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Vážení spoluobčané,
dostal jsem milou povinnost, jako
nový starosta, pozdravit Vás v úvodu
tohoto zpravodaje. A tak Vás zdravím. A už je ze mě najednou zdravitel
a uvaděč tohoto předvánočního čísla
našeho plátku, který vychází bratru
již 16 let. To už je hodně popsaného
papíru a Vy v něm nacházíte důležité
informace, upoutávky, články z různých akcí našich spolků, školských zařízení i dobrovolných
seskupení. Články a příspěvky jsou to mnohdy faktické, přímé, konkrétní, jsou to články ze současnosti i z historie, jsou
to články bez humoru i ironicky odlehčené, psané pro vyvolání úsměvu na rtu.
Mnozí mě jistojistě znáte nebo alespoň okrajově tušíte,
kdo jsem. Dlouholetý zastupitel a radní, dlouholetější šéf
místního fotbalového klubu a ještě dlouholetější hráč místního klubu, rodák, Bohdíkovák. Jak asi mnozí sečtělí víte nebo
si myslíte, jsem pravidelným přispívatelem do tohoto zpravodaje. A to ve sportovní části právě za naše kopálisty, fotbalový
oddíl, kde mapuji a představuji život bohdíkovského fotbalu.
Ale ne právě v číslech a statistikách, ale tak trochu odlehčeně, s lehkým humorem, aby se to dobře četlo, a ještě jste se
něco dozvěděli. V tomto duchu se budu snažit dál psát a přispívat i na úrovni obecní, kde se sice předpokládá přesnost,
preciznost, takové to dekórum. S tím souhlasím, ale lehké
odlehčení, uchu lahodící a fejetonisticky podmalovaný příspěvek není nic proti ničemu.
Co do budoucna na poli obecním? Čeká nás spousta práce, jak jinak, hodně přemýšlení a důležitých rozhodnutí, ale
doufám a jsem přesvědčen, že i mnoho spokojenosti, možná
pár pochval nebo alespoň dobrého pocitu z dobře vykonané
práce. A na to všechno budu dohlížet, spoluvytvářet a přestřihávat pásky našich úspěchů. Nebude to jednoduché, procházka růžovou zahradou je jen imaginární vysněná představa,
ale kdo se bojí, nesmí do lesa a toho bohdíkovského už vůbec
ne. Pojďme pracovat, ale všichni a společně. Jak sami víte,
jeden člověk nic nezmůže. Uvidíme, co čas přinese.
A jelikož na nás ze všech stran dýchá adventní čas, vůně
svařáku a perníčků a svátky vánoční jsou za dveřmi, nezbývá
mi, než všem na závěr tohoto uvítacího úvodníčku, popřát
klidné svátky bez žádné úhony, v kruhu své rodiny, rodinných
mazlíčků a přátel a dobré vykročení do Nového roku s plnou
nůší zdraví na zádech.
Petr Janků – starosta obce

BOHDÍKOV MÁ SVOJI LÍPU SVOBODY
V neděli 28. října 2018 odpoledne jsme si v Bohdíkově
připomněli 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. I přes nepříznivé počasí se v parku u kulturního domu sešlo několik desítek občanů, abychom společně vyjádřili úctu zakladatelům samostatného státu Čechů
a Slováků a oslavili 100 let naší samostatnosti.
Součástí oslav byl krátký kulturní program, který si připravili žáci Základní školy Bohdíkov pod vedením paní
učitelky Mgr. Strakové. Vyslechli jsme si básně vyjadřující
lásku k naší rodné zemi a známé národní písně. Po projevu starosty a státní hymně České republiky jsme pak vysadili v parku lípu svobody jako upomínku na tento významný den. Připojili jsme se tak k řadě měst a obcí v České
republice, které se v rámci oslav 100. výročí vzniku ČSR
rozhodly vysadit Stromy svobody.
Lípa jako strom je už od roku 1848 pro Slovany symbolickým stromem, který vyjadřuje jejich národní svébytnost.
Tradice sázení lip jako Stromů svobody byla založena v letech 1918 a 1919, kdy jich byly v celé republice vysazeny
stovky. Součástí sázení lip byly i slavnosti s bohatými kulturními programy. Na tuto tradici se navazovalo zejména
v letech 1928,1945 a 1968, kdy byly na různých místech
naší republiky vysazeny další stovky stromů. Může nás
proto těšit, že také v naší obci bude růst tento národní
strom jako trvalá připomínka 100 let od získání naší samostatnosti. Všem, kteří přispěli ke zdaru této akce, bych
chtěl touto cestou poděkovat.
Ing. Luděk Hatoň

zprávy obecního úřadu

PODĚKOVÁNÍ

Dne 5. listopadu 2018 jsem po 16 letech přestal zastávat funkci starosty
obce. Tak dlouhou dobu bych nemohl tuto funkci vykonávat bez podpory a pomoci řady schopných a pracovitých lidí, kteří ochotně pracovali ve prospěch
naší obce. Chtěl bych proto touto cestou upřímně poděkovat zejména všem členům zastupitelstva, výborů a komisí, místním spolkům, redakci Bohdíkovského zpravodaje, Základní a mateřské škole a Komunitní škole Bohdíkov, s nimiž
jsem se setkával a spolupracoval při různých příležitostech. Vždy jsem se mohl
spolehnout na jejich podporu a pomoc při organizaci veřejného života v obci.
Všem Vám přeji radostné a klidné prožití vánočních svátků, dále hodně zdraví,
spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů v novém roce.
Ing. Luděk Hatoň

V LEDNU 2019 VÁS OPĚT
NAVŠTÍVÍ TŘÍKRÁLOVÍ
KOLEDNÍCI

Na Charitě Šumperk začaly přípravy Tříkrálové sbírky na rok 2019.
V lednu se vydají desítky koledníků do ulic roznášet radost a připomínat událost příchodu Krista na svět. Sbírka bude probíhat mezi
1. a 13. lednem 2019.
Posláním tří králů 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 na pomoc nemocným,
handicapovaným, lidem v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám
lidí žijících na Šumpersku. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
V roce 2018 bylo v Tříkrálové sbírce vybráno 833 452 Kč. Děkujeme všem,
kteří přispěli jakýmkoliv darem. V roce 2019 bychom rádi podpořili Centrum
pro rodinu 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.
Nebojme se tedy malým koledníčkům otevřít své dveře i srdce a přispět tak
těm, kteří si sami pomoci nemohou. Děkujeme za Vaši podporu.
Za Charitu Šumperk Mgr. Lada Matyášová, DiS.,
koordinátorka Tříkrálové sbírk

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodila:
Markéta Kubíčková, Bohdíkov

Navždy nás opustili:
Nikdo nezemřel.

SBĚR a SVOZ
PLASTŮ
31. 12. 2018
30. 01. 2019
Vždy poslední pondělí v měsíci.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
V období prosinec – únor jsou
to v sudé týdny úterky a v liché
týdny středy.
V období březen – listopad to
jsou pouze úterky v sudé týdny.
Během Vánoc bude svoz
komunálního odpadu v úterý
25. 12. 2018

USNESENÍ z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne
5. 11. 2018 v Bohdíkově

1. Zastupitelstvo obce volí v souladu
s § 84, odst. 2, písm. m) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
a) Starostou obce Petra Janků,
bytem Bohdíkov, dlouhodobě
uvolněného ze zaměstnání
b) Místostarostou obce Petra Pavelka, bytem Bohdíkov, neuvolněného
c) Neuvolněné členy rady obce
		 Luďka Brostíka, bytem Bohdíkov, Raškov
		 Ing. Libora Fleischera, bytem
Bohdíkov, Raškov

		 Ing. Otakara Tobolu, bytem
Bohdíkov
d) Předsedou finančního výboru
pana Ing. Luďka Hatoně, bytem Bohdíkov, Komňátka
e) Předsedou kontrolního výboru
pana Petra Úlehlu, bytem Bohdíkov
2. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Zastoupení obce Bohdíkov
ve Svazku obcí regionu Ruda
– Petr Janků, Petr Pavelek,
Ing. Otakar Tobola
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3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69, odst.
2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
4. Zastupitelstvo obce ukládá předsedovi finančního a kontrolního
výboru
a) Předložit na příští jednání zastupitelstva obce návrh členů finančního výboru a kontrolního
výboru zastupitelstva obce

Ze života naší obce

50ti LETÍ A STŘÍBRNÉ SVATBY

V sobotu 20. 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. Naše pozvání přijalo osm padesátníků a pouze jeden manželský pár. V úvodu slavnostního aktu vystoupily se svým kulturním programem žákyně Základní školy
v Bohdíkově pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Strakové. Po krátkém projevu starosty obce Ing. Luďka Hatoně se přítomní oslavenci podepsali do pamětní knihy obce Bohdíkov. Oslavencům k jejich výročí poblahopřáli starosta
obce Ing. Luděk Hatoň a předseda SPOZ pan Leoš Hatoň. K tanci a poslechu
zahrál pan Sklenář. Zpestřením večera bylo vystoupení orientálních tanečnic
pod vedením paní Veroniky Záluské. Fotografie z tohoto slavnostního setkání
pořídil pan Jaroslav Novák.

BESEDA S DŮCHODCI

V pátek 9. listopadu uspořádal Sbor pro občanské záležitosti v Kulturním
domě v Raškově setkání pro všechny důchodce naší obce. V úvodu vystoupily
se svým kulturním programem děti z mateřské školy v Raškově pod vedením
paní učitelky Veroniky Záluské a paní učitelky Jany Průchové. Kulturní blok
byl zakončen vystoupením bohdíkovských mažoretek. Poté proběhla beseda
s novým starostou obce panem Petrem Janků, který odpovídal na dotazy přítomných seniorů. Po malém občerstvení následovala volná zábava, k tanci i poslechu zahrála hudební skupina ze Šumperka. V závěru večera se již všichni
těšili na tradiční vylosování bohaté tomboly. Odvoz na akci i zpět do domovů
zajišťovala již tradičně firma VOBUS Hanušovice.
A. Poprachová

JAK VZNIKLA TRADICE VÁNOČNÍHO
STROMEČKU?
Křesťanský symbol vánočního
stromku má svůj původ ve středověku. Během svaté noci byla před
vchodem do kostela hrávána hra, která připomínala tajemství prvotního
hříchu v Ráji. Kromě postav Adama
a Evy, ďábla a cherubína střežícího
Ráj, figuroval na scéně také strom, jehož plody svedly ke hříchu. Bohužel,
v Bibli není uvedeno, o jaký strom se
jednalo. Proto byl v konkrétních oblastech nahrazen nějakým místním
stromem. V Německu to byla jabloň
se „zakázaným“ ovocem. V prosinci

však bylo těžké najít jabloň s listím,
proto se začala využívat jedle. Na ní
pak byla zavěšena jablka.
K rozšíření vánočního stromku došlo v 17. století. Nesymbolizoval však
jen Ježíšovo narození a vykoupení
hříchů, ale i jeho smrt na kříži. Proto
se na stromek zavěšovala kromě jablek i hostie. V pozdější době se hostie
„proměnily“ ve vánoční cukroví. Na
stromečky, které si rodiny připravovaly doma, se pak přidávaly další ozdoby, např. růže z barevných papírů,
bonbóny, třpytící se pozlátka atd.
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PRVNÍ VÁNOČNÍ STROM
V ČECHÁCH
První vánoční strom se v českých
zemích rozsvítil v roce 1812. V libeňském zámečku v Praze ho vystavil
tehdejší ředitel Stavovského divadla
Jan Karel Liebich, který pozval na
štědrovečerní večeři spoustu hostů,
aby „okoukli“ úplnou novinku. Později začala vánoční stromky zdobit
i česká šlechta a bohaté měšťanské
rodiny.
V obyčejných domácnostech se
stromky objevily mnohem později, a to zavěšené špičkou dolů nad
stolem. O rozšíření tohoto zvyku se
postaral zakladatel pražského muzea
Vojtěch Náprstek a Americký klub
dam, kteří začali stavět stromečky
v sirotčincích, útulcích a nemocnicích.
KY

VÁNOČNÍ STROM REPUBLI-

Tradice rozsvícených vánočních
stromů ve městech se poprvé objevila v roce 1924 v Brně na Náměstí
svobody. Postaral se o ni spisovatel
Rudolf Těsnohlídek. Ten před Vánocemi roku 1919 procházel s přáteli
lesem, když zaslechli dětský pláč.
Našli malou a promrzlou holčičku,
kterou od smrti dělily snad jen minuty. Děvčátko zachránili a dali jí jméno Liduška.
O pár let později inicioval Těsnohlídek umístění vánočního stromu na
náměstí s tím, aby byl využit především charitativně. V roce 1924 se tak
v období adventu v Brně rozsvítil Vánoční strom republiky. Pod ním byla
kasička, do které se vybíraly peníze
na stavbu dětského domova. Nápad
se rychle ujal i v dalších městech. Výtěžek sbírky tehdy pomohl dětskému
domovu Dagmar, který funguje dodnes.
Mgr. Petra Straková
19. 12. 1935 byl postaven poprvé
ve zdejší obci Vánoční strom republiky u pomníku padlých, který zářil do
noci světly elektrického vedení firmy
Kusák a spol., která proud dodávala
zdarma. Výtěžek z pokladničky pod
stromem byl použit pro nadílku chudých žáků.
(pozn. redakce)

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

V mateřské škole Bohdíkov jsme v rámci tzv. šablon začali organizovat tematické dny, tvořivé dílny i další zajímavé akce a zážitky pro všechny děti a jejich rodiče. Tyto nové
aktivity slouží k přiblížení praktického života, zvládnutí
nových dovedností a návyků, přijímání nových informací. Dochází k předávání zkušeností, vzájemné spolupráci
mezi dětmi, učitelkami, rodiči a odborníky z praxe. U nás
tyto aktivity představují přímé praktické pokusy a experimenty dětí a jejich lektora, výlety do okolí, návštěvy zajímavých míst a pracovišť, kde mají děti možnost pozorovat
práci lidí, jejich snahu o co nejlepší výsledky a také jejich
zapálení, vztah a hrdost na svou profesi. Patří sem tvořivé
dílny s dětmi a jejich rodiči spojené s přednáškou na dané
téma a s předvedením praktické ukázky pracovního postupu, nacházení několika cest k řešení a dotažení tvořivé
práce až do konce.
Jednou z velmi úspěšných aktivit bylo sestavení malého
přenosného krmelce pro volně žijící zvěř a jeho instalace na dohled z okna mateřské školy pro naše každodenní
pozorování. Pozvali jsme do naší mateřské školy velmi šikovného tatínka, který je zároveň i odborníkem ve svém
oboru – práce se dřevem. Náš nový lektor si doma připravil vše potřebné – dřevěný materiál, spojovací šrouby a nářadí i zajímavou přednášku o volně žijících zvířatech, jejich odlišném způsobu života, mláďatech a potřebné péči
člověka. Zároveň dětem předvedl práci se dřevem jako za
doby našich dědečků, popsal a ukázal současné trendy
v obrábění dřeva a jejich použití v denním životě. Při rozhovoru děti lektora doplňovaly svými vědomostmi, zážitky
a pozorováními života v lese. Poté začala velmi očekávaná
přímá praktická ukázka práce se dřevem. Děti postupně
přicházely pomáhat se smontováním malého krmelce.
Pod dohledem lektora a učitelek přinášely dřevěné části,
chystaly šrouby a vrtaly AKU vrtačkou. Zapojil se postupně celý kolektiv a zejména chlapci velmi důrazně demonstrovali své znalosti a dovednosti, ale ani děvčata nezůstala
pozadu. Až bylo vše hotovo i s korýtkem na obilí, jablka
a kaštany a také střecha byla usazena na své místo, měli
jsme velkou radost z dokončené práce. Zatím máme náš
krmelec ve třídě, chlubíme se jím a mimo mateřskou školu
hledáme bezpečné a z okna viditelné místo k postavení.
Příští týden budeme volně žijícím zvířatům nadělovat do
krmelce jablka, kaštany, seno, řepu a obilí. Děti byly z této
společné činnosti velmi nadšené, jen my učitelky máme
obavy, jestli nám ten nádherný krmelec na stráni vydrží.
Nevíme, jak bychom dětem vysvětlily, že zmizel.
Na závěr bych chtěla za obě mateřské školy popřát dětem, rodičům, kolegyním a všem spoluobčanům krásné,
klidné a pohodové Vánoce a mnoho neobyčejných zážitků
s dětmi, rodinou a přáteli v novém roce 2019.
Bohumila Matysová

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Angličtina v družině
Jedno odpoledne v družině jsme strávili s angličtinou
na téma podzim. S dětmi jsme zhlédli anglickou pohádku,

zahráli si anglické pexeso se zvířátky a naučili se slova spojená s podzimem a podzimním počasím. Zapojili jsme jak
malé tak velké děti. Ty starší pomáhaly mladším a vytvořily skvělé týmy. Na závěr jsme si vyrobili šiškové skřítky
a strašidýlka pro štěstí.
Lenka Šimková
Výlet školní družiny do Vlastivědného muzea
jsme podnikli jako pěknou tečku na konci pracovního
týdne. Navštívili jsme interaktivní hernu pro malé i velké, kde probíhala akce „Ve zdravém těle, zdravý duch“.
Děti si mohly potrápit nejen tělo, ale i mozkové závity.
Každý si našel činnost, která ho bavila. Někdo byl akčnější
a zaměřil se na sportovní aktivity, např. házenou, hokej,
košíkovou, tankovou bitvu, chůzi po laně, kuželky nebo
minigolf. Někdo chtěl potrápit svůj mozeček a upřednostnil rozumové hry, např. sestavování Večerníčkova orloje
z ozubených koleček, skládání čtverce z trojúhelníků, hledání písmenka „C“ za 1 min., objevování schovaných slov,
řešení logických hádanek, luštění znamení zvěrokruhu, sestavování lomeného oblouku, vedení horolezce na vrchol
hory a další.
Děti se povozily na dřevěném kolotoči a ve venkovních prostorách si zahrály dvě bojové hry „Hon na lišku“
a „Hlídači pokladu.“ Odpoledne v muzeu bylo velmi příjemné a každý z nás získal inspiraci, jak zajímavě trávit
svůj volný čas.
Petra Drongová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Jmenování prvňáčků
Když 3. září vstupovali do školní budovy, vypadali trošku jako vyplašení králíčci. Se srdcem až v krku, s mámou
za ruku, v očích nejistota i plno očekávání. A teď v prosinci? Sebejisté a pohodové děti, po strachu ani památky. To
jsou naši prvňáci. A že toho ve škole za tři měsíce zvládli
opravdu hodně, ukázali svým nejbližším při slavnostním
„Jmenování“ dne 22. listopadu. Za své výkony obdrželi
prvňáčci z rukou pana starosty medaili, od p. ředitelky
školní tričko a od všech slova uznání. Milí prvňáci, přejeme vám hodně radosti z nových vědomostí a také mnoho
zajímavých zážitků. Ať se vám ve škole líbí!
Mgr. Eva Fleischerová
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Setkání ředitelů neúplných škol Šumperska a Zábřežska
(25. 10.)
hostila naše škola opět po několika letech. Měli jsme
krásnou příležitost pochlubit se novou tělocvičnou a několika dokončenými projekty. Pozvání přijalo 24 hostů
a zdálo se nám, že všem se v Bohdíkově i ve škole velmi
líbilo. Paní učitelka Fleischerová připravila krátkou prezentaci na téma „Genetická metoda čtení“, paní učitelka
Šimková popsala, jak žáky v angličtině zapojuje do projektu „e-Twinning“, a paní vychovatelka Drongová seznámila účastníky s projektem prázdninových nepobytových
táborů „Děti se radují, dospělí o ně pečují a rodiče klidně
pracují“. Setkání bylo podpořeno MAS Horní Pomoraví
a MAS Šumperský venkov.

Zdravá 5
„ZDRAVÁ 5“ je výukový program pro mateřské a základní školy, který se zaměřuje na zdravou výživu a zdravý
životní styl. Na tuhle pětku se děti moc těší a nikdo se
nebojí jít s ní domů. Žáci si užili si hodně legrace i poučení s lektorkou Jolanou Keprtovou, která dětem zábavnou
formou vysvětlila, co je pro jejich těla a zdravý vývoj nejdůležitější a nejzdravější. Naučili se pomocí deskové hry
nakupovat levná a zdravá jídla, rozpoznat, které potraviny
nám škodí a které nutně potřebujeme pro svůj život. Sestavili si jídelníček na celý den a týden. Paní lektorka pro
ně přichystala ochutnávku zdravých jídel. Rozdělili si pyramidu potravin pro zdravé tělo a získali spoustu nových
informací a vědomostí. Společně s dětmi se velmi těšíme
na další spolupráci.
Mgr. Lenka Dvořáková

Fotografování pro MŠMT ČR
Ministerstvo školství ČR plánuje vydat fotoknihu, která bude dokumentovat realizaci projektů OP VVV. Budou
do ní zařazeny i fotografie z našeho projektu ŠKOLA
V POHYBU I. Protože k tomu jsou potřeba profesionální fotografie, ocitli se naši čtvrťáci a páťáci v roli modelů
a modelek, jen s tím rozdílem, že nemuseli nijak pózovat,
ale ukázali, jak pracujeme v hodinách nebo v klubu zábavné logiky a deskových her. Děti byly samozřejmě fotografovány se souhlasem rodičů.
Mgr. Alena Vokurková

Florbalový turnaj
Ve čtvrtek 29. 11. 2018 jsme byli pozváni do Postřelmova na okresní kolo florbalové soutěže Pohár základních
škol ČEPS cup 2018/2019 pro 1. stupeň ZŠ. Přítomno
bylo celkem 10 družstev z celého okresu. Ze školy bylo
vybráno dohromady 9 kluků a holek, kteří nás v nelehkých
soubojích skvěle reprezentovali pod vedením trenéra Jana
Doležala. A i když jsme se neumístili na předních místech
bodovací tabulky, tak nám to ani trochu nezkazilo dobrou
sportovní náladu, snažili jsme se hrát fair play a z celého
sportovního dopoledne jsme si odnesli nejen cenné zkušenosti, ale i krásné sportovní zážitky.
Markéta Kuncová

–5–

Šťastné Vánoce,
radostný a klidný
rok 2019
přejí děti i dospělí
ze ZŠ a MŠ Bohdíkov

FK Bohdíkov
Co napsat o konci podzimu? Že
spadlo listí ze stromu! Vo tom se ví,
to už někdo napsal do časopisu „Zahrádkář“, strana 14, článek „Kam
s ním – jak se zbavit podzimního
spadeného listí“. Konec podzimu ve
fotbalovém světě je myšleno konec
podzimní části fotbalové sezóny.
A světe div se nebo nediv se, můžeme
se směle bavit o úspěšném podzimu.
Sice trochu na jako houpačce, kdo by
se rád nezhoupl, s nabitým manšaftem i s trochu očesaným manšaftem,
plusy mínusy, podtrženo sečteno,
pěkné páté místo. Že by to mohlo
být lepší, to dámy a pánové vždycky,
ale skromnost, reálný úsudek a pohled na náhled je to, co ve výsledku
dělá pro nás úspěšný podzim. Kopat
špicó do balónu umí spousta lidí, ale
dát tomu hlavu a patu, nebo spíše hlavičku a patičku, je dáno jen někomu
z nás, oddílovým pilkám, snajperům

a čističům. Jo a taky trochu trenérovi.
Není to chvástání, jak by se zdálo, je
to skromné konstatování. A když se
daří těm v dresu, tak se daří a jsou
spokojeni i ti bez dresu, výborští,
fanoušci, sponzorovatelé i starosta.
A tečka.
No a co zabíjačka? Taky se dá říct
úspěšná? Ano. Dvanácté klání „Vepřobraní“ a vítězství na straně fotbalové učňovky zdravé výživy. Oni to kluci a holky ze hřiště prostě umí, mají,
jak se říká, nou hau, a ví kam říznout,
co pomlet a co smíchat, aby to už na
první pohled vypadalo, že je to dobrý
a je toho hodně. Odborný personál
i další podržhrnce jsou v jedné symbióze, která klape, která se vaří, míchá
a mele podle daných pravidel. Jsem
rád a hrdý na partu, která odvádí kus
dobré poctivé řemeslné práce bez
zbytečných řečí, remců a odmlouvání. Je to řehole, která ve výsledku po-

těší, i když je tělo zhuntovaný a oděv
nasáklý mastnotou a vůní slivovice.
Tak je to správné, tak to má byt, udělat něco dobrého a příjemného pro
sebe a taky pro lidi, kteří jsou rádi
za akci tohoto ražení, za tento druh
společenského, sousedského setkání,
poklábosení si u něčeho chutného.
Čekají nás Vánoce, mějte se všichni hezky, spokojeně, báječně a zdravě. Vykročte tou správnou nohou
a kopněte míč tím správným směrem.
Petros Jankovič Jitrnič – topič
pod kotlič

SDH

Zpráva z VVH SDH Bohdíkov za
rok 2018
Jako každý rok jsme v listopadu
uspořádali výroční valnou hromadu,
kde jsme měli možnost zhodnotit
naši práci za celý rok. Jsme rádi, že
se naší výroční valné hromady zúčastnili:
za Okresní sdružení hasičů pan
Havlas Antonín.
za Okrskové sdružení hasičů pan
Hlásný Jiří.
Za OÚ Bohdíkov starosta pan
Janků Petr, který zároveň zastupoval
TJ Bohdíkov.
Za okolní hasičské sbory SDH
Hrabenov pan Kamler Marek, SDH
Komňátka pan Spáčil Miroslav, SDH
Raškov Fleischer Libor.
V tomto roce jsme se museli rozloučit s některými členy hasičů nejen
z ostatních sborů, ale i z našeho sbo-

ru. Jedná se o paní Marii Marečkovou, která byla šestnáct let členkou
našeho sboru. Za tuto dobu dostala dvě hasičská vyznamenání, a to
Čestné uznání SDH a Čestné uznání
OSH. Byla stále usměvavá a obětavá. Nikdy našemu sboru neřekla ne
a byla nápomocna při všech akcích.
Opustil nás také starosta okresního
sdružení hasičů pan ing. Oštádal Josef, pan Rýznar Jiří z SDH Nemile,
který tragicky zahynul při výjezdu,
bývalý starosta pan Ondráček z SDH
Bušín. Při všech těchto posledních
rozloučeních jsme byli přítomni. Naposled nesmím zapomenout na starostu ústředního výboru SDH pana
Richtra Karla, který náhle zemřel při
oslavách.
Naši první akcí v dubnu byl
8. ročník „Pálení čarodějnic“. V červenci se uskutečnil 18. ročník „Pohádkového lesa“. Byli jsme nápomocni při uskutečnění Školní pouti. Pomáhali jsme při organizaci hasičské
soutěže. Ani letos jsme nezapomněli
na kulaté narozeniny našich členů.
V průběhu celého roku jsme se snažili splnit plán práce, ale bohužel jsme
3 body nesplnili. Uspořádat kuželkový turnaj, a výstavbu WC pro veřej-
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nost a pro obsluhující osoby v kuželně. Oprava elektriky je jen částečná.
Tyto dva poslední body jsou závislé
na OÚ Bohdíkov, a nadále se o nich
jedná. Mimo plán práce jsme natřeli
udírnu a prodej. Natřeli mříže na oknech, vymalovali po částečné opravě
elektriky. I letos jsme pro děti našich
členů měli překvapení formou Mikulášských balíčků a ty předával osobě
Mikuláš, čert a anděl u dětí doma.
Probíhala spolupráce se sborem Mažoretek seniorek a Amazonek – fotbalistek.
Za náš sbor chci poděkovat všem,
co nám pomáhali a nás podporovali.
Za dobrou spolupráci sborům Komňátka, Raškov a Hrabenov. OÚ Bohdíkov za pomoc při úpravě areálu, ale
i za finanční a jinou podporu, kterou
nám je nápomocen, a také všem občanům co nás podporují. Budeme
rádi, když nám všichni jmenovaní
i nejmenovaní budou nadále nápomocni.
Chceme Vám za náš sbor popřát
krásné prožití adventního času a do
nového roku 2019 přejeme plno úspěchů a hlavně a to nejdůležitější - hodně
zdravíčka a štěstíčka.
Výbor SDH Bohdíkov

POTRAVINOVÁ
SBÍRKA
Bezmála 400 kg potravin a hygieny půjde
na lidi v nouzi na Šumpersku.
V sobotu 10. listopadu 2018 proběhla v Šumperku Národní potravinová sbírka. Návštěvníci supermarketu Billa mohli zakoupením potravin
a hygieny přispět lidem v nouzi. Za
pomoci desítky dobrovolníků bylo letos vybráno 356 kg potravin a 28 kg
hygieny (což je bezmála o 100 kg více
než v loňském roce).
„Národní potravinová sbírka se
v České republice koná od roku 2012
a je společnou iniciativou platformy Byznys pro společnost, Armády
spásy, NADĚJÍ, České federace potravinových bank a Charity Česká
republika. Hlavním posláním sbírky
je podat pomocnou ruku těm, kteří
trpí nedostatkem jídla a základního
drogistického zboží. Hlad totiž není
bohužel ani u nás abstraktní pojem
– podle kvalifikovaných odhadů žije
u nás na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení téměř 1,5 milionu
lidí,“ jak uvádí portál Národní potravinové sbírky narodnipotravinovasbirka.cz.
Charita Šumperk se do Národní
potravinové sbírky zapojila letos již
podruhé, a to ve spolupráci se supermarketem Billa. Kromě jejích zaměstnanců se do realizace sbírky zapojila
desítka dobrovolníků, kteří věnovali
na dobrou věc svůj čas. V Šumperku
půjdou potraviny a hygiena zejména
na lidi v hmotné nouzi, o lidi ohrožené ztrátou bydlení, o osamělé osoby.
Za Charitu Šumperk
Mgr. Lada Matyášová, DiS.

člověče, jste zván

kurz mezilidská zdravotnická první pomoc

Střední zdravotnická škola v Šumperku
14. února
21. února
28. února
16:00 – 18:00 hod
2. Příprava na nouzové přežití při
situacích civilní ochrany (povodeň,

Účast aspoň některý čtvrtek,
je lepší než páchat někdy zmatek.

havárie, tři dny bez elektriky, jiná mimořádná
událost).

Jeden kurz a použitelnost ve 3 případech:
1. Pomoc blízkým – práce v bytě, garáži či
na zahradě, dětské hrátky, sportování.

3. Příspěvek k obraně republiky.

Doporučují členové Československé
obce legionářské v Šumperku a okolí.

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

3

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

DATUM:
MÍSTO:

25.12.2018

VSTUP:

60,-

KULTURNÍ DŮM RAŠKOV
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firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
18. 12.
22. 12.
23. 12.
25. 12.
30. 12.
25. 01.
2. 02.
16. 02.
23. 02.

Vánoční koncert
Předvánoční setkání v Raškově
Betlémské světlo
Štěpánská zábava
Turnaj ve stolním tenise
Sportovní ples - FK Bohdíkov
Ples Komunitní školy Bohdíkov
Včelařský ples - ČSV Ruda n.Mor.
Hasičský ples - SDH Raškov

Pedikúra

a reflexní masáže chodidel do domu
Kateřina Nováková • Bohdíkov
Tel. 604 486 468

14. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM
TENISE O POHÁR STAROSTY
BOHDÍKOVA
V neděli 30. 12. 2018 se koná v Kulturním domě
Bohdíkov 14. ročník turnaje ve stolním tenise.
Začátek je v 15:00 hod.
Na turnaj se můžete přihlásit telefonicky nebo sms
na telefonním čísle 604 566 760 u Jardy Kaňáka
do 27. 12. 2018 do 18:00 hod.
Občerstvení zajištěno, těším se na Vaši účast,
srdečně zvu hráče i fanoušky
Jarda Kaňák alias Frenky
Komunitní škola Bohdíkov, HŠ, ZŠ a MŠ Bohdíkov
Vás srdečně zvou na

 Úterý 18. 12. 2018  17 h  Kulturní dům Bohdíkov 
 Vánoční perníčky, dekorace a dárečky, občerstvení. 
 Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Prodám sadu talířů s motivy
Obce Bohdíkov

Lemování 18-ti karátovým zlatem, přísně limitovaná kolekce, včetně stojánků, certifikátu pravosti a původní faktury. Nové, nepoužité.
Původní cena 2.900 Kč, nyní 1.500 Kč.
Možno osobně prohlédnout v Bohutíně.
Tel.: 604 155 108.

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2

www.reprotisk.cz

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 Šárka Kobzová. Adresa redakce:
Obecní úřad Bohdíkov, e–mail: bohdik.zpravodaj@centrum.cz, graf. úprava a tisk Reprotisk s.r.o, Šumperk.

