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Vážení spoluobčané,
v dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále rychleji,
je potřebné se i pozastavit. Takovým malým, ale krásným pozastavením jsou pro nás Vánoce, čas, kdy jsme si bližší jako
nikdy a snažíme se zapomenout na běžné problémy.
Vždyť o Vánocích se v nás probouzejí ty nejkrásnější pocity a snažíme se s nimi podělit se svými blízkými a drahými.
Hledáme upřímné lidské porozumění a toužíme po laskavém
lidském dotyku. Ano v tom je to velké tajemství a bohatství
života. Bylo by krásné, kdyby to tak mohlo být i v běžném
a každodenním životě. Proto si važme jeden druhého a zachovejme si slavnostní chvíle z vánočních a novoročních svátků po celý rok.
Při této příležitosti Vám chci poděkovat za Vaši práci v domácnostech, na Vašich pracovištích i pro rozvoj obce. Věřím,
že v novém roce i v dalších letech se pro nás zlepší životní
podmínky a postupně poroste kvalita života.
Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně trpělivosti
při zdolávání osobních problémů.
Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku.
Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A VÝSTAVA DOVEDNÝCH RUKOU
V KULTURNÍM DOMĚ
V neděli 4. 12. 2016 jsme se už podruhé sešli v parku
u kulturního domu při rozsvícení vánočního stromu. Rodí
se tak nová tradice setkávání občanů, při které se v naší
obci scházíme, abychom společně zahájili předvánoční
období.
Ani mrazivé počasí neodradilo rodiče, děti, jejich babičky a dědečky od účasti na tomto příjemném setkání.
Organizátory jistě potěšila ještě větší účast než v loňském
roce. Po úvodním slově ředitelky školy Mgr. Aleny Vokurkové nás do vánoční atmosféry naladilo vystoupení hudebníků ze Šumperka pod vedením pana Machaly a básničky
s vánoční tématikou v podání sourozenců Hodkových.
Potom znovu zazněly známé koledy a vánoční písně, které si s hudebním doprovodem s chutí zazpívali i někteří
z přítomných občanů. Po krátkém vánočním slovu starosty obce se rozzářil vánoční strom. Děti měli možnost rozsvítit si vánoční světýlka nebo prskavky.
Potom se většina z nás přemístila do kulturního domu,
kde byla připravena prodejní výstava výtvorů dovedných

rukou a také něco pro zahřátí. Nechci tady uvádět všechny
vystavovatele, abych náhodou na někoho nezapomněl, ale
celkový počet 30 je sám o sobě úctyhodný. Musím zároveň všem vystavovatelům vyjádřit hlubokou úctu a obdiv.
Člověk až žasne, kde pro svoji tvorbu berou nápady a inspiraci. Máme štěstí, že si svoje výrobky a dárkové předměty nenechávají pro sebe, ale chtějí je prezentovat široké
veřejnosti. Spatřuji v tom obrovský potenciál, který musíme ještě lépe v budoucnosti využít ku prospěchu obce.
O pohodu v sále kulturního domu se také starali členové Sboru pro občanské záležitosti, kteří připravili něco pro
zahřátí nebo k zakousnutí. Přispěli tak k tomu, že všichni
odcházeli do svých domovů spokojení a dobře naladění.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří přispěli ke zdaru této společné akce, zejména kolektivu Komunitní školy Bohdíkov, za přípravu výstavy dovedných rukou paní
Kateřině Novákové a všem jejím kolegyním a kolegům,
panu Romanu Valentovi za výzdobu vánočních stromů
a kolektivu SPOZ za přípravu občerstvení. Máme v obci
šikovné a nápadité lidi, můžeme se určitě těšit, že nás za
rok zase něčím příjemně překvapí.
Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI VYJDOU
OPĚT DO ULIC
Nadcházející nový rok 2017
na mnoha místech začne tradičně Tříkrálovou sbírkou, kterou
v našem kraji organizuje Charita
Šumperk.

S tříkrálovými koledníky se budete moci setkat v období mezi
2. a 10. lednem 2017. Jejich posláním
je přinášet do všech domovů požehnání, šířit radostnou zvěst o narození
Ježíška, především v našich srdcích,
a poprosit 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 2017 bychom rádi podpořili Centrum pro rodinu v Šumperku
a Poradnu pro ženy a dívky – centrum nenarozeného života. Dále bychom chtěli zvýšit dostupnost Charity Šumperk zakoupením automobilu
pro rozvoz obědů a péči v terénu,
rozšířit sortiment půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
vybavit Centrum sociální a humanitární pomoci pro zabezpečení soukromí při práci s klienty. Také část
přerozdělených peněz poskytneme
na přímou pomoc pro občany, kteří
se ocitnou v hmotné nouzi.

V loňské Tříkrálové sbírce koledníci vykoledovali 725 347,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoli
darem.
I letos Vás prosíme, nebojme se
otevřít dveře a svá srdce a nechme
se aspoň oslovit posláním, které nám
tříkrálové koledování přináší, buďme
nápomocni pro pomoc druhým, pokusme se společně udělat svět lepším.
Děkujeme za Vaši podporu.
Za Charitu Šumperk
Jana Bieliková, ředitelka

zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce
dne 24. 10. 2016 v Bohdíkově

40. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Kontrolu plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce
b) Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce Bohdíkov
c) Podání žádosti na získání dotace od MŠMT ČR na projekt „Rozšíření
výukových kapacit ZŠ Bohdíkov“ z programu 133 310 se závazkem
spolufinancování projektu v minimální 35 % výši povinné spoluúčasti
z celkových nákladů projektu
d) Rozpočtový výhled obce na léta 2017–2019 podle přílohy
e) Výkup pozemků do vlastnictví obce p.č. 54/2, trvalý travní porost
a p.č. 41/4, zahrada v k.ú. Komňátka, podle geometrického plánu č.
152-190/2016 zpracovaného zeměměřičským inženýrem Tomášem
Křikalem od vlastníků pana P. D. a pana F. D., oba bytem Komňátka
za cenu 200,- Kč/m2
f) Předběžný záměr obce vykoupit část pozemku p.č. 392/6 v k.ú. Raškov
Ves pro účely místní komunikace
g) Projednání žádosti o dotaci pro Římskokatolickou farnost Raškov na
opravu kostela
h) Poskytnutí dotace ve výši 14 tisíc Kč pro Římskokatolickou farnost
Raškov na opravu kostela sv. Jana Křtitele v Raškově
41. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva
obce
42. Zastupitelstvo obce volí
Pana Petra Úlehlu, bytem Bohdíkov, přísedícím Okresního soudu v Šumperku na období 2016–2020
43. Zastupitelstvo obce ruší
Ke dni 31. 10. 2016 pobočku Místní knihovny v Komňátce s tím, že knihovní fond bude převeden na Místní knihovnu Bohdíkov a Místní knihovnu
Raškov

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Svozy KO v období 12.–2. měsíc jsou v sudé týdny úterky
a v liché týdny středy.
V období 3.–11. měsíc jsou to pouze úterky v sudé týdny.

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
27. 12. 2016 • 30. 01. 2017
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období
se narodili:
Tobias Vogl, Bohdíkov
Vanesa Králová, Bohdíkov
Barbora Sedlárová, Bohdíkov
Jakub Jelínek, Raškov

Za sledované období nikdo
nezemřel.

Ze života naší obce

SPOZ INFORMUJE

Podzimní období představuje pro
všechny členy SPOZ nejvíce práce,
kde kromě celoročních návštěv v rodinách při různých jubileích se připravuje zájezd pro důchodce, pomoc
při zajištění občerstvení a důstojného
průběhu návštěvy našich přátel z Nitrianských Sučan, setkání padesátiletých a stříbrných svateb, tradiční
besedu s důchodci a novou akci rozsvěcování vánočního stromu.
Nyní mi prosím dovolte, abych
jednotlivé akce alespoň v krátkosti
zhodnotil. O zájezdu pro důchodce
a návštěvě z Nitrianských Sučan bylo
již informováno v minulém čísle Bohdíkovského zpravodaje a byly hodnoceny kladně.
Na setkání padesátiletých a manželských párů, které v letošním roce
oslavili jubileum 25 let společného života tedy „stříbrnou svatbu“, které se
konalo v sobotu 22. října v kulturním
domě v Raškově, byli pozváni občané
naší obce a rodáci, kteří se narodili
v roce 1966 a manželské páry, které
si své ano řekly v roce 1991. Po krátkém přivítání následovalo vystoupení
žaček základní školy Bohdíkov pod
vedením paní učitelky Mgr. Strakové
Petry, projev starosty obce, zápis do
kroniky a focení všech účastníků. Po
pronesení přípitku a slavnostní večeři
začal zábavný večer, kde k tanci zahrál DJ Krátký a jako překvapení večera vystoupily orientální tanečnice
pod vedením paní Záluské Veroniky.
Je jen velká škoda, že se této akce zúčastní více lidí přespolních než místních občanů a děkují za hezky strávený večer, který se nikde v širokém
okolí nekoná. Jen občané Bohdíkova
ho berou jako samozřejmost a když
už se nahlásí, tak ani nepřijdou.
Doufáme proto, že občané narození
v roce 1967 a občané, kteří uzavřeli
manželství v roce 1992 se dostaví
v daleko větším počtu (nejlépe 100
%), aby naše úsilí nevyšlo vniveč.
Další akcí bylo setkání s důchodci, které proběhlo v pátek 11. listopadu rovněž v kulturním domě. Na tuto
akci byla zajištěna doprava tam i zpět
autobusem, kterou zajistila firma
Vobus Hanušovice. Program besedy
se skládal z vystoupení dětí z mateř-

ské školy Raškov pod vedením paní
učitelky Vysloužilové Kamily a paní
učitelky Hlavíkové Boženy Báry, dále
následovalo vystoupení žáků základní školy Bohdíkov pod vedením paní
učitelky Mgr. Fleischerové Evy. Celý
program dětí byl odměněn velkým
potleskem všech babiček a dědečků. Poté následovala krátká beseda
se starostou obce, malé občerstvení
a vystoupení „Bohdíkovských mažoretek“ s premiérou nové skladby. Po
celý večer hrál k tanci pan Sklenář.
Obohacením programu bylo ještě
vystoupení orientálních tanečnic ve
svých pestrobarevných kostýmech,
které sklidilo rovněž velký úspěch.
Hlavním bodem programu byla jako
již tradičně na této akci bohatá tombola se spoustou jak menších tak
i hodnotných cen, za které touto
cestou děkuji všem sponzorům. Velice mile nás překvapila vysoká účast
důchodců. Doufám, že se tato akce
všem líbila a že ji budou navštěvovat
i v příštích letech.
Další akcí, která proběhla v neděli 20. listopadu, bylo vítání našich
nejmladších občánků do života. Ve
14.oo hodin odpoledne se sešlo deset
z dvanácti pozvaných rodičů k tomuto slavnostnímu aktu. Po krátkém
přivítání následovalo vystoupení dětí
z mateřské školy Bohdíkov pod vedením paní učitelky Matysové Bohumily a paní učitelky Průchové Jany,
krátký projev starosty obce a focení
se zápisem do kroniky. Přejeme našim nejmladším hodně štěstí a lásky
svých nejbližších.
Poslední akcí, kterou jsme v letošním roce udělali, bylo rozsvícení
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vánočního stromu v parku u kulturního domu v Raškově, které proběhlo
v neděli 4. prosince. V pěkném mrazivém podvečeru se sešla velká spousta
obyvatel z celé vesnice. V kulturním
domě jsme pro ně přichystali občerstvení v podobě svařeného vína, kávy,
čaje, grogu, nealko nápojů a párků
v rohlíku. O tom, že spousta lidí zůstala až do večerních hodin, svědčí
to, že se jim tato akce také asi líbila.
Tak nashledanou v příštím roce.
Leoš Hatoň, předseda SPOZ

OKÉNKO DO HISTORIE
NAŠÍ OBCE

Tradice a zvyky v Komňátce
(Zapsáno rukou kronikáře Bohumila Pavelky)
Popis zvyků o hodech
Starší občané oslavovali hody
v měsíci listopadu neděli před Kateřinou od neděle až do čtvrtka s takovým programem: Neděle náležela
svobodné chase, která se bavila taneční zábavou do rána příštího dne.
Nejslavnější byl pondělek. Všichni
občané se zúčastnili bohoslužeb
v Raškově, po kterých od kostela
s hudbou v průvodu pochodovali do
hostince. Po poledni následovalo tlučení kohouta, které kronikáři vypravoval Alois Mazák st.
Tlučení kohouta
Živý kohout v dolíku země sedící
přikryl se hliněnou mísou s dírou ve
dně, z které kohout vystrkoval hlavu.
Kdo chtěl tlouci, odstoupil od kohouta 10–15 kroků a tam mu zavázali

šátkem oči. Do rukou dostal cep a dvakrát nebo třikrát
soutěžícím zatočili dokola a pak šel s očima převázanýma
k míse s kohoutem. Udeřil-li vedle kohouta, aniž by rozbil
mísu, musel zaplatit poplatek šesťák. Zasáhl-li, dostal odměnu.
Stínání berana
Podle vypravování Jana Bittnera st. prováděli ve čtvrtek
stínání berana takto:
Chasník v pastýřských šatech vedl ověnčeného berana
celou vesnicí za doprovodu hudby a občanstva až do hostince na sál, kde potom popravčí se zavázanýma očima
měl jednou ranou kosířem (druh kosy na řezání sekaniny)
berana o hlavu připravit. Jeho úkol mu ztížili tím, že do
vlny na krku berana vpletli dráty. V případě jeho nezdaru
po částečném poranění bylo pak zvíře píchnuto nožem.
Masa bylo použito k pohoštění hudebníků a ostatních, kteří si berana k tomu zvyku zakoupili. Stínání berana zahynulo pro trýznění zvířat.
Taneční zábava
Večer následovala vždy hasičská zábava, které se zúčastnili všichni občané. Aby byla 100% účast, tvrdilo se,
že neúčastí na ní neurodí se mu brambory a při zábavě na
ostatky (před popeleční středou) zase se mu nepodaří len.
Do čtvrtka vysedával zdejší lid v hospodách, z čehož měli
největší radost hostinští.

Štědrý večer – zvyky
První vánoční stromek ve zdejší obci se objevil roku
1882 u Jana Bittnera čís. 35, rodák z Bratrušova. Stromek
byl okrášlen chudými ozdobami. Tehdy děti nedostávaly
dárky, ani nebyla bohatá večeře, jen pro vykonávání zvyků
byly přiděleny jablka a ořechy. Skořápky ořechů házely se
kolem zahrady, aby škodná zvěř nezpůsobovala v zahradě
škodu a po dobu zvonění klekání o Štědrém dnu ovazovali stromy povřísly, aby stromy dávaly bohatou úrodu.
Svobodná děvčata tloukla na slepičárnu a ozval-li se jim
kohout, tak se v novém roce provdají. Doma děti lily olovo, děvčata házela přes hlavu pantoflem, chlapci pouštěli
skořápky se svíčkou po vodě a někde předpovídali svůj
budoucí život v novém roce pomocí 3 hrnků. Tři hrnky
překlopili a pod ně dali hlínu, pod druhý peníz a pod třetí
chléb, zatím soutěžící čekal za dveřmi. Potom byl zavolán do světnice a hádal. Po každém odhadu se zase hrnky změnily v nepřítomnosti hadače. Uhodl-li třikrát hlínu
– zemře, dvakrát – bude těžce nemocen a jedenkrát zase
lehce. Peníz a chléb znamenal: třikráte uhádl-li, bude míti
dostatek peněz či chleba, dvakrát průměr a jedenkrát bídu.
Pramen: KRONIKA OBCE KOMŇÁTKY OD ROKU
1924; OA Šumperk
Mgr. Petra Straková

Z á k l a d n í a m a t e ř s k á š k o l a BOHDÍKOV
Koncert pro Martínka
V neděli 13. listopadu se sešlo velké množství dobrých
lidí v raškovském kostele, aby svojí účastí a dobrovolným
příspěvkem pomohli 8letému Martínkovi Klimešovi v jeho
nelehkém osudu. V zaplněném kostele se představily děti
ze školního sboru, malí muzikanti z HŠ YAMAHA a také
Martínek se svou rodinou. Celkem se podařilo vybrat částku 21.000 Kč.
Všem zúčastněným děkujeme za přízeň, dobré srdce
a ochotu pomoci.
			
Mgr. Petra Straková

Výlet do Šumperka
Ve středu 16. listopadu se ocitla naše vesnice bez proudu, a tak jsme předešli komplikacím a vyrazili na zajímavé
vyučování do Šumperka. Mladší polovina žáků navštívila
muzejní hernu, nové prostory hasičů a okresní knihovnu.
Starší žáci byli nejdříve také u hasičů, potom absolvovali
výstavu a program o Adolfu Bornovi a nakonec navštívili
učňovské středisko, kde si přímo vyzkoušeli, co se učí prodavači, obchodníci a kadeřnice.

Vlastivědná exkurze v Olomouci
Dne 30. 11. jsme vyrazili na vlastivědnou exkurzi do
Olomouce. Druháci a třeťáci navštívili „Pevnost poznání“.
Zde jsme se mohli projít modelem mozku, korytem řeky
s hmyzem v nadživotní velikosti nebo si zkusit simulovat
zatopení města stoletou vodou. Zkrátka každý z nás si
vyzkoušel to, co ho zaujalo. Celé dopolední bádání jsme
ukončili načerpáním vánoční atmosféry a prohlídkou olomouckého náměstí.
Čtvrťáci a páťáci absolvovali program „Advent
v arcibiskupském paláci“ a poté si zkoušeli, jestli poznají
sloh románský, gotický a barokní pří procházce městem.
Určitě budou dlouho vzpomínat na návštěvu Kostela
sv. Michala, Dómu i vánoční trhy na Horním náměstí.
Martina Johnová
a Mgr. Vendula Johnová
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KOMUNITNÍ ŠKOLA
Adventní koncert Dětského pěveckého sboru Motýli
Šumperk
Po dvou letech jsme opět měli možnost Motýly přivítat
přímo u nás v Bohdíkově. Tento vynikající pěvecký sbor se
před nedávnem vrátil z velmi úspěšného soutěžního zájezdu do Španělska (viz - http://www.motyli-sumperk.cz/ ).
Návštěvníkům našeho koncertu je určitě zcela jasné, proč
ve Španělsku zvítězili.
Rozsvícení vánočního stromu a výstava rukodělných prací občanů Bohdíkova a okolí
Druhou adventní neděli (4. 12.) se rozsvítily vánoční
stromy v obci. Zatím ještě stromek se rozzářil za přítomnosti řady občanů v parku u KD. Krátké setkání u něj doprovodili hudebníci pod vedením p. Machaly, sourozenci
Hodkovi vánočními verši a pan starosta sváteční řečí. Na
všechny potom čekalo občerstvení a teplý punč, o které
se postaral SPOZ. Akci doprovázela také výstava rukodělných výrobků více než 30 vystavovatelů z Bohdíkova
a okolí. Všem ochotným šikovným lidem, kteří přijali pozvání vystavovat, velmi děkujeme a těšíme se na příště!

Seznam vystavovatelů:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Libuše Musilová - Bohdíkov
Michaela Musilová - Bohdíkov
Veronika Záluská - Bohdíkov
Vlasta Kuttlerová - Komňátka
Kateřina Nováková - Bohdíkov
Iva Zamykalová - Bohdíkov
Alena Vicenecová - Bohdíkov
Jana Krčálová - Bohdíkov
Zdenka Mitášová - Bušín
Hana Kamlarová - Ruda nad Moravou
Hana Vokurková – Bohdíkov
Jiřina Šimková - Bohdíkov
p. Soukupová – Ruda nad Moravou
Karel Šimek – Bohdíkov
Petr Vokurka a Eva Horáková - Raškov

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Alena Skoumalová – Bušín
Petra Divišová – Raškov
Anna Osladilová – Raškov
Julie Nováková – Bohdíkov
Radka Makovcová – Šumperk
Eva Divišová – Bohdíkov
Eva Novotná - Bohdíkov
Jarmila Podhorná - Bohdíkov
Jana Dostálová – Nový Malín
Pavla Lasovská - Hostice
Jana Zbořilová - Šumperk
Manželé Kašparovi – Bohdíkov
Vlaďka Šíblová - Bohdíkov
Mária Reissausová- Bohdíkov
Dáša Prodělalová - Hanušovice
Miluše Köhlerová – Malá Morava
Mgr. Alena Vokurková
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FK Bohdíkov
Tak jsme to zazimovali
Tak jsme to zase zazimovali, hřiště,
fotbal, optimismus. Stačilo, aby se kopačák párkrát otočil po zeleném pažitu,
stačilo dvanáct přímých nártů, patery
housličky, devadesát osm hlaviček, jedenáct zaklekávaček, jeden postup a dnes
už téměř legendární jeden podzimní gól
venku a rok je pryč. Plány se spřádaly,
a pak jsme se je snažili plnit, pracovitě
jsme pracovali, a pak jsme se za hotové
dílo mohli poplácat po rameni, body se
sbíraly, a pak jsme se je snažili zúročit,
diváky jsme si hýčkali, a pak jsme se
snažili je nezklamat. Letí to jako voda,
roky neubývají, tělo bolí, ale brání se
všem neduhům a nám nezbývá nic jiného než bojovat a těšit se na konec roku,
na „Mastnou hubu“, která vše podtrhne a úspěšně završí. A úspěšně to letos
opravdu završila.
Třídenní přípravy na svátek Vepřobraní přinesly své ovoce a pochvala
musí být všem, kteří aspoň nějakou
ruku přiložili k dílu, pokud ji neměli
v kapse nebo za zády. To může mít jen
ten nejvyšší a tomu to je s úctou tolerováno. Počasí bylo první dva dny shovívavé, jen v hlavní sobotní labužnický
den přišel déšť, ale na konci listopadu
je to vždycky vabank, takže buďme
rádi za to málo. Už čtvrteční pozvolný rozjezd při vaření krup naznačoval,
že letos to proběhne ukázkově. Desátý
ročník tohoto závěrečného listopadového setkávání u dobrého jídla musel mít
zákonitě nálepku profesionality, zdatné
rukodělné práce a dobrého šmaku. Nikdo zbytečně neujídal, minimum volných chvilek mezi krájením, mícháním
a plněním se vyplňovalo pouze nutným
malým občerstvením, aby se tělo vzpružilo a mysl pročistila a rozjasnila. Jednu
z nejdůležitějších funkcí si vybral Voky,
a ač jsme se zpočátku obávali, že funkce topiče bude nad jeho síly, zhostil se
tohoto úkolu svědomitě. Mumlal si sice
pořád pod vousem „Hoř ohníčku plápolej, kotlům teplo dodávej“, ale nám to
nevadilo, hlavně že nevyhaslo. Na hlavní partu řeznických učňů okem bystrým
dohlížel a rukou pevnou velel a umýval
nádobí předseda. Partu si vybral stejnou, dobrou, poctivě pracující a hlavně
levnou, kamarádi, fotbalisti, funkcionáři, uzenářky, prostě z každého ten
správný kousek, aby to mělo, jak jsem
již zmiňoval, ten správný šmak. Všichni pracovali jak hodinky od kolegů ze
Švýcar. A dílo, to se podařilo. Ostudu
jsme neudělali a poklidně, s plným žaludkem, zakončili rok 2016.
Fotbalový rok, který vypadal pro
někoho stejný jako každý jiný, byl zase

trochu jiný. Mnohdy stereotypní plynutí
obohatili jsme si příjemnými fotbalovými i osobními úspěchy a museli jsme
přijmout i události méně příjemné. Do
světa jsme přivítali a zapili novou ratolest, do „síně slávy“ s úctou uvedli živoucí hráčské legendy a zapili to s nimi, na
straně druhé jsme museli přijmout i nenadálá úmrtí. Život bývá kamarádský
a dokáže nám uštědřit spoustu radostí,
ale někdy nám nečekaně zasadí krutou
ránu osudu a v tomto případě to jednoduše nebylo fér.
Máme tu konec roku, Vánoce, Štědrý den, tedy šance pro nás fotbalisty,
že pod stromečkem objevíme nové kopačky, kvalitní chrániče, tepláky, teplé
spodní prádlo. Pojďme se tedy v klidu
těšit třeba jen na dobrého kapra a na
setkání se svými blízkými, přáteli a kamarády, ať ve zdraví společně vkročíme
do Nového roku i dalších let.
Autor dobrého čtení na dlouhé
zimní večery P. J.
21. 1. 2017 – valná hromada
FK Bohdíkov
27. 1. 2017 – ples FK Bohdíkov
(hraje YANTAR band)

Výlet do Bruna
Dne 27. 10. 2016 se uskutečnil výlet do zábavního centra Bruno family
v Brně, který uspořádaly místní maminky Jana Pavelková, Simona Divišová
a Zdenka Václavková. Výletu se zúčastnily rodiny s dětmi z Bohdíkova, Raškova, Horního Dvora, Bohutína a Šumperka. V Brunu jsme si užili hodně skvělé
zábavy a radosti našich dětí, které se
nemohly nabažit atrakcí. K cestě jsme
využily služeb autobusové dopravy pana
Zdenka Spáčila z Raškova.
Všem zúčastněným jedno velké
poděkování za podzimní super výlet.
Zdenka Václavková, Raškov
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SDH Bohdíkov
Dne 26. 11. 2016 se sešli členové
hasičského sboru v Bohdíkově na výroční Valné hromadě sboru. Schůze
se zúčastnili Ing. Luděk Hatoň za
OÚ Bohdíkov, pan Antonín Havlas
za OSH a pan Jiří Hlásný za okrskové
sdružení hasičů. Schůze se také zúčastnili pan Miroslav Spáčil za SDH
Komňátka a pan Adolf Fleischer za
SDH Raškov.
Úkolem této VVH bylo zhodnotit
práci hasičského zboru za rok 2016.
Dle plánu práce se nám podařilo všechny naplánované akce uskutečnit. Jediné, co se nám nepodařilo uskutečnit,
byla výstavba WC u kuželny a uspořádání Turnaje v kuželkách. Tímto
bychom chtěli podotknout, že tento
rok nebyl pro hasičský výbor jen tak
obyčejný. Uspořádali jsme oslavu 130.
výročí hasičského sboru. Také bychom
chtěli poděkovat všem, co se na této
akci podíleli.
I v příštím roce budeme pořádat
různé akce – 7. ročník Pálení čarodějnic, 17. ročník Pohádového lesa, budeme i nadále spolupracovat se skupinou
mažoretek (seniorek) a podle možností budeme podporovat spolupráci
s Amazonkami (fotbalistkami). Nadále
budeme spolupracovat se sbory: SDH
Raškov a SDH Komňátka. Naši členové se postarají o celoroční údržbu areálu letního divadla v Bohdíkově.
Při této příležitosti chceme poděkovat OÚ Bohdíkov za spolupráci a další
podporu. Doufáme, že i v dalším roce
bude vzájemná spolupráce pokračovat.
Na závěr přejeme všem spoluobčanům radostné Vánoce a šťastný Nový
rok.
Výbor SDH Bohdíkov

Bohdíkov v letech se 6 na konci
1576 – Poprvé se v dokumentech uvádí
existence šlechtické tvrze v Bohdíkově.
1656 – Soupis poddaných rudského
panství v Bohdíkově uvádí 15 sedláků,
2 zahradníky a 7 domkařů.
1776 – 20. února se narodil první,
učitelským úřadem jmenovaný, učitel
v Bohdíkově – Jan Matys.
1846 – V Komňátce bylo 56 domů
a 439 duší, přifařena a přiškolena byla
k Raškovu.
1866 – Morová epidemie v Bohdíkově. Na památku mnoha zesnulých byl
postaven rychtářem obce tzv. Langrův
kříž (u silnice do Temenice), který byl
v roce 2009 prohlášen kulturní památkou.
1886 – V manufaktuře Antona Schenka v Raškově se začaly vyrábět destičky
na kořínkové a žíněné kartáče. 2. února
se konala 1. valná hromada SDH Bohdíkov, v říjnu slavnost svěcení a přejímání stříkačky.
1896 – V Bohdíkově bylo otevřeno divadelní jeviště, slavnostní proslov nadučitele Aloise Konečného.
1906 – Na hasičské slavnosti v Komňátce cvičili členové Sokola Bludov.
V červenci začali cvičit mladí lidé na
školním letním cvičišti pod vedením
Bohuše Konečného – syna řídícího
učitele A. Konečného. V Raškově byla
vybudována hasičská zbrojnice (velitelem hasičů byl Franz Gramel). Jednatel SDH Komňátka a současně tamní
učitel Lambert Talpa ve výroční zprávě za rok 1906 napsal: „Neuvědomělý
lid se nechá za nos vodit, ale vzdělaný
muž jedná jen dle svého přesvědčení.“
1916 – Vojenskou rekvizicí odebrány
3 zvony z místního kostela (nové byly
dodány v roce 1925), také měděné
a mosazné domácí nádobí i měděné
kotle v celé obci. V obci probíhaly i rekvizice obilí, mouky, dobytka a sena
pro frontu. Obyvatelstvo dostávalo jen
mouku a krupici kukuřičnou na lístky.
Pšeničná mouka nebyla vůbec.
1926 – V srpnu postihlo Komňátku náhlé krupobití, veliké kusy ledu zranily
řadu lidí pracujících na poli, utrpěly
ovsy i ovoce.
1936 – Byla zahájena elektrifikace
obce, obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že pro nedostatek finančních
prostředků nelze vyhověti okresnímu úřadu v Šumperku, aby při zdejší
škole byly zřízeny sprchové lázně. Na
nádraží Český Bohdíkov bylo během
roku odbaveno 30 100 osob. Osobní
frekvence vzrostla tím, že veškeré děl-

nictvo v okolí bylo v druhém pololetí
plně zaměstnáno. K 50- letému výročí
SDH Bohdíkov byl zakoupen spolkový
prapor – slavnosti se zúčastnil i německý hasičský sbor z Raškova. Poprvé se
začalo vyučovat v obou třídách školy
v Komňátce.
1946 – V únoru byla obec postižena
velkou povodní následkem oblevy. Byla
protržena železniční trať v délce několika desítek metrů, poškozena silnice,
rozvodnil se i potok na Drahách, stržen
břeh Moravy za sokolovnou až ke školce (dnes Obecní úřad). Místní národní
výbor zavedl pracovní povinnost místních občanů. V srpnu a září probíhal
odsun Němců z československého území (z Bohdíkova i Aloisova 7 rodin, dalších mnoho rodin z Raškova). Prázdné
domy v Raškově obsadily rodiny ze
Slovenska a Valašska. V říjnu u pomníku padlých byla slavnostně zahájena 1.
Československá dvouletka. Byl znárodněn závod na výrobu korkových zátek
(původní majitel A. Schenk). V den výročí osvobození zasazena v Komňátce
lípa svobody. Oddíl kopané zřídil fotbalové hřiště za Krčmou na pozemcích
hostinského Ladislava Dašky.
1956 – V obci byl 1 soukromý zemědělec se zemědělskou půdou nad 15 ha,
4 zemědělci s 10–15 ha, 6 zemědělců
5–10 ha, 5 zemědělců 3–5 ha. JZD
bylo založeno až v roce 1957. V říjnu vešel v platnost zákon o snížení pracovní
doby ze 48 h na 46 hodin týdně. V jarních měsících bylo zřízeno a upraveno
hřiště místní tělovýchovné jednoty Tatran odbor kopané na pozemku mezi
Moravou a železniční tratí, 1. zápas se
odehrál 9. 5. se Sokolem Hrabenov. Na
louce za slévárnou a bývalým mlýnem
bylo vybudováno kluziště. V dubnu
bylo založeno JZD v Komňátce. V hlášení o stavu úzkorozchodných drah
Moravskoslezské vápenice závod Dolní Bohdíkov uvádějí, že mají 15 000 m
úzkorozchodných kolejí. Byla dostavěna hasičská zbrojnice v Bohdíkově.
Bohdíkovští požárníci byli hodnoceni
jako nejlepší požární jednotka v okrese. Sbor měl 188 členů a do celostátní
soutěže vycvičil čtyři družstva.
1966 – V prosinci napadlo 50 cm sněhu, který při oblevě po Vánocích polámal mnoho mladých stromů v okolních
lesích. Bylo zničeno i několik střech
obytných domů a hospodářských budov. Na okrskové soutěži v Rudě nad
Moravou se družstvo SDH Komňátka
umístilo na 1. místě.

–7–

1976 – Slavnostně byla otevřena samoobsluha v Bohdíkově. Skončila výroba
vápna, byla uzavřena dolní vápenka.
Byla zrušena celulozka v Jindřichově,
Moravou přestala téct barevná voda
pokrytá pěnou. Taneční hudba Swig
club Bohdíkov vedená Janem Turkem
i s dechovkou hrála během roku na
102 akcích v Bohdíkově a širokém
okolí.
1986 – Do provozu byla uvedena nová
budova Místního národního výboru
(přebudována původní mateřská škola). V Komňátce byl postaven lyžařský
vlek a vodovod. Školní hřiště v Bohdíkově bylo vybaveno osvětlením. V areálu letního divadla se konala poslední
výstava drobného zvířectva. V prosinci zemřela v Olomouci ve věku
96 let paní Růžena Doleželová, učitelka
1. mateřské školy v Bohdíkově, členka
Sokola a čestná občanka Bohdíkova.
Tělovýchovná jednota Sokol Bohdíkov
měla 215 členů.
1996 – Probíhaly rozsáhlé opravy kostela sv. Petra a Pavla v Bohdíkově. Na
budově dnes už bývalé nové mateřské
školy byla zhotovena sedlová střecha.
Sbory dobrovolných hasičů v Bohdíkově i Komňátce se nacházely v útlumu.
Někteří z hasičů se starali o lyžařský
vlek v Komňátce. Obecní úřad zakoupil první počítač.
2006 – Počátkem roku napadlo veliké
množství sněhu. Na hluboký sníh doplatily hlavně srny, které
mnohdy hledaly potravu až v obci.
Na řece Moravě se objevili kormoráni. Byl ukončen provoz nové prodejny
v Komňátce. V květnu bylo slavnostně
uvedeno do provozu víceúčelové hřiště
v Bohdíkově. Obec vstoupila do nově
založené obecně prospěšné společnosti MAS Horní Pomoraví. Jednotka
SDH Raškov zasahovala u 4 požárů na
území obce.
2016 – SDH Bohdíkov oslavil 130 let
své existence, SDH Raškov již 135 let.
V říjnu po dlouhé výluce opět začaly
jezdit vlaky po nově vybudované a modernizované železniční trati. Budova
čekárny na zastávce Komňátka byla
zbourána (postavena byla v roce 1963),
nahradil ji pouze přístřešek. Zmodernizováno, ale současně uzavřeno bylo
nádraží v Bohdíkově. Provoz na trati je
řízen ze Šumperka a jízdenky si cestující musí zakoupit až ve vlaku. Na přejezdech přibylo signalizační zařízení. Byla
zrušena knihovna v Komňátce.

firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
17. 12.

Turnaj ve stolním tenise

25. 12.

Štěpánská zábava

2.–10. 1.

Tříkrálová sbírka

27. 1.
4. 2.
11. 2.

Sportovní ples
Ples Komunitní školy Bohdíkov
Včelařský ples

Vánoční bohoslužby
V kostele sv. Petra a Pavla v Bohdíkově
24. 12. 2015 v 22.00 h.
V kapli sv. Jana a Pavla v Komňátce
26. 12. 2015 v 7.30 h.
V kostele sv. Jana Křtitele v Raškově
24. 12. 2015 v 20.30 h.
V kostele sv. Vavřince v Rudě nad Moravou
24. 12. 2015 v 24.00 h.
pro rodiny s dětmi v 15.00 h.

12. ROČNÍK TURNAJE
VE STOLNÍM TENISE
O POHÁR STAROSTY BOHDÍKOVA

V sobotu 17. 12. 2016 se koná v Kulturním domě
Bohdíkov již 12. jubilejní ročník.
Začátek je v 15:00 hod.
Na turnaj se můžete přihlásit osobně nebo na telefonním čísle 604 566 760 u Jardy Kaňáka
do 15. 12. 2016.
Občerstvení zajištěno, těším se na Vaši účast, srdečně
zve hráče i fanoušky Jarda Kaňák alias Frenky

Vánoční stromky na tábořišti
Campingu Aloisov

Chcete mít letos voňavé svátky vánoční?
Přijděte si vybrat vánoční stromek již nyní!
Označíte si ho a uříznete až těsně před svátky.
Stromek vám provoní váš domov a déle vydrží svěží.
Pro rodiny z obce Bohdíkova za poloviční obvyklou cenu –
300 Kč za borovici, 150 Kč za smrček.
Rodiny z Aloisova mají stromek ZDARMA, za jejich přízeň a také jako omluvu za občasné rušení nočního klidu
návštěvníky Campingu Aloisov.
Spokojené svátky vánoční
vám přejí manželé Haltmarovi.

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2

www.reprotisk.cz
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