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Vážení spoluobčané,

Olomoucký kraj vyhlásil dotační program Kotlíkové dotace. V rámci tohoto dotačního programu Olomoucký kraj poskytuje
finanční prostředky (dotace) fyzickým osobám (příjemcům dotace) na realizaci tzv. dílčích projektů. V rámci dílčího projektu
fyzická osoba (příjemce dotace) realizuje výměnu zdroje tepla (kotle) na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj
tepla rodinného domu.
Předmětem podpory dílčích projektů je výměna stávajícího zdroje tepla (kotle) s ručním přikládáním za:
• automatický kotel na pevná paliva (např. uhlí, biomasa)
• tepelné čerpadlo
• plynový kondenzační kotel
Na výměnu zdroje vytápění je možno získat dotaci ve výši 70–80 % podle druhu nového zdroje vytápění rodinného domu.
Maximální částka na výměnu zdroje vytápění rodinného domu a související náklady, z nichž se vypočítává dotace, je 150 tis. Kč.
V souvislosti s výměnou zdroje tepla je možno provést také instalaci solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu
teplé vody a další doprovodná opatření, tj. technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu
(tzv. „mikro“ energetická opatření).
Příjem žádostí o získání Kotlíkové dotace bude zahájen 22. 2. 2016 a ukončen 13. 5. 2016 v 12 hodin. Bližší podmínky a pravidla pro získání Kotlíkových dotací v Olomouckém kraji najdete na webových stránkách: www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.
Ing. Luděk Hatoň

BOHDÍKOV S VŮNÍ BENZÍNU

Málokdo z občanů Bohdíkova si umí spojit název
naší obce s duněním závodních motorek a vůní benzínových spalin. A přesto je tomu tak. Při vyhlašování vítězů
závodů přeboru České republiky v motocyklech Klasik
500 ccm je jméno Kamil Brückner z Bohdíkova slyšet
čím dál častěji. Ano, nenápadný chlapík z konce naší
vesnice spojil svou vášeň k motorům se závoděním
a díky svému talentu a houževnatosti se v krátké době
vypracoval do špičky českých závodníků.
Kamil vloni odjel teprve třetí rok své závodní kariéry,
ale už druhou sezónu o sobě dal slyšet. Na oficiálním vyhlášení přeboru České republiky si odnesl pohár za 3. místo. Seriál se jezdí po celé republice, v Hořicích, Uherském
Hradišti, Radvanicích, Jičíně, Královém Dvoře, Nepomuku i v nám blízké Branné. Hořický okruh, česká Tourist Trophy,
je považován za druhý nejtěžší okruh po závodu Isle of man TT. A po všech těchto okruzích je už Kamilovo jméno slyšet.
Jeho motocykl Honda CB 500 R byla vyrobena už v roce 1971, přesto má ve svém motorovém srdci ukryto 72 koní. S těmito krasavci se závodníci prohánějí po okruzích rychlostí až 195 km za hodinu. Vzhledem k tomu, že okruhy jsou vedeny
i ve městech, kde jezdci kličkují uličkami mezi domy, jako třeba v Branné, klobouk dolů před těmito nadšenci.
Loňská sezóna začala na automotodromu v Brně, kde čtvrté a první místo v obou dnech napovídalo o dobré formě
motocyklu i Kamila. Po závodě na slovenském okruhu v Kopčanech následoval okruh Františka Bartoše v Radvanicích, kde
Kamil zvítězil. V Těrlicku byl opět na bedně, tentokrát druhý. Po Hořicích následoval okruh Dymokury – opět druhý. Poslední
závod se jel u nás v Branné, kde se Kamil po nešťastném startu musel probojovat přes třináct závodníků a za obrovského
potlesku dojel do cíle druhý.
Celá sezóna 2015 se díky obrovskému nasazení, píli a srdci celého Kamilova týmu, kterému vévodí půvabná Verča, zúročila ve výsledném sčítání bodů. První místo mistrovství ČR a vícemistr ČR přírodních okruhů 2015 Klasik 500 ccm – Kamil
Brückner z Bohdíkova.
Blahopřejeme celému týmu a hlavně Kamilovi za skvělý výsledek a děkujeme za úžasnou reprezentaci naší vísky. Držíme
ti i letos palce.												Jan Blahák

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tři králové, kteří přinášeli do našich domovů pokoj a radostnou zvěst vykoledovali 725 317 Kč. Šumperská
Charita pořádala celkem 17. sbírku, jejíž výtěžek je rekordní a o 35 057 Kč převýšil loňský zisk.
Charita bude mít k dispozici z těchto prostředků 58%, což představuje 420 684 Kč, které použije na a rozšíření a obnovu sortimentu půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Jedná se o polohovací postele, stolky,
matrace, invalidní vozíky, chodítka, WC židle, antidekubitní matrace, francouzské hole a další pomůcky; na podporu
aktivit Centra pro rodinu v Šumperku, na přímou pomoc, která slouží lidem v nenadálé nebo naopak v dlouhodobé
nouzi, na zachování dostupnosti služeb Charity Šumperk – pořízení automobilu, na podporu Poradny pro ženy a dívky
– Sdružení nenarozeného života.
V Bohdíkově 10 skupinek koledníků vykoledovalo 24 673,- Kč, což je o 2 429,- Kč víc než v loňském roce.

zprávy obecního úřadu
POČET OBYVATEL

Bohdíkov
Raškov
Komňátka
Celkem

Počet obyvatel
k 31. 12. 2014
798/398
427/209
125/56
1350/663

Narozeno
/ z toho žen
5/4
4/1
1/1
10/6

Zemřelo
/ z toho žen
10/6
8/4
6/4
24/14

Přihlášeno

Odhlášeno

19/8
12/9
7/4
38/21

25/17
13/8
1/1
39/26

Počet obyvatel
k 31. 12. 2015
787/387
422/207
126/56
1335/650

NEZAMĚSTNANOST
Na konci loňského roku činil podíl nezaměstnanosti 5,64 % (tj. 52 osob z 922 ve věku 15–64 let). Výpočet je:
(UOZ dosaž. ve věku 15–64 let/obyv. 15–64 let)* 100. Nejvíce nezaměstnaných bylo ve věku 45- 49 let a 55–59 let.
53,70 % mělo střední odborné vzdělání.

USNESENÍ č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2015 v Bohdíkově
26. Zastupitelstvo obce schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Kontrolu plnění usnesení z 7. zasedání zastupitelstva obce
Strategický rozvojový plán obce do roku 2025
Plán obnovy vodovodu a kanalizace obce Bohdíkov
Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle přílohy
Cenu za dodávku pitné vody na rok 2016 ve výši 14,– Kč za m3 + DPH (15 %)
Cenu za odvádění odpadních vod na rok 2016 ve výši 39,12 Kč za m3 + DPH (15 %)
Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2016 ve výši 1/12 neinvestičních výdajů schváleného rozpočtu obce na rok
2015 měsíčně
Předběžný záměr připravit směnu pozemků p.č. 596/2, zahrada v k.ú. Raškov Dvůr ve vlastnictví obce Bohdíkov za
pozemky p.č. 593/4 a p.č. 593/5, ostatní plocha v k.ú. Raškov Dvůr ve vlastnictví manželů T. a J. D., bytem Raškov
Záměr připravit dohodu o úpravě hranic pozemku p.č. 757, ostatní plocha v k.ú. Komňátka s pozemky p.č. 466/2
a p.č. 470 v k.ú. Komňátka ve vlastnictví pana F. Š., bytem Komňátka a vypracovat k tomuto účelu geometrický plán

27. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce

28. Zastupitelstvo obce pověřuje radu:
a) Projednat odstranění dopravní závady (vzrostlého porostu) na komunikaci p.č. 754/7 v k.ú.
Komňátka. Termín: rada obce 28. 12. 2015

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
29. 2. 2016 • 19. 3. 2016
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Ze života naší obce
4. PLES KOMUNITNÍ ŠKOLY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodila:
Krátká Ema, Bohdíkov

Navždy se s námi rozloučili:
22. 12. Žáková Vlasta, Bohdíkov
31. 12. Filoména Krobotová
(1912), Raškov
21. 1. Chocholáček Izidor, Bohdíkov
7. 2. Vinklerová Libuše, Raškov

V sobotu 30. ledna se uskutečnil již
4. ples Komunitní školy v Bohdíkově.
Program zahájili malí tanečníci z naší
školy, kteří pod vedením paní učitelky
Evy Fleischerové bravurně zvládli polonézu. Následovalo vystoupení malých gymnastek, později orientálních
tanečnic z Bohdíkova a volná zábava.
K dispozici byl opět bar s nabídkou míchaných nápojů, o který se starala paní
Mgr. Hana Honajzerová z SOU Obchodu a služeb Velký Újezd. K tanci a poslechu hrála pro Bohdíkov zatím ne zcela známá kapela Styl music orchestra, která sklidila obrovský úspěch. Jsme rádi, že se školní plesy staly zárukou dobré
úrovně a lákají ty, kteří si opravdu chtějí zatančit a pobavit se. Velmi děkujeme
řadě sponzorů za bohatou tombolu! (jména sponzorů uvedeme v příštím čísle
– pozn. Redakce)
Mgr. Petra Straková

SDH BOHDÍKOV
Kuželkový turnaj
Dne 7. 11. 2015 uspořádalo SDH Bohdíkov již 9. ročník turnaje v kuželkách, a to v bohdíkovské kuželně. Turnaje
se zúčastnily i SDH Komňátka a SDH Raškov. Nastoupilo proti sobě celkem 5 družstev.
Na prvním místě se umístilo družstvo Raškov se 164 body. Druhé místo obsadilo družstvo Bohdíkov muži se
142 body a na třetím místě skončilo družstvo Raškov 2 se 133 body. Zbývající dvě pozice obsadila Komňátka se
123 body a Bohdíkov ženy se 111 body. Nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen Libor Fleischer z SDH Raškov
s 47 sraženými kuželkami. Všichni soutěžící se dobře bavili a celý večer vládla skvělá sportovní nálada.
Doufejme, že příští ročník se všichni znovu zúčastní.					
Výbor SDH Bohdíkov

SDH KOMŇÁTKA
Z výroční zprávy VH SDH v Komňátce za rok 2015 konané dne 16. 1. 2016.
K dnešnímu dni máme zaregistrováno 13 členů, z toho 4 ženy.
Rok 2015 jsme zahájili dětským maškarním karnevalem, kde nám opět profesionálně vypomohli klauni z Ostravy.
Byla to vydařená akce, na které se bavila celé odpoledne spousta dětí i jejich rodinných příslušníků.
Před již tradičním kácením máje jsme ještě stihli provést venkovní nátěr buněk za školou. Májku nám porazila rumcajsovic rodinka v podání našich členů a o hudební doprovod se postarala kapela z Jedlí. Komňátské speciality přitáhly
opět mnoho spokojených návštěvníků.
V září se naše družstvo zúčastnilo již 12. ročníku Her bez hranic v Rovensku. V urputném vedru 9 týmů bojovalo
o místo na bedně, které nakonec obsadili soutěžící z Hrabové, Třeštiny a Písařova. Na nás to čeká snad příště.
Poslední akcí, které jsme se v roce 2015 zúčastnili byl kuželkový turnaj pořádaný bohdíkovskými hasiči.
Během roku jsme dvakrát připravili školu pro svatební oslavy a dále se tu konalo několik narozeninových večírků.
Závěrem mi dovolte vyslovit poděkování všem, kteří se aktivně podílejí na práci celé naší organizace. Děkuji starostovi obecního úřadu i celému zastupitelstvu obce za dobrou spolupráci a podporu našeho sboru.
Miroslav Spáčil

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Milí přátelé stolního tenisu!
30. 12. 2015 se uskutečnil v kulturním domě Bohdíkova již XI. ročník turnaje O pohár starosty Bohdíkova. Jako v loňském roce, tak i letos byl turnaj bohatý, jak na hráče, tak na diváky
a fanoušky. Atmosféra byla fajná a turnaj byl velice zajímavý a napínavý. Z přihlášených 21 hráčů
byli tři hráči, kteří nebyli obyvateli Bohdíkova a i tak se rádi zúčastnili a zahráli si, i když pohár
může získat jen obyvatel Bohdíkova.A jak to všechno dopadlo? První dvě místa obsadili hráči,
kteří nejsou místní. Na prvním místě se umístil Ivo Salomoun ze Zlína, na druhém místě byl Jiří
Račák z Jindřichova a tak si pohár letos odnesl Patrik David z Raškova, který se umístil na třetím
místě, mimochodem již v minulých letech se stal už jednou vítězem.V neposlední řadě děkuji
sponzorům, kteří se podíleli jak na cenách pro hráče, tak na zajištění podmínek pro uskutečnění
turnaje. Jsou to: Jiří Láhola, Petr Pavelek, Radek Gronych, Hanka Gronychová, Majka Kaňáková, Řeznictví Miroslav Skála Šumperk, Smíšené zboží Raškov.
Všem děkuji za účast a dobrou náladu a letos se budu opět těšit na další ročník s Vámi. Jarda Kaňák alias Frenky
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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
Milí čtenáři,
tak nám čas ukrojil první měsíc z nového roku. Plni
elánu jsme se vrhli po vánočním lenošení a hodování do
nové práce.
Děti si konečně naplno užily nové hračky a hlavně hry.
Rozvíjejí si v nich postřeh, logické a strategické myšlení,
představivost a smysl pro čistou hru.
Když konečně napadl sníh, snažili jsme se ho naplno
využít a byli jsme bobovat. Užili jsme si i koulování, házení
koulemi na cíl, do výšky i do dálky. Ale jak to bylo se sněhovou peřinou, víte dobře sami. Najednou se vytratila a my
jsme si na jejích zbytcích alespoň namalovali sněhuláky.
Poslední pátek v lednu se rodiče našich předškoláků
přišli podívat, jak jsou jejich děti připraveny na vstup do
ZŠ. Při povídání na téma pohádky „Červená Karkulka“
předvedly všechny svoje znalosti o věcech, přírodě, lehce
poznávaly tvary, první písmenka ve slovech, počty slabik,
přiřazovaly, řešily labyrint, zavazovaly tkaničky… Prostě
byly moc šikovné a vůbec se tedy nemusí bát stát se prvňáčky.
Druhý týden v únoru byl v naší MŠ „srdíčkový“.
Povídali jsme si o tom, že je důležité mít někoho rád, mít
hodně kamarádů. Hráli jsme si na malíře (malovali jsme
srdce a srdíčka), na cukráře (pekli jsme linecká srdíčka
a zdobili je polevou) a na švadleny (obšívali jsme papírová
srdíčka nití a „vyšívali“ zmizíkem srdíčka malovaná
inkoustem).

Poslední pátek v únoru nás ještě čeká PEXESIÁDA
a potom už karneval, který se bude konat tentokrát v neděli
20. března 2016. Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče.
Za kolektiv MŠ Raškov Kamila Vysloužilová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Hodnocení 1. pololetí
Půlení školního roku ve čtvrtek 28. ledna potvrdilo
pololetní vysvědčení. Z 57 žáků školy prospělo 46 s vyznamenáním. Celkem bylo zameškáno 1671 hodin, což je
průměrně 29,3 hodin na žáka, každá absence byla řádně
omluvena. Nevyskytly se žádné závažnější kázeňské přestupky. Ve všech třídách byly několika dětem uděleny pochvaly do žákovských knížek nebo pochvalné listy za výborný prospěch, vzorné chování nebo reprezentaci školy.
Věříme, že některé výsledky se ve 2. pololetí podaří ještě
trochu vylepšit.
Zápis do 1. ročníku
V úterý 2. 2. 2016 jsme přivítali 9 budoucích prvňáčků
s jejich rodiči. Děti si vyzkoušely, co by je mohlo ve škole
potkat. S přihlédnutím k doporučení učitelek MŠ a výsledkům dětí se potom rodiče rozhodli buď k podání žádosti
o přijetí do ZŠ, nebo ještě do 31. 5. budou zvažovat odklad. Zatím máme zapsáno 7 dětí.
Na návštěvě v „ptačí dílně“
V pátek 22. ledna se naši školáci vypravili do šumperské
Vily Doris na zajímavý program.
V ptačí dílně se seznámili s péčí o naše ptáčky, a to
především v zimním období. Zjistili, čím je dobré ptáčky
krmit a jaké „zbytky“ do krmítek vůbec nedávat. Sami si
také smíchali ideální směs ptačího zobu. Při výrobě budek
a ptačích krmítek každý přispěl trochou vlastní práce, a tak
může naše školní zahrada přivítat další „cvrlikavé“ hosty.
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Velmi zajímavé a poutavé bylo
vyprávění známého ornitologa Petra
Šaje. Dozvěděli jsme se tak mnoho
cenných informací a dobrých rad.
Moc se nám ve Vile Doris líbilo
a určitě se budeme rádi vracet!
Lyžařský kurz
I přes nepřející zimu se nám ho
podařilo zvládnout v týdnu od 25. do
28. 1. ve Lhotě Štědrákově.
Ohlédnutí za vánočními koncerty
Měsíc prosinec je pro naši školu každoročně ve znamení příprav, vyrábění a nacvičování na již tradiční vánoční koncerty, které jsme letos zahájili
v kapli Fr. Schuberta na Vysoké u Hanušovic. Počasí nám přálo a výjimečně vůbec nemrzlo! Sjeli se žáci, rodiče, příbuzní i ostatní veřejnost. Děti
se snažily podat co nejlepší výkon
a podle potlesku soudíme, že se
nám to podařilo. Všichni účinkující byli odměněni obrovskou
spoustou sladkostí! Moc děkujeme panu Mgr. Miroslavu Strakovi z Vysoké za vlídné přijetí, perfektní zázemí a zájem o naše děti.
V malebné kapličce na Vysoké je
zkrátka vždycky krásně!
Následoval již tradiční koncert
v Kulturním domě v Bohdíkově. Publikum se opět sešlo
v hojném počtu a odměnilo všechny účinkující bouřlivým potleskem. Kdo chtěl, mohl si na památku zakoupit perníčky a vánoční dekorace, které vyráběly naše
děti. Skoro všechno se prodalo! Velký dík patří panu

Danielu Kašparovi a Lence Buřičové za hudební doprovod, kterým zpestřili celý program. Slíbili nám pomoc
i na letošní rok, a tak se budeme moc těšit!

k OMUNITNÍ ŠKOLA
		
Oprava příspěvku z minulého čísla
V seznamu vystavujících na „Výstavě výrobků dovedných rukou“ u příležitosti „Rozsvěcení vánočního stromu“ chybělo jméno paní Jiřiny Šimkové. Za chybu se
omlouváme.
Virtuální univerzita 3. věku
Na závěr každého semestru se mohou studenti Virtuální univerzity třetího věku zúčastnit slavnostního
předání zápočtů a pamětních listů. Již podruhé jsme
tuto příležitost využili a tentokrát se vydali do Doloplaz
u Olomouce. Setkání s dalšími asi 160 „spolužáky“,
představiteli obce a zástupci České zemědělské univerzity v Praze bylo zajímavé a velmi příjemné, stejně jako
návštěva Arcibiskupského paláce a Arcidiecézního muzea v Olomouci. Nyní jsme již zahájili další semestr,
a to 1. přednáškou kurzu Genalogie.
Mgr. Alena Vokurková

–5–

Mgr. Petra Straková

FK Bohdíkov
Tak si to pojďme zesumarizovat.
A tak jsme ten uplynulej rok zase nějak ukopali a hanbit se za to nemusíme. Podařila se nám spousta věcí, líní
nejsme, trochu z fotbalovýho světa jsme si ukousli, něco
málo kultury jsme pro lidi udělali, něco zbourali a něco zase
postavili, blbou náladu i úsměv na rtu měli, do starých i nových balónů kopali, tu i támhle housličky protihráči uštědřili
a nakopnutou nožku či vyražený zub občas si bez breku
léčili. Rok odplul, jak zakopnutá mičuda v Moravě a my
jsme starší, chytřejší, unavenější, ale pořád nás to kupodivu
baví, což je po těch letech téměř s podivem. Tak to pojďme
v rychlosti proletět, tedy po Moravě odplujivší rok 2015.
Každý rok si stanovíme nějaké cíle, které je potřeba pro
náš dobrý pocit dodržet a zvládnout, abychom následně
při skládání účtů nestáli se sklopenou hlavou jak nějaký
školák, který neudělal domácí úkol a hledal trapnou výmluvu, proč tomu tak bylo. Trapných situací je třeba se
vyhýbat a předcházet jim. Proto je třeba plnit, plnit a plnit.
Hlavní cíle jsou vcelku stejné. Odehrát všechna soutěžní utkání, vydělat si a sehnat dostatek financí na soutěž,
provoz a údržbu a zaplatit vše, co jsme si objednali včas
a také udržovat hrací plochu a okolí v přijatelném stavu,
abychom nezarostli bodlákem či kopřivou dvoudomou. No
a zbyde-li nějaký peníz, tak můžeme, jak jsem psal v úvodu,
něco zbourat a něco jiného zase postavit, případně natřít
něco starého, aby to vypadalo jako nové.
Takže zápasy jsme odehráli všechny a zorganizovali
jsme ještě turnaj žáků a tradiční turnaj v malé kopané.
V rámci tréninku jsme si zahráli také pohárové zápasy,
kde jsme do finále sice nedošli, ale ukázali jsme růžky
a potrápili soupeře z vyšší třídy. Po jarní části byla ukončena sportovní činnost mužů „B“, takže od podzimu 2015
máme mužstvo mužů „A“, starší žáky a starší přípravku.
Finance. Peníze vyděláváme, kde se dá: prodej na hřišti, ples, zábava, disko, sběr šrotu, zabíjačka. Dále také
čerpáme různé dotace a sponzorské dary, za které všem
děkujeme a vloni to byli: Obec Bohdíkov, Olomoucký kraj,
Okresní fotbalový svaz, Sudop Praha, Moravia Consulting
Olomouc, ASD Software, Vobus Hanušovice, Kamenictví
Kováč Hrabenov, Standa Vlk Lhota. Je to spousta žádostí,
spousta papírování, ale zadarmo nic není, je to nutnost,
bez které to dnes nejde.
Údržba. Sekání, hnojení, zavlažování. To je hlavní
práce zabírající nejvíce času. Ale máme už svoje zaběhlé
sekáče, hnojaře a zalévače, kteří si dané úkoly plní svědomitě a odměnou jim je dobrý pocit z dobře vykonané práce. Se sekáním nám ještě také pomáhá obec a Mára Diviš
z Komňátky. Trochu nás vloni zlobilo zavlažování z důvodu, že bylo málo vody, ale s pomocnou rukou hasičů
z Raškova jsme i toto zvládli. Prováděli se opravy na zavlažování (trysky a ovládací jednotka) a také jsme nechali
udělat vertikulaci hrací plochy a celoplošný postřik proti dvouděložním rostlinám. Za kvalitní trávník na hlavní
a dnes i na tréninkovém hřišti se nemusíme stydět. No
a jak jsem také psal, když zbyde nějaký ten peníz, tak něco
zbouráme a něco zase postavíme, tak jsme zbourali starý
plechový skládek na nářadí a ostatní zbytečnosti a postavili
velký sklad na nářadí a ostatní zbytečnosti, do kterého se

vše pohodlně vejde jak krtečkovi do jeho nových kalhot.
A jelikož nám zbylo trochu barvy, kluci brigádníci natřeli
zábradlí okolo hřiště, aby vypadalo jako nový. Takže
jak vidíte, vše funguje, jak má. Fotbal se hraje, kluci
a trenéři děkuju, funguje prodej i udírna, holky děkuju a na
brigádách se taky odmaká a stráví spousta volnýho času,
který bychom mnozí jistě rádi prolenošili jinde a jinak,
ale nám to prostě nedá a jak jsem psal, ten pocit z dobře
vykonané práce se nedá ničím nahradit. A všechen tento
mumraj, tyto příjmy a výdaje, všechny ty dobrý nápady má
na starosti devět chytrých hlav, výbor FK, kteří jsou garanty fotbalovýho čutání v Bohdíkově.
Hodně jsem to naše dělání za loňský rok scvrknul, ale
vše podstatné jsem zmínil. Díky všem pracantům za odvedenou práci a další práci Zdar.
jedna chytrá hlava
– předseda Petr

SDH Raškov
Dne 8. 1. 2016 se konala v prostorách KD Bohdíkov valná hromada SDH. Valnou hromadu zahájil starosta sboru
Adolf Fleischer. Byli přivítáni zástupci obce Bohdíkov, pan
starosta ing.Luděk Hatoň, zástupci SDH Komňátka, SDH
Bohdíkov a patron naší zásahové jednotky pan Antonín
Dus z HZS OL stanice Šumperk a za OSH ČMS pan Antonín Havlas. Dále se schůze řídila předem stanoveným programem. Jednatelem SDH Raškov byla přednesena zpráva
o činnosti sboru za rok 2015, ve které byla zhodnocena činnost zásahové jednotky a dále práce celého sboru, zpráva
o stavu finančních prostředků a revizní zpráva. Na této valné hromadě byly také stanoveny úkoly sboru na rok 2016
a přijati noví zájemci o práci v našem sboru. Po projednání
všech zadaných bodů VVH se konalo malé občerstvení pro
všechny zúčastněné.
Z Výroční zprávy:
V roce 2015 měla naše členská základna zaregistrováno
21 členů činných a 14 členů přispívajících. Během roku
2015 nás oslovilo několik občanů naší obce se zájmem
o členství v SDH a někteří i o práci v JSDH. Tito noví
zájemci budou od ledna 2016 zaregistrováni na OS HČMS
a stanou se právoplatnými členy sboru. Jsou to David Patsch, Gustav Hodek, Tomáš Václávek, Pavel Brázda, Jana
Brostíková a Jaroslava Láholová.
Členové SDH se scházeli v průběhu roku na členských
a výborových schůzích, a to každý první pátek v měsíci.
V průběhu roku se členové SDH věnovali především běžné
údržbě letního areálu Podhradí, Hasičské zbrojnice a hlavně údržbě svěřené techniky a výstroje. V roce 2015 se SDH
i JSDH věnovala tak jako každý předchozí rok hlavně plnění zadaných úkolů z minulé VVH.
Úkoly zadané pro jednotku sboru můžeme považovat,
až na některé maličkosti, za splněné, ovšem úkoly zadané
sboru všechny splněny nebyly. Čtyři body se týkaly fyzické
a odborné přípravy členů JSDH a údržby svěřené techniky.
Bod č.1 Okrsková soutěž: Okrsková soutěž v požárním
sportu se v roce 2015 konala v areálu Podhradí a náš sbor byl
organizátorem soutěže. Družstvo našeho SDH se rovněž
účastnilo tohoto klání. Soutěž můžeme hodnotit kladně,
a po stránce organizační za zdařilou. Mimo soutěže v po-
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žárním sportu se náš sbor účastní pravidelně všech turnajů
o putovní pohár v kuželkách pořádaný SDH Bohdíkov.
Bod č. 7 Preventivně výchovná činnost: V měsíci červnu proběhla v areálu Podhradí ukázka výstroje a výzbroje jednotky SDH, která byla určena nejen pro všechny
ročníky ZŠ Bohdíkov, ale i pro ty nejmenší z MŠ Raškov
a Bohdíkov. Všichni přítomní si na závěr besedy mohli
prakticky vyzkoušet práci hasiče při rozvinutí a použití
útočného vodního proudu.
Bod č. 8 Ve spolupráci s OÚ provést kroky k realizaci
přestavby MŠ pro účely JSDH a SDH.
V průběhu roku byly ve spolupráci se stavební komisí a OÚ Bohdíkov připraveny podklady pro výběrové
řízení na projektovou dokumentaci na přestavbu. Byl
vybrán projektant, který na základě našich požadavků
a technických možností stávající stavby pracuje na
přípravě projektové dokumentace, která bude dokončena
koncem ledna 2016.
Bod č. 9 Uspořádat kulturní akci v letních měsících splněn nebyl. Sbor během roku 2015 nepořádal mimo organizování Okrskové soutěže v areálu Podhradí jinou kulturní akci.
K některým úkolům, i když byly nakonec splněny, bychom měli přistupovat zodpovědněji, zejména u úkolů pro
jednotku SDH.
Dále jsme se v roce 2015 věnovali úkolům, které také
vyplývají z naší práce v Jednotce sboru. Členové jednotky
se účastnili různých, jak povinných, tak nepovinných kurzů a školení pro rozšíření svých znalostí. Hned začátkem
roku 2015 jako každý rok se velitelé družstev a velitel jednotky účastnili pravidelného dvoudenního školení velitelů
na stanici HZS Šumperk.
Dne 27. 3. 2015 bylo provedeno ze strany HZS OK prověřovací cvičení jednotek zařazených v plošném pokrytí
kraje. Byl vyhlášen požár stroje a uvězněná osoba uvnitř
výrobní haly průmyslového objektu firmy ISOLA. I přes
to, že v dané době byl automobil CAS 25 odhlášen z výjezdu z důvodu opravy, vyjelo jedno družstvo naší jednotky
k události vozidlem Ford Transit a za pomoci dýchací techniky provedlo vyproštění osoby z objektu. Toto prověřovací cvičení bylo ze strany HZS hodnoceno kladně.
V roce 2015 jednotka vyjížděla rovněž k několika mimořádným událostem, jednalo se o čtyři technické pomoci
a jeden požár.

• 6. 4. 2015 technická pomoc, odstranění překážek
strom přes cestu u firmy ISOLA
• 14. 8. 2015 technická pomoc odstranění stromu na silnici u areálu podhradí .
• 18. 8. 2015 technická pomoc odstranění spadlého stromu přes cestu u restaurace Sepl.
• 12. 12. 2015 technická pomoc, odstranění spadlého
stromu přes cestu u firmy ISOLA.
• 17. 12. 2015 požár odpadků u bytových domů v Bohdíkově.
V roce 2015 jsme rovněž provedli sedm výjezdů na žádost občanů naší obce k likvidaci bodavého hmyzu.
Tak jako každý rok jednotka získala z rozpočtu naší
obce finanční podporu, z které byl financován chod jednotky a nákup ochranných věcných prostředků. Pro informaci
bylo zakoupeno:
1x zásahový oděv ZAHAS V, motorová pila Stihl, 6 ks
svítilna Ledlenser pro přilbu Gallet, variabilní ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1-220, sací koš.
A na závěr nechybí, tak jako každoročně poděkování
jménem SDH Raškov, jménem velitelů všem členům jednotky a sboru , kteří se jakýmkoli způsobem podílel na
likvidaci nečekaných událostí a na samotném chodu jednotky a sboru v roce 2015, obci Bohdíkov, zastoupenou
starostou panem ing.Luďkem Hatoněm, za finanční podporu, kterou nám v roce 2015 poskytla, kolegům Antonínu
Dusovi a Luboši Bínovi ze stanice Šumperk za obětavou
spolupráci a do příštího roku hodně zdraví, sil a elánu.
Sdělení občanům obce Bohdíkov:
Protože úkolem jednotky sboru dobrovolných hasičů
není jen likvidace mimořádných událostí, ale rovněž spolupráce s OÚ v oblasti preventivně výchovné činnosti na
úseku požární ochrany, chtěli bychom Vám, prostřednictvím Bohdíkovského zpravodaje během roku přinést pár
užitečných rad a informací pro snížení rizika vzniku mimořádných událostí i jak se v těchto mimořádných situacích zachovat.
Všem občanům obce Bohdíkov přeji jménem JEDNOTKY
SDH Raškov hodně zdraví a pohody do roku 2016.
Luděk Brostík
VD JSDH Raškov

firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
19. 2. Sportovní ples
12. 3. Taneční zábava FK
12. 3. Dětský maškarní karneval
Komňátka

PEDIKÚRA DO DOMU
Nedovoluje Vám Váš zdravotní stav nebo zdravotní stav
Vašich blízkých návštěvu pedikúry? Máte malé děti
a nechce se Vám stále řešit jejich hlídání, nebo prostě
nemáte a jen nestíháte?
Využijte nabídky pedikúry v pohodlí Vašeho domova a úspory
Vašeho času s dojížděním za pedikérkou.
NABÍZÍM MEDICINÁLNÍ PŘÍSTROJOVOU, MOKROU
I KOMBINOVANOU PEDIKÚRU

20. 3. Dětský karneval – ZŠ
30. 4. Pálení čarodějnic – SDH Bohdíkov

Kontaktujte mě a ráda za Vámi přijedu
Ida Maršálková tel. 601 367 689
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PROJEKT MODROZELENÁ ÚSPORÁM
Projekt MZÚ
Unikátní projekt Modrozelená úsporám je založený na celkové energetické náročnosti daného místa.
Celý projekt je šitý na míru a týká se všech, kteří využívají jakýkoliv druh energie, tzn. domácností, firem
i obcí. Jedná se o soubor drobných opatření vedoucí
ke komplexní úspoře na výdajích zákazníků. Okamžitá úspora s minimálními náklady je garantována
brzkou návratností v oblastech, jako jsou úspory na
vodném a stočném, osvětlení, chlazení, vytápění a individuální selekcí z energetického trhu, tzn. výběrem optimálního dodavatele plynu a el. energie. Jako firma se zabýváme
poradenskou činností v oblasti optimalizace nákladů na energie fyzických i právnických osob.
Kotlíkové dotace
Další oblastí, kterou se
zabýváme, jsou kotlíkové
dotace. Jedná se o obměnu stávajících nevyhovujících kotlů, které nesplňují ekologické podmínky
a překračují povolené
množství uvolňovaných
emisí. Česká Republika
má stanoveno v etapě číslo jedna, což je od 1. 1.
2016 až do konce roku
2018, vyměnit minimálně
20 tisíc stávajících kotlů,
za ekologičtější a zároveň účinnější kotle splňující emisní třídu 5.

Více informací naleznete na webu optimal-energy.cz

OBJEDNÁVKA DRŮBEŽE – jaro 2016
• Kuřice (6 barev)
• Brojlerová krůťata
• Káčata a housata
• Husokačeny
• Rozkrmená brojlerová kuřata
Objednávky přijímá pan Leoš Hatoň,
Bohdíkov 73, tel. 602 126 130

www.reprotisk.cz
INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2
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