj podnikání
• propagovat obec a její okolí
Aktualizovaná strategie rozvoje
obce bude projednána na zastupitelstvu obce dne 14. prosince 2015.
S výtahem nejdůležitějších částí vás
seznámíme v příštím čísle Bohdíkovského zpravodaje.
Ing. Anna Bartošová,
MAS Horní Pomoraví

zprávy obecního úřadu

USNESENÍ č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 11. 2015 v Bohdíkově
22. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Kontrolu plnění usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce
b) Ústřední inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2015
ve složení: Ing. Otakar Tobola – předseda, členové
– Libuše Musilová, Petr Janků
c) Členy školské rady při Základní škole Bohdíkov za
zřizovatele – pana Petra Pavelka, bytem Bohdíkov
222 a pana Petra Úlehlu, bytem Bohdíkov 192
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

ZMĚNA TERMÍNU ODSTÁVKY

V souvislosti se schválenou novelou
zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech upozorňujeme občany, že
v období od 28. 12. – 31. 12. 2015 nebudou
přijímány žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu (původně byt
stanoven termín již od 15. 12. 2015, což
bylo Ministerstvem vnitra z důvodu zvýšení
komfortu a zkvalitňování služeb pro občany posunuto na uvedený pozdější termín).
Rovněž nebude možné v uvedeném období
již vyhotovené doklady předávat. V nutných

23. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
21. Zastupitelstvo obce souhlasí
a) S přijetím Obce Jakubovice za člena Svazku obcí
regionu Ruda
25. Zastupitelstvo obce pověřuje radu:
a) Svolat jednání k umožnění užívání skladové místnosti na jevišti Letního divadla nájemcem za účasti zástupců SDH Bohdíkov a pana Blaháka Jana
Termín: 18. 11. 2015

případech bude držiteli občanského průkazu se skončenou dobou platnosti vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 1 měsíc. V tomto případě
pak musí občan doložit 2 fotografie.
Důvodem je plánovaná odstávka informačních systémů občanských průkazů a cestovních dokladů MV ČR a přechod na nový
technický systém vyplývající z nově schválených legislativních změn. Příjem žádostí
o vydání občanského průkazu a cestovního
dokladu a výdej již vyhotovených osobních
dokladů bude možný opět od 4. 1. 2016.
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SBĚR
a SVOZ
PLASTŮ
28. 12. 2015
25. 1. 2016

Ze života naší obce
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se nikdo
nenarodil

Navždy se s námi rozloučili:
Langerová Marie, Raškov
Pospíšil Ladislav, Bohdíkov
Doležel Oldřich, Komňátka
Winkler Květoslav, Bohdíkov
Drtílková Vlasta, Bohdíkov
Děkujeme všem spoluobčanům,
kamarádům, panu starostovi
za projevy soustrasti a květinové
dary na pohřbu našeho tatínka
Oldřicha Doležela.
Zarmoucená rodina

STŘÍBRNÉ SVATBY
A 50-ti letí OBČANÉ
V sobotu 24. října v 18.oo hodin
se uskutečnilo v Kulturním domě
v Raškově již tradiční setkání občanů, kteří v letošním roce oslavili
významné životní jubileum, a to 50.
výročí narození a 25. výročí uzavření manželství.
Slavnostního aktu se zúčastnilo celkem 17 padesátníků se svými
životními druhy a 4 stříbrné manželské páry. Ve svém kulturním vystoupení se představili žáci hudební
školy Yamaha Bohdíkov pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Strakové. Po krátkém projevu starosty
obce Ing. Luďka Hatoně následoval
podpis oslavenců do pamětní knihy
obce Bohdíkov. Oslavencům k jejich výročí poblahopřáli a předali
kytičku starosta obce Ing. Luděk
Hatoň a předseda SPOZ pan Leoš
Hatoň. K tanci a poslechu zazpívaly
absolventky hudební školy Yahama
v Bohdíkově slečna Alena Mátychová a slečna Bára Reissausová pod
vedením paní učitelky Mgr. Petry
Strakové. Během večera se ještě
představily orientální tanečnice
pod vedením paní Veroniky Záluské. Fotografie z tohoto slavnostního
setkání pořídil pan Jaroslav Novák.

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 10. lednem 2016, 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 2016 bychom rádi podpořili Centrum pro rodinu v Šumperku a Poradnu pro ženy a dívky – centrum nenarozeného života. Dále bychom chtěli
zvýšit dostupnost Charity Šumperka zakoupením 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 700 000,- Kč
(v roce 2015 690 260,- Kč). Proto otevřme dveře a nechme se oslovit posláním,
které nám tříkrálové koledování přináší.
Za Charitu Šumperk Marie Vychopeňová, ředitelka

BESEDA S DŮCHODCI
V pátek 13. listopadu uspořádal
Sbor pro občanské záležitosti v Kulturním domě v Raškově setkání
s důchodci. V úvodu se svými kulturními programy vystoupily děti
z mateřské školy v Raškově pod
vedením paní učitelky Kamily Vysloužilové, žákyně Základní školy
Bohdíkov pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Fleischerové a bohdíkovské mažoretky. Po besedě starosty obce s přítomnými důchodci se
ještě jednou představily mažoretky.

Po malém občerstvení následovala
volná zábava, k tanci a poslechu zahrál pan Milan Koutný z Bohutína.
Během večera ještě předvedly své
taneční umění orientální tanečnice
pod vedením paní Veroniky Záluské. V pozdních večerních hodinách
byla vylosována bohatá tombola.
Odvoz na akci i z akce zajišťovala
firma VOBUS. Tak jako v loňském
roce nás však mrzí velmi malá účast
našich seniorů.
A. Poprachová

Z OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Každý vlastník nemovitosti by si jistě rád dosyta užíval svého majetku.Mnohdy však
bohužel naráží na sobectví a neochotu svých sousedů. Pro tyto případy je tu Občanský
zákoník, který všichni občané republiky musí dodržovat. Aby nedocházelo ke zbytečným
sporům a nedorozuměním, přinášíme Vám znění několika paragrafů tohoto zákoníku,
které vlastnická práva omezují:
§ 1013 (1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn,
pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují
obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise
na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování
souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
§ 1017 (1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby
se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo
neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky
přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro
ostatní stromy 1,5 m.
§ 1019 (1) Vlastník pozemku má právo požadovat, aby soused upravil stavbu na
sousedním pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal sníh nebo led na
jeho pozemek. Stéká-li však na pozemek přirozeným způsobem z výše položeného
pozemku voda, zejména pokud tam pramení či v důsledku deště nebo oblevy, nemůže
soused požadovat, aby vlastník tohoto pozemku svůj pozemek upravil.
Redakce
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Z á k l a d n í a m a t e ř s k á š k o l a BOHDÍKOV
MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV
Dne 5. listopadu se uskutečnila již tradiční podzimní
akce – DÝŇOVÁNÍ. Toto oblíbené setkání dětí a jejich
rodičů jsme zpestřili průvodem dětí v bílých pláštích s lampióny. K našemu velkému překvapení přišli snad všichni
rodiče a všichni si svého bubáčka z dýně udělali. Byla to
velká přehlídka tvarů, barev, velikostí a ta obdivuhodná
fantazie! Když bylo vše hotovo, uspořádali jsme na schodech velkou výstavu s fotografováním a mohl začít očekávaný lampiónový průvod bílých bludiček. Na Hasičské
zahradě na nás už čekala příjemně vytopená hospůdka,
teplé nápoje pro malé i ty větší a podle chuti i něco dobrého na zub. Na závěr této úspěšné akce nám připravil pan
Honza Blahák velké překvapení - ohňostroj, který se všem
účastníkům moc líbil.
Další zdařilou akcí byl DEN STROMŮ A DŘEVA,
který proběhl 12. a 13. listopadu. Společně s dětmi jsme
stromy poznávali, určovali podle květů, listů a plodů. Seznámili jsme se s lékařem stromů - datlem a vysvětlovali
jsme dětem důležitost stromů pro člověka a jeho životní
prostředí, ochranu stromů formou sběru papíru a také
jsme je upozornili na nebezpečí požáru při nedovoleném
pálení trávy, listí a rozdělávání ohně v lese. Sbírali jsme
různé druhy listů k lisování, plodů k výrobě figurek a dekorací. A opět to byli naši aktivní rodiče, kteří nám pomohli s druhou částí této akce a uspořádali s námi velkou
výstavu předmětů ze dřeva pod názvem „Špalek, dřívko,
větvička, hráli si s nimi děda i babička“. To jsme se divili,
co všechno se na půdách a ve stodolách po prarodičích
našlo: vařečky, válečky, prkýnka, paličky, misky, dřevěné
spony do vlasů, hračky, dokonce se objevil i funkční cep
a velké kolo od vozu zvaného žebřiňák. A byl tu i docela
malý dřevěný předmět, který určitě dnešní maminky už vůbec nepoužívají - dřevěný hříbek na látání ponožek! Tato
zajímavá výstava měla u dětí, rodičů a učitelek velký ohlas
a my děkujeme všem, kdo se zapojili.
Ve středu 2. prosince proběhlo ČERTOVÁNÍ. V celém patře jsme měli zhasnuto, postavili jsme si ze stolů,
dek, závěsů a přehozů několik domečků - peklíček a tam
jsme si hráli. Ve tmě bylo vidět jen pohybující se červené
čertovské rohy! Naučili jsme čerty písničku Pavla Nováka
„Budliky, budliky“, namalovali jsme si obličeje načerno
a šli postrašit naši uklízečku a obě kuchařky - to bylo piš-

tění! Na závěr proběhlo čertovské mlsání, kde si děti samy
nalévaly do formiček rozpuštěnou čokoládu.
Ještě nás v tomto roce čeká nadílka pro děti spojená
s tvořením rodičů na téma „Stromek“ a pak už budou
očekávané Vánoce. Letos jsme museli být asi významně
hodní, protože jak nám napsal Ježíšek do komína, dárky
budou velké, krásné a zasloužené. Chtěly bychom velmi
poděkovat rodičům za spolupráci, aktivitu, zájem o dění
v jejich školce a za velkou účast na setkáních. Děkujeme
za všechno, co se snažíte pro své děti s učitelkami připravit, a těšíme se v novém roce na další zážitky
Bohumila Matysová, MŠ Bohdíkov

MATEŘSKÁ ŠKOLA RAŠKOV
Je velmi těžké vtěsnat do několika řádků všechno, co
jsme v naší školce udělali a prožili. Tak alespoň ve zkratce.
Školní rok jsme zahájili BESEDOU O VEVERKÁCH
A HADECH. Je s podivem, že se děti vůbec nebály
a ze zvířátek byly celé unešené. Další akcí byla
BRAMBORIÁDA, které se však i přes pěkné počasí
zúčastnilo velice málo rodičů i dětí. Velký úspěch měl
JABLEČNÝ TÝDEN, kdy děti vařily kompot, přesnídávku
a dělaly dort, na kterém si smlsly. Vyřádily se při vytváření
ovoce a zeleniny z odpadového materiálu a podzimní
výzdobě chodby. Vydařilo se VYRÁBĚNÍ lampiček, adventních věnečků a HOUBOVÝ TÝDEN plný tvoření,
říkanek a písniček. Z našeho pohledu bylo úspěšné i vystoupení pro seniory v kulturním domě.
Mimo tyto aktivity navštívily děti Šumperské divadlo,
kde zhlédly pohádku „KOCOUREK MODROOČKO“
a v ZŠ s nebývalou pozorností vyslechly povídání o myslivcích a lesních zvířátkách s ukázkami vycpanin. S první lekcí PLAVÁNÍ jsme spojili návštěvu v MŠ v Bohdíkov, kde
si děti společně hrály a navazovaly nová přátelství. A už
jsme u akce poslední, a to byla MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Škoda, že jste se nemohli zúčastnit. Úžasní Mikuláš
a čertisko přislíbili návštěvu i příští rok. Nyní nás čekají
„pouze“ Vánoce. Jako vždy pečeme cukroví, chystáme se
nadělit zvířátkům do krmelce a opět navštívit MŠ v Bohdíkově, abychom se podívali, co pěkného jim nadělil Ježíšek.
U nás proběhne nadílka spojená s hledáním betlémského
světla až poslední pátek před Vánocemi. Děti se mají určitě nač těšit, protože letos bude nadílka opravdu bohatá.
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Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří finanční
částkou přispěli na zakoupení dárků pod stromeček. Největším díkem však určitě budou rozzářené oči dětí a jejich
šťastné úsměvy.
Kamila Vysloužilová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ani jsme se nenadáli a máme za sebou 1. čtvrtletí školního roku. Děti dostaly písemné slovní hodnocení, aby se
dozvěděly i jiné informace než ty, které vyjadřují známky.
Mimo samozřejmého učení jsme stihli i tradiční cyklistické závody, zajímavou návštěvu Pevnosti poznání v Olomouci, báječnou Besedu o myslivcích, naši kluci statečně
bojovali na dvou florbalových turnajích (bohužel soupeři
byli opět silnější, ale i o dost větší), ekologické projektové
vyučování, návštěvu firmy Ecopak v Šumperku a zahájili
plavecký výcvik. Nyní se věnujeme opět učení, ale i tvoření
a přípravám na Vánoční koncert a další vystoupení a těšíme se na Vánoce!
Hudební vystoupení v Hanušovicích
Na pozvání paní starostky vyjeli členové našeho sborečku a žáci HŠ YAMAHA s krátkým vystoupením do Hanušovic, kde se rozsvěcel krásný a velký vánoční strom. Byli jsme
mile překvapeni zázemím, teplým čajem a vlídným přijetím.
Mohli jsme vidět vystoupení kamarádů z tamější základní
školy i pana řezbáře v akci, vypustit si balónek s vánočním
přáním a zakoupit si něco sladkého. Bylo nám v Hanušovicích hezky a doufáme, že se naše vystoupení líbilo.
Mgr. Petra Straková
Vánoční tvoření ve školní družině
V předvánočním čase se již tradičně věnujeme vyrábění dekorací, ozdob, drobností a dárečků. Touto činností se snažíme u dětí rozvíjet zručnost, fantazii, estetické
cítění a smysl pro tradici. Díky tomu se nám podařilo
na Vánoční koncert připravit mnoho pěkných andělíčků,
ručně zdobených baněk, věnečků, perníčků, korálkových
vloček, skleněných svícnů, vánočních stromečků a proutěných ozdob.
Tímto Vás na Vánoční koncert srdečně zveme a věříme, že zde nejen strávíte příjemné chvíle, ale třeba i zakoupíte zdařilé drobnosti od dětí pro radost sobě i svým
blízkým.
Markéta Kuncová a Petra Drongová, vychovatelky ŠD

a pomoc s instalací výstavy, I. Drimajovi a M. Machalovi
za zajištění hudebního vystoupení, Romanovi Valentovi
s pomocníky za přípravu osvětlení a přívodu elektřiny, ale
nejvíce všem ochotným vystavovatelkám za jejich krásná
dílka a ochotu nám je ukázat.
Byly to: Hana Kamlarová — Ruda nad Moravou, Jana Krčálová — Bohdíkov, Vlasta Kuttlerová — Komňátka, Pavla Lasovská — Hostice, Zdenka Mitášová — Bušín, Libuše Musilová — Bohdíkov, Michaela Musilová — Bohdíkov, Kateřina
Nováková — Bohdíkov, Kateřina Ondráčková — Bohdíkov,
p. Soukopová — Ruda nad Moravou, Alena Vicenecová ml.
— Bohdíkov, Hana Vokurková — Bohdíkov, Veronika Záluská — Bohdíkov, Iva Zamykalová — Bohdíkov
Mgr. Alena Vokurková

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Vzhledem k různým představám našich strávníků o tom, co
a jak často by se mělo objevovat na našem jídelníčku, zveřejňujeme NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ pro školní jídelny, která nám mají
pomáhat v plánovaní měsíčního jídelníčku. Pokud bude dodržena
metodika Nutričních doporučení, bude plněn i spotřební koš.

ND pro obědy na 1 měsíc

luštěninová

3x – 4x

zavařování obilných zavářek ( jáhly, vločky, krupky, 4x
pohanka, bulgur, kuskus….)
Hlavní jídla

Radostné Vánoce a šťastný rok 2016
přejí děti i dospělí ze ZŠ a MŠ Bohdíkov

drůbež a králík ( kuře, krůta, slepice, králík)

3x

ryby

2x – 3x

vepřové maso

max. 4x

bezmasé nesladké jídlo (včetně luštěnin, pokud jsou 4x
nabídnuty bez masa )

KOMUNITNÍ ŠKOLA

Rozsvěcení vánočního stromečku
Druhou adventní neděli se podařilo uspořádat první
akci v nově vybudovaném parku u kulturního domu. Dospělí i děti byli pozváni na „Rozsvěcení vánočního stromečku“ spojeném s výstavou dovedných rukou z Bohdíkova a okolí, s malým kulturním programem a občerstvením.
Ozývalo se dost hlasů, že nikdo nepřijde a že ….. Nenechali jsme se odradit a ve spolupráci obce, komunitní školy
a sboru pro občanské záležitosti do toho šli.
Stromeček se skutečně rozsvítil a k velkému překvapení
všech ozářil mnoho tváří, které se přišly podívat. Věřím, že
nikdo nelitoval. Za všechny pořadatele bych chtěla poděkovat paní Kateřině Novákové za oslovení vystavovatelek

zeleninové

Doporučená
četnost
v měsíci
12x

Polévky

uzeniny

0x!!

sladké jídlo

2x

Přílohy
obiloviny ( těstoviny, rýže, kusks, apod….)

7x

houskové knedlíky

max. 2x

Zelenina
zelenina čerstvá

min. 8x

tepelně upravená zelenina

min. 4x

Nápoje
denně nabídnut neslazený nemléčný
pokud je mléčný, výběr i z nemléčného

Podle Metodiky nutričních doporučení zpracované odborem OVZ, MZ ČR připravila Milena Dokoupilová, vedoucí ŠJ
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VÁNOČNÍ TRADICE A ZVYKY

Konec roku se nezadržitelně blíží a hlavně děti už se
nemohou dočkat vytoužených Vánoc a příchodu nového
roku. Domovy jsou svátečně vyzdobené a snad v žádné
domácnosti nechybí adventní věnec se čtyřmi svíčkami.
Jaký je ale jeho původ a kde vznikla tato tradice?
Zvyk adventního věnce je starý přibližně 150 let.
Tehdy byl v německém Hamburku záchranný ústav pro
opuštěné děti, ve kterém pracoval pedagog a kněz Johann Hinrich Wichern. Děti v ústavu ho denně zasypávaly otázkou: „Kdy už budou Vánoce? Za jak dlouho?“
Johann se zamyslel a ze starého kola od vozu vytvořil
jakýsi svícen s bílými a červenými svíčkami. Po obvodu
jich bylo celkem 23, čtyři velké bílé a devatenáct malých
červených přesně tak, jak vycházely dny do Štědrého dne.
Tento „kruh“ zavěsil ke stropu a každý den jednu svíci
zapálil. Vždy na neděli připadla právě bílá svíce. Tento
zvyk se později velmi rychle rozšířil, ale místo dřevěného
kola začali lidé vyrábět klasické věnečky.
Kruhový tvar věnce symbolizuje věčnost a nekonečnou cestu Slunce. Tradičními barvami na jeho zdobení
byly červená a zelená. Červená vyjadřovala krev Kristovu a zelená život. Postupně věnec začali lidé přizdobovat
např. jablíčky.
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele. Slovo pochází z latinského „adventus“ a znamená „příchod“.
Doba adventní byla přípravou na vánoční svátky a od
11. století se ustálila na posledních čtyřech týdnech před
Štědrým dnem. Byla časem půstu. Lidé se měli věnovat
zbožnému rozjímání a vyvarovat se požívání nadměrného
jídla a pití.
Vánoce samy o sobě byly dobou, kdy se scházela celá
rodina pohromadě u svátečně prostřeného stolu. Hospodyně od samého rána vařily hrách, čočku, rybí polévku
a také pekly „kubu“. Chléb a vánočku napekly předem
a uschovaly do ošatky. Všichni se postili, aby viděli zlaté prasátko. S první hvězdičkou na večerní obloze rodina
zapálila svíčku a všichni společně usedli ke štědrovečerní
večeři.
Na jeden roh stolu položila hospodyně pecen chleba,
aby bylo v rodině stále co jíst. Na druhém rohu byla ošatka s trochou toho, co jim pole dalo - to aby byla dobrá
úroda. Na třetí roh se položily mince, aby byl v následujícím roce blahobyt. Na čtvrtém rohu někdy bývala miska
na kousky jídla pro drůbež a dobytek. Kolem stolu byl
obepnut řetěz nebo provaz. To proto, aby byla zaručena
soudržnost rodiny po celý příští rok.
Tradic, které se vztahují k Vánocům, existuje samozřejmě víc. Je jen na nás, jestli si některé připomeneme
nebo třeba poprvé vyzkoušíme. Měli bychom mít hlavně
na paměti to, co ve Vánocích spatřovali naši předkové lásku, úctu, očekávání…
Mgr. P. Straková

FK Bohdíkov
Vepřová oáza na hřišti – podeváté a medaile k tomu!!
Už v minulém čísle zpravodaje jsem se nechal unést
na vlně chvály a ono není důvod v tom nepokračovat. Ať
jsme hráli, jak jsme hráli, prohráli jsme za celý podzim
jen jednou, včetně dvou předehrávek. Branek jsme dosta-

li nejmíň, bodů máme rovných třicet, tři body za prvním
a druhým, čtyři body náskoku před čtvrtým. Pro bystré
čtenáře je to podzimní třetí místo a hned si jdu dát frťana
na to! Teď jen navázat na dobrou formu, vstoupit do jarní
části tou správnou kopačkou a manšafty třeste se. Bohdíkovská mašina protáhla svůj komín tou správnou štětkou
a pádí po kolejí současnosti, vstříc budoucnosti, aby se zapsala do historie minulosti.
Další pochvalnou ódou, která nesmí chybět v posledním zpravodaji roku, bývá óda na vepřovou radost, kterou
si každoročně děláme jako zakončení podzimní sezóny
a zveme na ni i širokou veřejnost. Ano již po deváté jsme
se s radostí pustili do zabíjačky a přichystali letos opravdu
vynikající speciality zabíjačkového menu. Domácí zabijačka patří mezi staré slavnosti a obvykle se koná v období od
prosince do března. My jsme tuto tradici obohatili o listopad. Na domácí zabijačku musíme předem objednat řezníka a připravit vše potřebné. My máme věčného řeznického
učně Dančese, který si rád se svém nabitém čase udělá
chvilku a pohraje si s nachystaným syrovým masem, aby
z toho něco pohledného a chutného bylo. Samozřejmě, že
sám nic nezmůže, a proto dobrá parta řeznických poskoků
je mu po ruce, aby to či ono podrželi, odnesli, ochutnali,
povařili, co spadlo na zem umyli a znovu na pracovní stůl
přinesli k dalšímu zpracování. Dívat se na tuto léty sehranou partu je balzám na oči a pro konečného konzumenta
následně balzám pro žaludek. Zabijačka na hřišti není jen
o mase, dokonce by se dalo říci, že maso je až na druhém
místě nebo je to spíše dobrý doplněk. Pro nás fotbalisty
je to samozřejmě práce s nějakou tou korunou do kasy.
Ale je za tím mumrajem vidět parta, která drží pohromadě a nebojí si umastit ruce, poklábosí si, sem tam nějaká ta štamprlička na chuť, aby neškrábalo v krku, nějaké
to pivo a tři dny utečou jako voda. Pro ostatní, fanoušky,
kamarády, je to poslední setkání v roce, kde si posedíte,
pokecáte, proberete podzimní sezónu, jak se dařilo, kdo
byl náš kanonýr, brousek, smolař či hvězda, dáte si k tomu
dobré jídlo, něco do uzlíčku domů a poděkujete za bohaté
pohoštění. Protože kdo přišel, nelitoval, příjemně poseděl,
vepřově se najedl, slívu ochutnal, pivem či gročkem to vše
zapil a chválou nešetřil. No a ten, kdo nepřišel, tak tam nebyl. Byl to zase jeden krásný sobotní den, který nebyl promarněný. Vlastně na hřišti není žádný den promarněný.
Mějte hezké a klidné Vánoce a pevné zdraví v Novém
roce.
Velitel oddílu „Mastná huba“ Vepřomil Tlačenka - předseda

SDH Bohdíkov
Z valné hromady
Dne 28.11.2015 se konala Výroční valná hromada
SDH Bohdíkov v bohdíkovské kuželně. Schůze se zúčastnil výbor i ostatní členové SDH Bohdíkov. Pozvání
na schůzi přijali také Ing. Luděk Hatoň za OÚ Bohdíkov,
pan Jiří Hlásný za okrskové sdružení hasičů, pan Miroslav Spáčil za SDH Komňátka, pan Adolf Fleischer za
SDH Raškov a pan Petr Janků za fotbalisty.
Hlavní náplní schůze bylo zhodnocení práce sboru
v minulém období roku 2015. Jsme rádi, že se nám povedlo uskutečnit všechny naplánované akce. Až na výstavbu
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WC pro veřejnost a pro obsluhující osoby v kuželně a zateplení nebo výměnu vchodových dveří do kuželny, jsme
splnili všechno, co jsme si naplánovali. Tyto nesplněné
úkoly je zapotřebí řešit i nadále. Na VVH jsme schválili
plán práce pro rok 2016, kde je mnoho práce pro výbor,
ale i pro ostatní členy sboru. I nadále budeme spolupracovat s Amazonkami - fotbalistkami a mažoretkami seniorkami. Hlavní náplní naší práce zůstává údržba a zvelebování naší krásné hasičské zahrady. Budeme pořádat již
16. ročník Pohádkového lesa i 6. ročník Pálení čarodějnic
a 10. ročník Kuželkového turnaje. Především budeme pořádat oslavy již 130. výročí našeho sboru.
Závěrem nesmíme zapomenout poděkovat sponzorům
a přátelům našeho sboru za jejich práci a pomoc při našich akcích. Velké poděkování patří OÚ Bohdíkov za spolupráci a podporu. Doufáme, že i v roce 2016 bude naše
spolupráce pokračovat.
Přejeme všem veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
Výbor SDH Bohdíkov

BOHDÍKOV V LETECH
S 5 NA KONCI

1725 — postaven a vysvěcen kostel sv. Petra a Pavla
v Bohdíkově
1785 — od tohoto roku vedena matrika narozených
a sňatků ve farnosti Raškov
1875 — postavena fara a škola v Raškově, zhotoveny varhany do kostela v Raškově
1895 — zestátněna železniční dráha vedoucí přes naši
obec, Adolf Karger koupil papírnu v Aloisově od
Johana z Lichtenštejna
1915 — rozpuštěna Česká obec sokolská, sokolovna byla
propůjčena obci Bohdíkov pro válečné vystěhovalce
1925 — slavnost svěcení 4 nových zvonů do kostela v Bohdíkově (znovu byly odebrány k válečným účelům
v roce 1943), ustaven při SDH Bohdíkov oddíl
hasičského dorostu, postupný nárůst členstva,
dobré vztahy s hasiči ze sousedního německého
Raškova,
1935 — u Jubilejní chaty nad Raškovem se konala „Manifestace za naše hory“ za účasti mnoha českých
spolků z širokého okolí; v červenci bylo v obci
i širokém okolí pocítěno dosti silné zemětřesení,
poprvé byl v obci postaven Vánoční strom republiky
1945 — 8. a 9. května osvobozena celá obec sovětskou
armádou, v Šumperku byl vytvořen Místní národní výbor, jeho tajemnicí a současně ruskou tlumočnicí byla Anna Divišová (později Dědicová);
z úkrytu vyňaty bysta T.G.M. a pamětní deska A.
Konečnému
1955 — bohdíkovská dechovka se umístila na 2. místě
v okresní soutěži lidových hudeb v Šumperku; na
rozhraní Bohdíkova a Bratrušova byly nalezeny
stopy po černé zvěři, což bylo v našem kraji vzácností; v dolní vápence pracovalo 40 politických
vězňů z Mírova
1965 — byla zrušena slévárna bývalé Kusákovy firmy

1975 — započata výstavba vodovodu v Bohdíkově, zemřel
pan Josef Fetka, před 2.sv. válkou plukovník generálního štábu československé armády, byl založen
Sbor pro občanské záležitosti, uzavřeno pohostinství U Pechů, postaveny kabiny na fotbalovém
hřišti, v obci se konaly závody ve skoku na lyžích,
zahájen provoz v kuželně, oddíl ledního hokeje
reprezentoval obec v krajské soutěži
1985 — v Korku byla postavena velká hala, zahájen provoz v nové mateřské škole v Bohdíkově, v obci
byli pouze dva koně — 1 v Bohdíkově a 1 v Raškově
1995 — k sokolovně přistavěny šatny a sociální zázemí,
nová střecha
2005 — do provozu uvedeny internetové stránky www.
bohdikov.cz, v areálu kluziště vybudováno víceúčelové hřiště s umělým trávníkem pro míčové hry
a atletiku, byla vybudována ochranná hráz (silnice) v Raškově Dvoře, podepsána Dohoda o přátelství, spolupráci, výměně zkušeností a vzájemné pomoci s partnerskou obcí Nitrianské Sučany,
zřízen krizový štáb obce
2015 — probíhala rozsáhlá oprava železniční tratě z Bludova do Hanušovic, vlaky nejezdily od 20.7. do
12.11., byla vydána kniha vycházející z osobních
zkušeností rodáka z naší obce, pana Josefa Fetky,
bývalého plukovníka generálního štábu čsl. armády s názvem Československá válečná armáda
1918 - 1939

POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
30. 1.
13. 2.
19. 2.
12. 3.

Ples Komunitní školy Bohdíkov
Včelařský ples
Sportovní ples
Taneční zábava

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V kostele sv. Petra a Pavla v Bohdíkově
24.12.2015 v 20.30 h.
V kapli sv. Jana a Pavla v Komňátce
25.12.2015 v 10.30 h.
V kostele sv. Jana Křtitele v Raškově
24.12.2015 v 22.00 h.
V kostele sv. Vavřince v Rudě nad Moravou
24.12.2015 v 24.00 h.
pro rodiny s dětmi v 15.00 h.
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Pozvánka na turnaj ve stolním tenise
Dne 30 prosince se koná v Kulturním domě Bohdíkov
XI. ročník Turnaje o pohár starosty Bohdíkova.
Zájemci, kteří se chtějí tohoto turnaje zúčastnit volejte
nebo pište sms na telefonní číslo 604 566 760
(Kaňák Jaroslav), a to do termínu 29. 12. 2015.
Startovné pro hráče činí 200 Kč, občerstvení zajištěno,
srdečně Vás zve
Jarda Kaňák alias Frenky

firmy a organizace informují
POBOČKA HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA V BOHDÍKOVĚ A ZŠ A MŠ BOHDÍKOV
SDĚLUJÍ VÝSLEDEK CHARITATIVNÍHO KONCERTU

„KONCERT PRO MARTÍNKA“
KONCERT SE KONAL V NEDĚLI 25. ŘÍJNA 2015
V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA V BOHDÍKOVĚ
A DÍKY NÁVŠTĚVNÍKŮM A DALŠÍM,
KTERÉ KONCERT MOTIVOVAL, BYLO SHROMÁŽDĚNO

12 500 KČ
VÝTĚŽEK BUDE PLNĚ VYUŽIT NA ÚHRADU NÁKLADŮ LÉČBY
MARTÍNKA KLIMEŠE V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU
V KLIMKOVICÍCH, POPŘ. DALŠÍCH ZAŘÍZENÍCH.
VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI, DĚKUJEME.

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

 30. LEDNA 2016  KULTURNÍ DŮM BOHDÍKOV  ZAČÁTEK 20:00 
HUDBA STYL+SÁRA REISAUSOVÁ  TOMBOLA  DOPROVODNÝ PROGRAM
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

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

 Úterý 22. 12. 2015  17 h  Kulturní dům Bohdíkov 
 Vánoční perníčky, dekorace a dárečky, občerstvení. 
 Těšíme se na Vaši návštěvu! 

INZERUJTE
S NÁMI!
Plošný inzerát cena 2,50 Kč za 1 cm2

Bohdíkovský zpravodaj vydává obec Bohdíkov, IČ 00302376, adresa: Bohdíkov 163, 789 64. Vychází 6x ročně. Zapsán do evidence periodického
tisku pod číslem MK ČR E 14091. Redakční rada: Mgr. Jana Málková, Ivana Pazdírková, Mgr. Petra Straková a Petr Janků. Adresa redakce: Obecní
úřad Bohdíkov, e–mail: bohdik.zpravodaj@centrum.cz, graf. úprava a tisk Reprotisk s.r.o, Šumperk.

