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Bohdíkovský 
zpravodaj

 Vážení spoluobčané, 
opět se nám přiblížil ten nejhezčí čas tohoto roku. Ano 

opět jsou tu Vánoce. Vánoce jsou časem radosti, veselosti 
a vzájemného porozumění.

Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší, ale i my 
dospělí. Vůně vánočního stromku nebo cukroví jsou pro nás 
nezapomenutelné a jen nás utvrzují v tom, že nastal ten krás-
ný vánoční čas. Vánoce a štědrovečerní večeře nebo rozdává-
ní dárků je pro nás ta nejhezčí a neopakovatelná atmosféra.

Dovolte mi proto, milí spoluobčané, popřát Vám, aby 
tyto vánoční svátky byly u Vás naplněny radostí, štěstím 
a láskou v kruhu nejbližších. Taktéž mi dovolte, abych Vám 
popřál hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů 
v nadcházejícím novém roce.

Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

CELKOVÁ OPRAVA MÍSTNÍ  
KOMUNIKACE V RAŠKOVĚ DVOŘE

V průběhu měsíce září a října 2017 probíhala v míst-
ní části Raškov Dvůr celková oprava asfaltového povrchu 
místní komunikace. Součástí stavby bylo vybudování nové-
ho odvodnění a rekonstrukce stávající dešťové kanalizace. 
Na tuto akci získala Obec Bohdíkov dotaci od Minister-
stva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpory ob-
novy a rozvoje venkova. Celková výše poskytnuté dotace 
od MMR ČR činí 601 337,- Kč. Celkové náklady na opra-
vu místní komunikace představují částku 1 621 400,- Kč. 
Zbývající část nákladů v objemu 1 020 063,- Kč pokryla ze 
svého rozpočtu obec Bohdíkov. Při realizaci opravy asfal-
tového povrchu komunikaci došlo k značnému omezení 
provozu motorových vozidel v této části obce. 

Chtěl bych poděkovat všem občanům Raškova Dvora 
za to, jak se s nepříjemnou situací po celou dobu výstavby 
vyrovnali a respektovali přitom pokyny zhotovitele stavby 
i obecního úřadu. Dobrou práci odvedla rovněž firma KA-
RETA s.r.o. Bruntál, která byla dodavatelem stavby. Dou-
fám, že celý úsek opravené asfaltové komunikace bude 
našim občanům dobře sloužit a přispěje k jejich spokoje-
nosti. Na závěr bych chtěl poděkovat stavební komisi rady 
obce, zejména ing. Hodkovi a dále MAS Horní Pomoraví 
o.p.s. bez jejichž pomoci bychom nedokázali celou akci 
připravit a následně také realizovat.

Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Nový rok 2018 

se na mnoha mís-
tech zahájí tradiční 
Tříkrálovou sbírkou, 
kterou v našem kraji 
organizuje Charita 
Šumperk ve spolu-
práci s dobrovolníky. 
S tříkrálovými koled-

níky se budete moci setkat mezi 1. a 14. lednem 2018. 
Posláním těchto „Tří králů“ je přinášet do všech domovů 
požehnání, šířit radostnou zvěst o narození Ježíška, pře-
devším v našich srdcích, a poprosit o pomoc pro ty, co ji 
potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc 
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dět-
mi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám 
lidí žijících zejména v děkanátu Šumperk. Část výnosu 
sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. 
V roce 2018 bychom rádi podpořili Centrum pro rodi-
nu v Šumperku, ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy 
a dívky, z.s., část přerozdělených peněz poskytneme na 
přímou pomoc pro občany, kteří se ocitnou v hmotné 
nouzi. Informace o dalších záměrech Vám poskytneme 
během roku.

V loňské Tříkrálové sbírce koledníci vykoledovali 738 
808,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv darem. 
I letos Vás prosíme, nebojme se otevřít dveře a svá srdce. 
Nechme se aspoň oslovit posláním, které nám tříkrálové 
koledování přináší. Buďme nápomocni pro pomoc dru-
hým, pokusme se společně udělat svět lepším.

Děkujeme za Vaši podporu.
Za Charitu Šumperk Jana Bieliková, ředitelka



– 2 –

zprávy obecního úřadu
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PAR-
LAMENTU ČR

Ve dnech 20. a 21. října se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky. V těchto volbách zvítězilo hnutí ANO 2011 s 29,6% hlasů, 
následované ODS s 11,3% hlasů, Českou pirátskou stranou s 10,8% hlasů, SPD 
(T. Okamura) s 10,6% hlasů, KSČM s 7,8% hlasů a ČSSD s 7,3% hlasů. Sně-
movnu doplnily ještě 3 strany – KDU-ČSL, TOP09 a Starostové a nezávislí 
s podílem 5,18 – 5,8% hlasů. Voleb se celostátně zúčastnilo 60,8% oprávněných 
voličů.

Volební účast v Bohdíkově byla 58%. Pořadí vítězných stran bylo následu-
jící: ANO 2011s 35,8% hlasů, SPD s 17,4% hlasů, KSČM s 10,1% hlasů a Čes-
ká pirátská strana s 6,9% hlasů, následované ČSSD a Starosty a nezávislými 
s 6,6% a 6,3% hlasů. Seznam ukončuje KDU-ČSL s 5,7% hlasů a ODS s 5,2% 
hlasů.

J. Málková

K době vánoční neodmyslitelně 
patří betlémy. Jejich krásu můžeme 
obdivovat přede-
vším v kostelech, 
muzeích, na růz-
ných výstavách, 
ale také ve větších 
městech, kde jsou 
velké betlémy v ži-
votní velikosti sou-
částí každoroční 
vánoční výzdoby. 
Jaký je však pů-
vod vzniku betlé-
mů?

Ve 4. století po Kristu nechal pa-
pež Liberius přivézt do Říma 5 prké-

nek z Kristových jesliček. Ty uložil 
v chrámu, který dnes nese jméno 
Santa Maria Maggiore. Iniciátorem 
vzniku tradice stavění jesliček byl 
však František z Assisi. Ten po ná-
vratu z Betléma v roce 1223 připra-
vil pro účastníky půlnoční mše malé 
překvapení. V jeskyni u vsi Graccio 
vystavil jesličky s živým oslem a vol-
kem.

Prvním betlém v Čechách vysta-
vili v roce 1560 jezuité v Praze. Vý-
znamně se zasloužili o jejich další 
šíření. V 16. století tak byly betlémy 
vystavovány i v jiných českých měs-
tech.

Císařovna Marie Terezie v roce 
1751 zakázala betlémy a vánoční hry 
v kostelech. Její syn Josef II. později 
na tento zákaz navázal jeho opětov-
ným vydáním. Považoval betlémy za 
dětinské a církve nedůstojné. Zákaz 
se vztahoval i na betlémy v domác-
nostech. Kontrola dodržování zákazu 
však byla velmi obtížná, a tak lidé si 
své betlémy stavěli dál a tuto tradici 
stále rozšiřovali. 

Nejvyššího rozmachu betlémář-
ství dosáhlo v 19. století, a to přede-
vším v podhorských oblastech. Vý-
robci betlémů začali používat i nové 
materiály – vosk, pálenou hlínu, těs-
to, papír... Často lze v betlémech spa-
třit i konkrétní krajinu, to když se je-
jich stavitelé nechali inspirovat svým 
domovem. V této době se vyráběly 
především betlémy v prosklených 
skříňkách. Vrcholu dosáhlo betlémář-
ství na začátku 20. století, z této doby 
např. pochází slavný Třebechovický 
betlém.

Po druhé světové válce byla bet-
lémářská tradice přerušena komunistic-
kou ideologií, přesto však betlémy vzni-
kaly dál. (Zdroj: www.biskupstvi.cz)

Mohelnický betlém
Byl budován Josefem Ne-

domlelem v letech 1958 – 1988. Ka-
ždý rok je vystavován v kostele sv. 
Tomáše Becketa v Mohelnici, a to 
v boční kapli sv. Anny.

Největší betlém na světě
Ten je k vidění v Jiříkově na Brun-

tálsku. Jeho autorem je řezbář Jiří 
Halouzek. Betlém tvoří figury život-
ních velikostí a byl také zapsán do 
Guinessovy knihy rekordů. 

 Mgr. Petra Straková

USNESENÍ č. 17 ze zasedání zastupitelstva 
obce dne 9. 10. 2017 v Bohdíkově 

59. Zastupitelstvo obce schvaluje 
a)  Kontrolu plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce
b)  Stanovisko obce k záměru České pošty s.p. převést od 1. 1. 2018 poboč-

ku  České pošty v Bohdíkově na Poštu Partner dle přílohy 
c)  Ústřední inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku obce 

za rok 2017 ve složení: Ing. Otakar Tobola – předseda, Ivana Reichlová – 
člen, Margita Urbánková – člen 

d)  Rozpočtové opatření č. 8 podle přílohy
e)  Prodej pozemku p.č. st. 62/2, zastavěná plocha v k.ú. Raškov Ves, který 

vznikl na základě geometrického plánu č. 220-123/2017 zpracovaného 
zeměměřičským inženýrem Ing. Tomášem Křikalem, paní H. H., bytem 
Raškov za cenu dle znaleckého posudku 2 880,- Kč a úhradu nákladů za 
zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku

60. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a)  Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
61. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
a)  Zaslat České poště s.p., obvodu Šumperk stanovisko obce k záměru Čes-

ké pošty s.p. převést od 1. 1. 2018 pobočku České pošty v Bohdíkově na 
Poštu Partner

 Termín: do 15. 10. 2017

HISTORIE VZNIKU BETLÉMŮ



– 3 –

ze života naší obce
SBĚR a SVOZ 

PLASTŮ

27. 12. 2017  
29. 1. 2018

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodil:
David Benet, Raškov

nikdo neZemřel
 

BESEDA  
S DŮCHODCI

V pátek 10. listopadu proběhlo 
v kulturním domě v Raškově již tra-
diční setkání s důchodci naší obce. 
Se svým kulturním programem vy-
stoupily děti z mateřské školy v Raš-
kově pod vedením paní učitelky Vero-
niky Záluské, svůj taneček předvedli 
žáci ze základní školy v Bohdíkově 
pod vedením paní učitelky Martiny 
Johnové a kulturní blok byl ukončen 
vystoupením bohdíkovských mažore-
tek. Poté proběhla krátká beseda pří-
tomných důchodců se starostou obce 
Ing. Luďkem Hatoněm, ve které se 
svým příspěvkem vystoupila i ředitel-
ka základní školy Mgr. Alena Vokur-
ková. 

Následovalo malé občerstvení 
a volná zábava, v průběhu které ješ-
tě své vystoupení předvedly orien-
tální tanečnice. V závěru večera se 
již všichni těšili na tradiční tombolu 
s mnoha pěknými výhrami. Po celý 
večer hrál k tanci a poslechu pan 
Šmída. Dopravu na akci i odvoz zpět 
zajistila firma VOBUS Hanušovice.

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V neděli 27. listopadu jsme v zase-

dací místnosti obecního úřadu přiví-
tali do svazku naší obce nové občán-
ky. Své budoucí kamarády přišly po-
zdravit s pásmem písniček a básniček 
děti z mateřské školy v Bohdíkově se 
svými učitelkami paní Bohumilou 
Matysovou a paní Janou Průchovou. 
Pozvání přijalo celkem osm rodičů se 
svými dětmi i dalšími rodinnými pří-
slušníky. Po jmenovitém představení 
rodičů a dětí a krátkém projevu pana 
starosty se rodiče dětí podepsali do 
pamětní knihy obce. K narození jim 
poblahopřáli a předali růži a malý 
dáreček starosta obce Ing. Luděk Ha-
toň a předseda SPOZ pan Leoš Ha-
toň. Celý slavnostní akt byl ukončen 
pořízením fotografií rodičů s dítětem 
v kolébce před znakem obce a spo-
lečné fotografie všech zúčastněných. 
Fotografie ze slavnostního aktu po-
řídil již tradičně pan Jaroslav Novák 
z Hostic.

Poprachová

VÝSTAVA OBRAZŮ
Během prvního týdne v listopa-

du se velký sál kulturního domu 
v Bohdíkově změnil ve výstavní 
galerii. Své obrazy a umělecké foto-
grafie tu vystavovali malířky a malí-
ři umělecké skupiny NASLISE (Jo-
sef Baslar, František Krňávek, Petr 
Kučera, Jaromíra Posmýková, An-
tonín Štefurák a Iva Zamykalová), 
kteří se scházejí v bývalé litografic-
ké dílně v Rovensku. Návštěvníci 
mohli obdivovat obrazy různých 
námětů i použitých technik. Malby 
olejem, akvarelem či horkým vos-
kem střídala vosková batika i foto-
grafie. Slavnostní vernisáže 31. 10. 
se zúčastnilo asi 80 osob. V rámci 
vernisáže vystoupili žáci ZŠ a HŠ 

Yamaha pod vedením paní učitelky 
Petry Strakové. Po úvodním slovu 
starosty obce se krátce předsta-
vili jednotliví autoři. Výstavu do  
5. 11. navštívilo celkem 54 dospě-
lých a 15 dětí, kteří mohli obdivovat 
obrazy znázorňující reálnou kraji-
nu, zátiší i abstraktní témata. Na 
dobrovolném vstupném se vybralo 
1 920,- Kč.

BOHDÍKOV V LETECH 
SE 7 NA KONCI
1397 – První písemná zmínka o obci 
Komňátka. 
1417- Král Karel IV. zapsal Nový hrad 
se zbožím, ke kterému kromě města 
Šumperk a řady obcí patřil i Bohdí-
kov, Mikulášovi z Lobkovic.
1507 – Šumperské zeměpanské zbo-
ží, spolu s Bohdíkovem, přešlo do 
vlastnictví Žerotínů.
1627 – Mezi 26 usedlíky v Raškově 
bylo jen 9 Čechů, většina obyvatel 
byla národnosti německé.
1867 – Obcím Český Bohdíkov, Ko-
mňátka a Lhota Štědrákova byla na-
vrácena politická samostatnost i sa-
mospráva (v roce 1848 byly sloučeny 
v jednu obec).
1887 – Do školy v Českém Bohdíkově 
nastoupil pokrokový učitel Alois Ko-
nečný. V Bohdíkově fungovala stro-
jírna a slévárna, majitelem byla firma 
Benesch a Krätschmer ze Šumperka.
1907 – Založena Tělocvičná jednota 
Sokol Bohdíkov. Byla postavena pev-
ná úzkokolejná dráha z lomu do hor-
ní vápenky a zakoupeny 2 lokomoti-
vy. Velký požár aloisovského dvora.
1917 – Na bojištích 1. světové války 
umírali muži z Bohdíkova, Komňátky 
i Raškova.
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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  b o h d í k o v

V minulém Zpravodaji informovaly obě mateřské školy 
o tom, co připravují pro své děti, rodiče a příznivce na 
měsíc říjen a listopad. Všechny akce, tvoření, setkání a ná-
vštěvy proběhly v klidu, v pohodě díky šikovným dětem, 
rodičům a učitelkám. Děti a rodiče si z nich odnesli nové 
zážitky, radost ze společných činností a setkávání, plno 
nových vědomostí a ti starší i samostatně vyrobené dáreč-
ky. (Děti MŠ navštívily učiliště stolařů v rámci projektu 
„Poznávejme svět“. Mikulášská nadílka proběhla v MŠ 
Raškov i Bohdíkov. Starší děti obou MŠ absolvovaly Kera-
miku na Komíně.)

Jako pokračování ve stejném duchu předkládají obě 
mateřské školy plán i na prosinec. 

V Mateřské škole Raškov se v příštím období uskuteční 
tyto akce:

5. 12. - Mikulášská nadílka pro děti 
12. 12. - Vánoční dílna pro děti a rodiče, kde si společ-

ně vytvoří svícen a sněhuláka z ponožky
14. 12. - Přání k Vánocům přinesou děti a učitelky všem 

svým kamarádům, sponzorům a příznivcům 
18. 12. - Nadílka pro děti
19. 12. - Besídka pro rodiče, sponzory a příznivce ma-

teřské školy

Mateřská škola Bohdíkov si společně s dětmi a rodiči 
připravila tyto akce:

4. – 8. 12. - Pečení a zdobení perníčků společně s dětmi
5. 12. - Mikulášská nadílka pro děti /děkujeme za po-

moc tatínkům z Raškova/
8. 12. - Tvoření pro děti a rodiče, kde si vyrobíme vá-

noční svícen a malovanou baňku, tuto akci ještě obohatí-
me o vánoční zpívání koled na Hasičské zahradě

11. 12. - Zdobení vánočního stromku perníčky
12. 12. - Nadílka pro děti
20. 12. - Odjezd dětí z MŠ Bohdíkov na návštěvu k dě-

tem do MŠ Raškov

Učitelky z obou mateřských škol pošlou přání a děkov-
ný dopis také dětem a pedagogickému kolektivu do Mateř-
ské školy v Nitranských Sučanech.

Zdá se Vám, že jsme si toho připravili hodně? I když 
zatím počasí zimním radovánkám, Vánocům a prožívání 
tohoto krásného období neodpovídá, my všichni se přesto 
velmi těšíme, připravujeme se a zdobíme každé okno, dve-
ře a každý volný kout. Jen ať už to nastane!

Také příští období bude bohaté na akce pro děti i rodi-
če a chtěli bychom upozornit na událost, která nás čeká 
v měsíci březnu, a tou je Dětský maškarní karneval. Díky 
sponzorům se nám podařilo objednat na program paní 
Inku Rybářovou, která je víc známá v Čechách, ale o to 
více máme důvod ji k nám na Karneval pozvat. Ať ji ko-
nečně vidíme a slyšíme na vlastní oči a uši a ať také paní 
Inka ví, že se u nás na Moravě umíme radovat a bavit.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim ro-
dičům, sponzorům, příznivcům a vůbec všem, kdo nám 
v roce 2017 pomáhali, podporovali nás a věnovali nám svůj 
čas, prostředky, energii a přátelství. Tady se hodí uvést slo-
va z jedné pohádkové písničky, která stále platí: „Ten dělá 
to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc!“.

Prožijte pohodové, klidné a láskyplné Vánoce a do nové-
ho roku vykročte tou správnou nohou. Přejeme Vám hodně 
zdraví, štěstí a obyčejné lidské radosti do roku 2018! 

učitelky MŠ Bohdíkov a Raškov

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Švihadlová královna a král
Během měsíce října jsme uskutečnili sportovní soutěž 

ve skákání školky přes švihadlo. Zúčastnilo se jí celkem 16 
dívek a 12 chlapců. Děti se zapojily do aktivity s velkým 
nadšením, odvahou a elánem a všem se povedlo nelehkou 
soutěž úspěšně dokončit. Na závěr byly děti odměněny di-
plomy a drobnými dárečky. Všichni se už moc těšíme na 
příští rok, kdy si tuto oblíbenou činnost určitě zase rádi 
zopakujeme.
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k o m u n i t n í  š k o l a

Drakiáda
Začátkem listopadu jsme díky pěknému slunečnému 

a větrnému počasí zorganizovali již tradiční Drakiádu. 
Není to tak úplně jednoduché dostat draka do vzduchu, 
některým dětem to šlo bez problémů, jiným se muselo tro-
šičku pomoci. A právě v těchto situacích se pozná, kdo je 
správný kamarád. S dětmi jsme si užili pěkné odpoledne 
v přírodě a do školy jsme se vraceli příjemně unaveni.

Markéta Kuncová, vychovatelka ŠD 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ  
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Dny ubíhají jeden za druhým. Nastal Advent, čas kli-
du, očekávání a hlavně příprav. Ani my ve školní družině 
nemáme složené ruce v klíně. Stříháme, lepíme, motáme, 
zdobíme, navlékáme, zkrátka vyrábíme a tvoříme na Vá-
noční koncert. Hotové už máme zvonečky z barevného 
alobalu, andělíčky ze šišek, zdobené květináče, vločky 
z korálků, stromečky jako zápich do květináče, stromečky 
a zvonečky motané z příze.

Vánočnímu tvoření jsme se věnovali i ve výtvarných díl-
ničkách. Dobrým nápadem a pomocí nám přispěla paní 
učitelka MŠ Veronika Záluská. S dětmi vyrobila ozdobnou 
skleničku na čajovou svíčku. Druhá výtvarná dílna proběh-
la pod vedením paní Petry Piknerové. Pomocí razítek, šab-
lon a barev děti tvořily pěkné prostírání.

Všichni se zapojili, přiložili ruku k dílu a výsledkem je 
mnoho pěkných vánočních ozdob a drobnůstek, kterými 
vás na Vánočním koncertu jistě příjemně překvapíme.

Petra Drongová, vychovatelka školní družiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Návštěva pracovišť Střední školy železniční, technické 

a služeb v Šumperku a fitcentra
Čím bychom chtěli být, až budeme dospělí? To ještě 

všichni nevíme, ale dne 10. 11. jsme navštívili místa, kde 
se učí budoucí prodavači a kadeřnice. Kadeřnice se posta-
raly o naše vlasy a s prodavačkami jsme vyráběli obaly na 
bonbony v podobě motýlků. Celé dopoledne jsme ukončili 
boxováním do pytlů na hodině fit – boxu, kde jsme se nád-
herně odreagovali a vyřádili.

Jmenování prvňáčků a ukázka výuky 
Dne 29. 11. byli do školy pozváni rodiče a přátelé ško-

ly na ukázkovou hodinu u žáků prvního ročníku. Ukáza-
li jsme velký kus práce, který všichni za první tři měsíce 
odvedli. Poznávali jsme písmena, četli, počítali, recitovali 
a dokonce i předvedli pánskou volenku s tanečkem. Všich-
ni, kteří se přišli podívat, se shodli na tom, že prvňáci už 
patří mezi opravdové školáky a čtení, psaní, počítání je pro 
ně hračka. 

Mgr. Vendula Johnová

V uplynulém období jsme se soustředili na fungování 
všech pravidelně se opakujících aktivit. Potěšil nás vzrůs-
tající počet zájemkyň o „Jógu s prvky zdravotního cviče-
ní“ a „Orientální tance - ženy“, a to nejen z Bohdíkova. 
Uspořádali jsme zkušební besedu o kosmetice, kterou nyní 
nabízíme pro veřejnost, a dvě výtvarné dílny pro děti s lek-

torkami p. Veronikou Záluskou a p. Petrou Piknerovou. 
Věnujeme se přípravám na Rozsvícení vánočního stromu, 
Výstavu dovedných rukou a VI. ples KŠ. Rádi přivítáme 
další pohybuchtivé ve cvičení na velkých míčích a aktivní 
seniory v Univerzitě 3. věku.

 

Šťastné Vánoce,  
radostný a klidný  
rok 2018 
přejí děti i dospělí  
ze ZŠ a MŠ Bohdíkov 
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SDH

FK BOHDÍKOV

ZAKONČENÍ  
NA jEDNIČKU!

Suma sumárum, bilancárum, shr-
nutárum, hodnocírum, po ramenu 
poplácárum si nechám do příště. Ale 
obecně vzato, sakum pikum, mohu 
říci, alespoň za sebe, což není málo, 
že uplynulý oddílový rok se řadí mezi 
velice úspěšné, plodné, pracovité, 
prostě radost přinášející. Tak to by-
chom měli něco v rychlosti a teď už 
jen v poklidu dopsat tento poslední 
list roku 2017 něčím uklidňujícím, 
voňavým, sice zase pracovním, ale 
někdy to až tak nevadí. Do mozaiky 
úspěchů a úspěšných akcí letošního 
roku nám chybělo už jen jediné. Za-
bíjačka, pravá poctivá hřišťová, kde 
ovar, prdelačka a jitrnice v ruce podli-
tá jednou či dvěma štamprlemi dobré 
slivovičky zanechá ve vás dobrý pocit 
příjemně stráveného dne. A tento po-
slední, chybějící, omaštěný, lahodný-
mi vůněmi nasycený střípek zapadl 
do zmíněné mozaiky dokonale. Že 
se nedá na tom nic pokazit. Ale dá. 
A proto neponecháváme nic náhodě, 
nebereme nic na lehkou váhu, držíme 
se zaběhlých kolejí, postupů, nabrou-
šených nožů a dobré party, a to se pak 
nemusíme bát nějaké lapálie. Zabí-
jačka na hřišti není pro naše Vepřové 
učiliště pouze jednodenní záležitostí, 
ale táhne se víceméně čtyři dny, kdy 
rozjezd je pozvolný v mírném tempu, 
dále se stupňuje, graduje a pak se 
spokojeně odpočívá. Je to jako psaní 
knihy, ta má také úvod, stať a závěr. 
A letos jsme napsali tohoto příběhu 
už jedenáctý díl. A jak to tedy bylo? 

Středa: koupit a dovézt kroupy, 
protože bez krup se kroupy špatně 

vaří, potom pořádně 
opláchnout a namo-
čit, a že jich není 
málo, nachystat kot-
le na další den, nase-
kat dřevo. 

Čtvrtek: zatopit 
pod kotli, naládovat 
namočené kroupy 
do připravených, 
jen pro tuto akci po-
ctivě ušitých, pytlů 
a dát kroupy vařit do 
kotlů s vodou. A čekat, v mezidobí 
ochutnat jestli se letos dobře urodilo 
a vypálilo a už se tahá první várka 
uvařených krup, dává se chladit a do 
kotlů se sází várka druhá. A tak se 
to opakuje, dokud není uvařeno vše. 
Ale pozor, nepřevařit! A chladí se 
a míchá se a chladí a míchá a ….. 

Pátek: Ještě před ranním rozbřes-
kem, kdy si kohout v kurníku ještě 
spokojeně odfukuje, parta Vepřového 
učiliště je již na nohou, aby započala 
svoje dílo. Věčný řeznický učeň Mi-
lan Dančes, který ten poslední ročník 
učňovky snad nikdy nedodělá, roz-
prostřel na stůl svou sadu kudliček 
a mohlo se začít. Pět kotlů a jejich to-
pič Vokky spokojeně odfukovali páru, 
maso se porcovalo, pomocníci pomá-
hali, přicmrndávači přicmrndávali, 
umývači umývali, mleči mleli, nalíva-
či nalívali a na míchače nic nezbylo, 
a tak pekl něco v troubě. Ten dělal to 
a ten zas tohle a všichni dohromady 
udělali moc. V kotlích se vařilo maso 
a libá vůně nesla se opojně kolem. 
Je čas na malou pauzu, jeden veselý 
tácek, něco málo historek z natáčení 
a jedeme dál. Na scénu přichází další 
parta, tentokráte ládovači, nabíječi, 

napichovači a vazači. A už je na svě-
tě první tlačenka a tlačí se také první 
jitrnice, no to je všude radosti, až by 
jednomu slza štěstí ukápla. A další 
a další. A pak se to všechno vaří a vy-
tahuje a vaří a vytahuje a chladí. Jo 
vychlazená chutná nejlíp. No a ještě 
něco zamíchat, aby to bylo trochu 
bílý a trochu červený, něco se usma-
ží, něco dovaří a než jsme se nadáli, 
bylo hotovo, uděláno, uklizeno. Jsme 
rok od roku lepší. 

Sobota: Nástup za tmy, kohouta 
jsme opět nechali spát a už se to zase 
rozjelo, chystalo pro hosty, vážilo 
se, krájelo se. Sice šrumec, ale když 
je dost dobrých duší a šikovných 
rukou, není se čeho bát. Lidi přišli, 
i spokojených slov jsme si vyslechli, 
příjemná atmosféra usadila se u sto-
lů a tak to má být. Díky Vám, že jste 
přišli, poseděli, pohovořili, udělali si 
příjemnou chvíli a Díky taky ještě 
jednou těm na druhé straně, kdo při-
dali ruku k dílu, aby to bylo, a aby to 
všechno dopadlo.

Čerpáno z knihy: Zabíjačka na 
hřišti – díl jedenáctý – autor knihy: 
Petr Jelito, na Hřišti 1 

VÝROČNÍ VALNÁ 
HROMADA 2017

Dne 25. 11. se uskutečnila Výroč-
ní valná hromada. Schůze se také zú-
častnili za OÚ p. Ing. Luděk Hatoň, 
za Okrskové sdružení p. Jiří Hlasný. 
Z okolních sborů se zúčastnily za 
SDH Raškov p. Adolf Fleischer a za 
SDH Komňátka p. Miroslav Spáčil.

Po přivítání všech členů nás čeka-
lo zhodnocení práce celého sboru za 

rok 2017. Dle plánu se nám podařilo 
splnit všechny body až na vystavění 
sociálního zařízení v areálu Hasičské 
zahrady, které obec přislíbila udělat 
v příštím roce. Také jsme přispěli fi-
nančním darem 5000Kč na charita-
tivní akci pro Amálku z Hrabenova, 
kterou pořádal FK Bohdíkov.

Schválili jsme plán na rok 2018. 
Budeme opět pořádat 8. ročník Pále-
ní čarodějnic, 18. ročník Pohádkové-

ho lesa, také budeme nápomocni při 
uskutečnění Školní poutě. 

Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem, co se podíleli na 17. ročníku 
Pohádkového lesa, kterého se usku-
tečnilo více jak 80 dětí.

Děkujeme všem přátelům hasič-
ského sboru za pomoc na našich ak-
cích. Velmi nás těší spolupráce s Ma-
žoretkami-seniorkami a Amazonka-
mi-fotbalistkami a doufáme v další 
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HASIČŮV ROKspolupráci v příštím roce. Děkujeme 
Obci Bohdíkov za velmi dobrou spo-
lupráci a podporu. Doufáme i v další 
vzájemnou spolupráci v roce 2018. 

Všem občanům přejeme krásné 
prožití Vánočních svátků a Nového 
roku

výbor SDH Bohdíkov

 

 

Hasiči informují

Nezapomeňte uvést do telefonu: 
kdo volá, co se stalo a kde se to stalo. 
Nebojte se uvést i místní název pro 
uvedenou lokalitu, která je známá 
místním občanům, popř. uvést něja-
ký významný větší objekt v blízkosti 
události (škola, kostel, obchod, pila 
atd.).

PROSINEC – NEBEZPEČÍ 
O VÁNOCÍCH A NA SILVESTRA

Blížící se vánoční svátky a po-
slední dny v roce si všichni přejeme 
strávit v klidu a pohodě. V tomto 
adventním čase si málokdo z nás při-
pustí možnost, že by Vánoce nestrá-
vil v teple domova, ale zůstal by sám 
venku na ulici a díval se, jak mu hoří 
byt nebo dům. Abychom se mohli 
v klidu těšit z vánoční pohody a ne-
došlo ke zbytečným újmám na zdraví 
nebo škodám na majetku, zkusme se 
řídit těmito pravidly:
VÁNOCE
• svíčky na adventním věnci či vá-

noční svícny nikdy nenechávejte 
hořet bez dozoru,

• pečlivě volte místo, na které zapá-
lenou svíčku postavíte (ideální je 
stabilní nehořlavá podložka), 

• dodržujte bezpečnou vzdálenost 
otevřeného ohně od hořlavých 
předmětů,

• jestliže používáte na stromečku 
elektrické svíčky, nakupujte vždy 
certifikované výrobky,

• pokud si zdobíte stromeček prskav-
kami, pamatujte, že jde o otevřený 
oheň, který nesmí být ponechán 
bez dozoru,

SILVESTR
• létající balonky štěstí nepouštějte 

v obytných zónách, za větrného 
počasí a v blízkosti skladů sena, 
slámy, hořlavin nebo výbušnin,

• zábavní pyrotechniku kupujte pou-
ze certifikovanou,

• pyrotechniku skladujte tak, aby 
nebyla v dosahu dětí a na místech, 
kde může dojít k její iniciaci,

• pyrotechniku odpalujte podle ná-
vodu na použití, venku na volném 
prostranství,

• pokud se vám přes veškerou opa-
trnost situace vymkne kontrole, 
volejte hasiče prostřednictvím tís-
ňové linky 150 nebo 112.
Vážení spoluobčané, rok 2017 

uplynul jako voda a my jsme u po-
sledního čísla Bohdíkovského Zpra-
vodaje, ve kterém jsme měli možnost 
prostřednictvím seriálu Hasičův Rok 
přinést vám pár užitečných rad pro 
řešení, ale zejména odvrácení krizo-
vých situací.

V roce 2017 naše jednotka vyjíž-
děla k deseti mimořádným událos-
tem v katastru naší obce, z toho ke 
čtyřem požárům. Našim cílem je tato 
čísla do dalších let minimalizovat, 
alespoň v případech, kdy ke vzniku 
mimořádné události dojde nedba-
lou lidskou činností. Budeme proto 
i v dalších vydáních zpravodaje při-
nášet nové informace a rady v oblasti 
požární ochrany a ochrany obyvatel-
stva.

Závěrem mi dovolte, abych Vám 
všem jménem JSDH RAŠKOV podě-
koval za spolupráci a podporu v roce 
2017. Přeji Vám krásné a pohodové 
vánoce, pohodu, štěstí a hlavně zdraví 
v roce příštím tj. 2018. 

VD JSDH RAŠKOV Luděk Brostík

1927 – V květnu uhodily náhle 
mrazy. Byly zničeny nejen květy, ale 
i listy stromů a výhonky jehličnatých 
stromů. Začátkem června lesy a strá-
ně vypadaly jako na podzim. 

1937 – Probíhala elektrifikace 
obce. Zajíců, srnčího a koroptví bylo 
zde hojnost. Z ptáků v lesích byli 
hojně rozšířeni tetřívci a kvíčaly. Oje-
diněle se tu vyskytli jeleni, velikou 
vzácností byla liška nebo káně. Ško-
lu v Komňátce navštěvovalo 63 dětí. 
V den pohřbu T. G. Masaryka se u so-
kolovny v Bohdíkově konala tryzna za 
veliké účasti občanů.

1947 – V létě bylo mimořádné ve-
dro a sucho (od května do listopadu 
vůbec nepršelo) – nedostatek obilí, 
brambor, sena i pitné vody. Vláda 
zavedla prodej chleba a mouky opět 

na lístky. Původní název obce Český 
Bohdíkov byl změněn na Dolní Bohdí-
kov. Do horní vápenky přišlo pracovat  
54 vězňů z Mírova.

1957 – Založeno Jednotné zeměděl-
ské družstvo v Bohdíkově (jako 36. JZD 
v okrese) s výměrou 48 ha. Od tohoto 
roku se přestaly střílet koroptve. Přesto 
se jejich počty neustále snižovaly. 

1967 – V Raškově Dvoře vznikl ha-
sičský areál „Podhradí“. Byl změněn 
název TJ Tatran na TJ Sokol Bohdí-
kov (k přejmenování na Tatran došlo 
v roce 1951). 

1977 – Byla zahájena Bohdíkovská 
putování (později Bohdíkovská 15/25) 
– turistické pochody po okolí obce 
(poslední byl v roce 2002). Povodeň 
– voda v Moravě dosahovala až 3,2 m 
(vlaky jezdily téměř bez omezení).

1987 – Jesan Bohdíkov byl jedi-
ným výrobcem pásových pil v ČSSR. 
Bylo založeno sdružení Barbastellus, 
které zkoumalo krasové jevy v okolí 
obce a výskyt netopýrů.

1997 – Mimořádná povodeň – 
voda v Moravě dosáhla 4 m, zničila 
silnice, železnici, napáchala velké ško-
dy na majetku obce i občanů. V obci 
žilo 1410 obyvatel.

2007 – Celou Českou republikou 
i naší obcí se prohnal orkán Kyrill, 
který kácel stromy v lesích i obci. 
Bohdíkovu byly uděleny znak a vlajka 
obce, tyto byly vysvěceny na slavnosti 
pořádané v tomto roce. 

2017 – Byla zahájena výstavba 
nové tělocvičny vedle základní školy 
v Bohdíkově.

J. Málková

BOHDÍKOV V LETECH SE 7 NA KONCI
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INZERUJTE S NÁMI!
Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2

www.reprotisk.cz

firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI

13. ROČNÍK  
TURNAJE  

VE STOLNÍM TENISE 
O POHÁR STAROSTY 

BOHDÍKOVA
V sobotu 30. 12. 2017 se koná  

v Kulturním domě Bohdíkov již  
13. ročník turnaje ve stolním tenise.

Začátek je v 15:00 hod.
Na turnaj se můžete přihlásit ústně 

nebo sms na telefonním čísle  
604 566 760 u Jardy Kaňáka 
do 29. 12. 2017 do 18:00 hod.

Občerstvení zajištěno, těším se na 
Vaši účast, srdečně zvu hráče i fanoušky 

Jarda Kaňák alias Frenky

 21. 12.  Vánoční koncert v KD
 25. 12.  Štěpánská zábava
 30. 12.  Turnaj ve stolním tenise 
 19. 1.  Sportovní ples
 3. 2.  Ples Komunitní školy Bohdíkov 
 17. 2.  Včelařský ples

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY   
V kostele sv. Petra a Pavla v Bohdíkově
 24. 12. v 20.00 h. 
V kostele sv. Jana Křtitele v Raškově
 24. 12. v 21.30 h. 
V kostele sv. Vavřince v Rudě nad Moravou 
 24. 12. v 23.00 h.
 pro rodiny s dětmi v 15.00 h.

ROCK
www.3gorock.cz
www.facebook.com/3gokapela 

DATUM:

MÍSTO:

VSTUP:

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

25.12.2017 60,-

KULTURNÍ DŮM  RAŠKOV 

  3

 Čtvrtek 21. 12. 2017  17 h  Kulturní dům Bohdíkov  

 Vánoční perníčky, dekorace a dárečky, občerstvení.    
 

     Těšíme se na Vaši návštěvu!     
 

                                                     

            

Komunitní škola Bohdíkov, ZŠ a MŠ Bohdíkov ve spolupráci 
s HŠ YAMAHA 

Vás srdečně zvou na 
      
 
 

  
 

Manželé Haltmarovi nabízí  
svým spoluobčanům

vánoční stromky, 
tak jako v minulém roce,  

z tábořiště kempu v Aloisově. 
Přijďte si vybrat a označit  

vánoční stromek, který si odebe-
rete libovolně před Vánocemi.

Nově pichlavé a stříbrné smrčky, 
cena od 200,- Kč.

Přejeme všem spokojené svátky 
a nový rok.


