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Vážení spoluobčané,

BUĎTE VIDĚT!

je to již 14. rok, kdy se Vám do schránek dostává náš

V úterý 1. března 2016 v brzkých ranních hodinách se zábřežští policisté ve
spolupráci s koordinátorem BESIP pro
Olomoucký kraj zaměřili na chodce a cyklisty v silničním provozu. Kontroly probíhaly na silnici mezi obcemi Sudkov a Postřelmov. Brzy ráno je v těchto místech
bez veřejného osvětlení poměrně rušno
a pohybují se zde, jak motorizovaní, tak
i nemotorizovaní účastníci silničního provozu. Cyklisté i chodci byli upozorňováni na to, jak je důležité vidět
a především být viděn. Všichni oslovení chodci i cyklisté
navíc při kontrole obdrželi pásky z retroreflexního materiálu, které významně přispívají právě ke zvýšení jejich viditelnosti v silničním provozu.
Většina cyklistů měla povinnou výbavu jízdního kola
za snížené viditelnosti v pořádku, ale našli se mezi nimi
i hříšníci, kteří neměli řádné osvětlení. Za tento přestupek
jim byla uložena bloková pokuta. Chodci byli upozorňováni na novou povinnost vyplývající z novely zákona o silničním provozu, která nabyla účinnosti 20. února 2016. Podle
této novely „pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít
na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak,
aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích“. Při porušení této povinnosti lze
nyní chodcům uložit blokovou pokutu až 2000 korun.
Dle zákona o silničním provozu „je chodec i osoba,
která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro
invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující
600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo
obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního
nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo,
motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně“. Pojem snížená viditelnost tento zákon pak definuje jako „situaci, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích
dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od
soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště…“.
Prvky z retroreflexního materiálu by tak raději měli mít
vždy po ruce všichni, kteří například holdují pěší turistice.
V podobně zaměřených kontrolách budou nejen zábřežští policisté i nadále pokračovat.
por. Mgr. Marie Šafářová, tisková mluvčí

Bohdíkovský zpravodaj. Snažíme se Vám v něm přiblížit
nejen dění v naší obci, střípky její historie, ale i aktuální
informace. Děkujeme Vám všem za přízeň, kterou našemu zpravodaji projevujete i za jakékoli kritické poznatky, kterými nás častujete. Přestože se vždy snažíme, aby
vše bylo v pořádku, bohužel se někdy nějaká ta chyba
vloudí. Tak jako špatné datum vydání v minulém čísle,
kdy se v datu místo února objevil leden. Věřte nám, že
si z Vás nikdo nedělá legraci ani Vás schválně neuvádí
v omyl. Opravdu nás jakákoli chyba mrzí.
Velmi si vážíme všech zástupců školy, spolků,
organizací i obce, kteří do zpravodaje přispívají, a všem
za jejich příspěvky děkujeme. Obracíme se i na Vás,
občany naší obce, kteří by do zpravodaje chtěli něčím
přispět, ať už článkem, nebo jen nápadem. Dejte nám
vědět buď osobně (jména členů redakční rady jsou na
poslední straně zpravodaje), na e-mail bohdik.zpravodaj@centrum.cz nebo zprávou na obecním úřadě. Těšíme se s Vámi se všemi na další, doufám, že dlouhou
spolupráci.
Za redakční radu Jana Málková

zprávy obecního úřadu

USNESENÍ č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce dne 7. 3. 2016 v Bohdíkově

29. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Kontrolu plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce
b) Zprávu ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku obce za rok 2015
c) Výsledek hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2015 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
provedenou Krajským úřadem Olomouckého kraje bez výhrady
d) Roční účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2015
e) Statut Sociálního fondu Obce Bohdíkov podle přílohy
f) Rozpočet obce na rok 2016 jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 17 564 000,- Kč a s celkovými výdaji ve
výši 17 564 000,- Kč podle přílohy
g) Rozpočet Sociálního fondu obce Bohdíkov na rok 2016 podle přílohy
h) Podání žádosti o získání dotace na akci „Stavební úpravy objektu Raškov č.p. 101 na požární zbrojnici“ z programu Ministerstva vnitra ČR Dotace pro jednotky SDH obcí
i) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost TJ FK Bohdíkov z rozpočtu obce Bohdíkov na rok 2016
ve výši 100 tisíc Kč
j) Plán preventivně výchovných akcí na úseku požární ochrany na rok 2016
k) Směnu pozemku p. č. 596/2, zahrada v k.ú. Raškov Dvůr ve vlastnictví obce 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
30. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
b) Vyhodnocení preventivně výchovných akcí na úseku požární ochrany za rok 2015
30. Zastupitelstvo obce zřizuje
a) Sociální fond jako trvalý peněžní účelový fond Obce Bohdíkov v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
31. Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce
		 a) Provádět v průběhu roku 2016 rozpočtová opatření v příjmech i ve výdajích rozpočtu obce na rok 2016 ve výši
do 250 tisíc Kč za jednu položku
		 b) Provádět v průběhu roku 2016 rozpočtová opatření v příjmech i výdajích rozpočtu obce z důvodu přidělení
účelových prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, z rozpočtu Olomouckého kraje případně
z prostředků Evropské unie
Výdaje
ROZPOČET OBCE Bohdíkov na rok 2016
Příjmy		
Název
třída 5
třída 6
Kč
Název
Kč

Celkem

17 564 000

Celkem
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13 924 000

3 640 000

17 564 000

INVESTIČNÍ VÝDAJE NA ROK 2016
Projekty

Přechod pro pěší „U Seppla“
Výměna vodojemu Komňátka
Přístavba tělocvičny ZŠ Bohd.
Modernizace veřejného osvětlení
Inž. Sítě pro výstavbu RD Raškov
Územní plán obce
Přístavba a stav.úpravy let.divadla
Přestavba budovy MŠ pro JSDH

SBĚR a SVOZ PLASTŮ

Celkem Kč
35 000
40 000
130 000
45 000
20 000
135 000
50 000
185 000

Investiční akce
Výměna vodojemu Komňátka
Veřejné osvětlení Raškov Dvůr
Inženýrské sítě pro výstavbu RD

1 200 000
1 200 000
600 000

Celkem

3 640 000

25. 4. 2016 • 30. 5. 2016

Navždy se s námi rozloučili:

Děkujeme všem
spoluobčanům
a přátelům
za projevy soustrasti
a květinové dary
na pohřbu pana
Jaroslava Víta.

12. 2. Josef Kouřil, Raškov
17. 2. Nikola Krčálová, Bohdíkov
14. 3. Jaroslav Vít, Bohdíkov

Zarmoucená rodina

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodil:
Ondřej Musil, Bohdíkov

Ze života naší obce
LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR
LETOPISY NARNIE
Pořádá: Malá Antiochia, z. s. www.mala.antiochia.cz
Místo: Staré Město pod Sněžníkem
Termín: 1. 7. – 6. 7. 2016
Cena: 1 300 Kč
Věková kategorie: děti od 7 let do 12 let
(po osobní domluvě i 6 let)
Hlavní vedoucí:
Rostislav Šerý (25 let)
tel. číslo: 605 763 572
e-mail: sery@outlook.cz
Marie Trčková (25 let)
tel. číslo: 736 723 023
e-mail: majatrckova@seznam.cz
Podrobnější informace (přihlášky pro zájemce) vám
rádi poskytnou hlavní vedoucí.
Pokud Vaše dětí účast na táboře láká a vy jim to
chcete umožnit, neváhejte a nejpozději do 31. května
2016 zašlete na níže uvedenou adresu přihlášku (nezapomeňte vyplnit Vámi zvolený termín, věkovou kategorii a místo konání) a zálohu do 15. června ve výši
500 Kč na účet č. 195 628 614 /0300, jako VS uveďte
rodné číslo Vašeho dítěte. Obdržení přihlášky potvrdíme do 10 dnů SMS zprávou nebo emailem. Přihlášení
na tábor je závazné. Pokud by se následně vyskytl problém s účastí dítěte, sdělte nám to, prosím, neprodleně
předsedovi o.s. Po 30. červnu bude záloha vrácena jen
ve zvlášť odůvodněných případech (např. nemoc potvrzená lékařem). Přihlašujte děti včas, aby bylo možné vyřídit pojištění. S vystavením faktury pro zaměstnavatele
obraťte se rovněž na předsedu o.s.
Adresa pro zaslání přihlášek:
Malá Antiochia, z. s., P. Pavel Jagoš,
Rychnov na Moravě 53, 569 34

BOHDÍKOV JE PŘÍJEMNÝM
MÍSTEM K ŽIVOTU II

V návaznosti na Bohdíkovský zpravodaj z 15. 12. 2015 Vám
přinášíme pokračování článku, ve kterém jsme Vás seznámili
s průběhem aktualizace rozvojového plánu obce Bohdíkov.
Úplná a zastupitelstvem již schválená podoba dokumentu
je k dispozici na webových stránkách obce pod odkazem
Strategický rozvojový plán obce Bohdíkov. Připravili jsme
Vám výtah z dokumentu s vizí obce a dalšími rozvojovými cíli.

STRATEGICKÁ VIZE OBCE 2025
• Bohdíkov s místními částmi Raškovem a Komňátkou jsou prosperující obcí, která nabízí alternativní kvalitu života k životu ve městě.
• Vytváří podmínky pro rozvoj infrastruktury, bydlení, podporuje podnikání přinášející pracovní
příležitosti a služby.
• Navazuje na bohaté tradice a podporuje celoživotní učení pro všechny.
• Obec žije rozmanitým společenským životem, nabízí příležitosti pro všechny věkové skupiny a využívá jejich potenciál.
• Bohdíkov je důležitým bodem regionální turistiky,
využívá přírodní zajímavosti a kulturní památky.
• Bohdíkov je čistá a upravená obec, která chrání
životní prostředí pro budoucí generace.
• Obec je bezpečná, fungují zde preventivní opatření.
Ing. Anna Bartošová, MAS Horní Pomoraví
Pokračování příště
(redakce)
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Z á k l a d n í a m a t e ř s k á š k o l a BOHDÍKOV
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Měsíc březen byl bohatý na společné akce obou mateřských škol. Hned 9. 3. přijely děti z Raškova do MŠ
Bohdíkov a společně jsme zhlédli představení „Divadélko
o první pomoci“. Děti se formou soutěží a praktického
zkoušení zapojily do děje a získaly základy poskytování
první pomoci. Vyzkoušely si resuscitaci, polohování zraněného a obvazové techniky. Bylo až s podivem, co všechno
zvládly.
Největší akce nás čekala 20. 3., kdy se konal tradiční
„DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL“. Kulturní dům byl
plný krásných masek. Nechyběly spanilé princezny, indiáni, stateční hrdinové Batman a Superman… A dokonce
i k nám do Bohdíkova dorazili Mimoni. Děti bavil oblíbený šašek Viki. Za jejich soutěžení a tancování je čekala
sladká odměna a bohatá tombola. Děkujeme všem rodičům, sponzorům a přátelům MŠ, kteří nám při organizaci
této akce velmi pomohli.
Na první jarní den 21. 3. jsme se opět všichni sešli a vyrazili jsme autobusem na farmu Marwin do Hynčic. Dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavých informací o chovu
skotu, ovcí a koní. Děti však měly největší radost, když si
mohly koníky a malá jehňátka pohladit.
Za kolektiv MŠ DiS. Jana Průchová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Soutěž „Matematický klokan 2016“
I letos jsme namáhali svoje hlavičky při řešení úloh
v soutěži Matematický klokan. Nejedná se zde o výpočty
ani rýsování. Nad úlohami musíme logicky uvažovat, protože záleží na naší představivosti a schopnosti deduktivního myšlení. Věřte, není to vůbec jednoduché a s některými
úlohami zápolí i dospělí. Výsledky naší školy jsou následující:
madší. děti 2.–3. roč.:
1. místo
Václav Petrik		
61 b
2. místo
Theodor Horníček
50 b
3. místo
Barbora Divišová
49 b
Pavla Průchová		
49 b
starší děti 4.– 5. roč.:
1. místo
Eliška Kašparová
90 b
2. místo
Markéta Kuncová
60 b
3. místo
Marek Zapletal		
55 b
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Pokuste se vyřešit jednu z letošních úloh:
V kouzelné zahradě rostou dva druhy kouzelných stromů. Na stromech jednoho druhu roste 6 hrušek a 3 jablka,
na stromech druhého druhu 8 hrušek a 4 jablka. V zahradě je celkem 25 jablek. Kolik je tam hrušek? (správné
řešení uvedeme v příštím čísle)
Mgr. Petra Straková
Velikonoční pečení v Olomouci
Učení ve škole může být prima, ale vyzkoušet si své
dovednosti v praxi, to je jiná! S radostí jsme přijali nabídku navštívit Baking Center olomoucké firmy LESAFFRE. V pátek 18. března měli naši nejmenší školáci výjimečnou možnost navštívit studijní a pokusné pekařské
centrum v Olomouci, které je součástí mezinárodní sítě
24 pekařských center fungujících pod záštitou největšího výrobce droždí na světě. A co nás čekalo?
• velmi milé přijetí zaměstnanců firmy včetně připraveného občerstvení pro všechny děti
• odborník pekař Standa předvedl, jak a z čeho
připravit dobré těsto a co všechno musí pekař
udělat než vznikne voňavé pečivo
• každé z dětí si samo vyrobilo několik pekařských
velikonočních dobrot, které si také po upečení
odneslo domů
Za zprostředkování tohoto zážitkového učení moc
děkujeme mamince paní Mirce Rutarové Matysové!
			
Mgr. Eva Fleischerová

Návštěva ZOO Olomouc
Ve stejný den jsme se třeťáky vyjeli na dlouho očekávanou návštěvu ZOO na Svatém Kopečku. Měli jsme
domluvenou prohlídku a krmení klokánků! Do cíle
jsme dorazili o něco dříve, a tak jsme si zkrátili dlouhou
chvíli dováděním na krásném hříšti, které se nachází
před vstupní branou do ZOO. Pan průvodce nás poté
pozval dál a ochotně nás provázel pavilóny. Viděli jsme
opice, žraloky, šelmy, žirafy, exotické plazy… Jedna žirafa měla dokonce křivou nohu, ale jak jsme se dozvěděli,
u těchto zvířat nelze zranění léčit, a tak žirafce po úrazu
noha špatně srostla. Některé opice se na nás šklebily,
ale viděli jsme i starého opičáka, kterému se už dovádět nechtělo. Jen tak seděl za sklem a pozoroval nás se
smutným výrazem ve tváři. K plotu ve výběhu za námi
přiběhla mladá gepardí slečna – a už víme, proč je ge-

Starší žáci pekli velikonoční jidáše ve školní jídelně
za přítomnosti paní Ing. Šárky Kobzové a ve spolupráci
s firmou PRO-BIO Staré Město pod Sn.. Žáci se dověděli
spoustu informací o pěstování a zpracování obilnin,
o výrobě mouky a jejích druzích, učili se poznávat různá
zrna. Vlastníma rukama připravili 2 těsta, a to z mouky bílé
a z mouky celozrnné, seznámili se s tradicí velikonočních
jidášů, které si hned upekli. Na závěr si ze zrníček vytvořili
malé a velké mandaly a ještě si ukázali, zásady správného
stolování.
Za výbornou spolupráci, přípravu projektu i dodání surovin děkujeme firmě PRO-BIO a ochotným maminkám
paní Kobzové a Václavkové.
		
Mgr. Alena Vokurková
pard nejrychlejší! Má štíhlé tělo, dlouhé nohy s pevnými
svaly, no to se to potom běhá!
Nakonec jsme dostali do hrsti takové zvláštní granule
a šli jsme do výběhu ke klokanům. Byli tam ale i pštrosi,
pávi a psouni – ti jsou podobní syslům a také vykukují
z jam v zemi. V ZOO bylo krásně. Ještě jsme stihli návštěvu baziliky Navštívení Panny Marie, poslechli si krásný
zvuk varhan a zakoupili něco dobrého u milé paní cukrářky. Pak už jsme jen nasedli do autobusu a plni zážitků
i trochu unavení se vydali na cestu domů.
Mgr. Petra Straková

Modernizace nábytku v MŠ Raškov a školní jídelně

Velikonoční pečení ve škole

JMÉNA SPONZORŮ, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA 4. PLES KŠ
Kateřina Krzystková
VOBUS Hanušovice
Andrea a Martin Cehovi
KOSTKA-kolobka Hanušovice
Miroslava a Jan Petrikovi
Obecní úřad Bohdíkov
Hana a Radek Valentovi
Zámečnictví Jan Beran
Mária a David Reissausovi
Vinařství Hovorany
Lucie a Michal Kvapilíkovi
PRO-BIO Staré Město p. Sn.
Bedřich Diviš
MOSEV plast s. r. o.
Petra a Bronislav Strakovi
LESAFFRE Česko, Olomouc
Pivovar Hanušovice
Pars Šumperk
Skiareál Panorama p. Kotraš
Rostislav a Petra Drongovi
Promat s. r. o.
Kozák Jan
MK Fruit Šumperk
Antonín Gronych
Klempířství P. Kunc
Štěpánka a Marek Divišovi
MAS Horní Pomoraví
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Samoobsluha D. Patsch
Hana a Vlastimil Diopanovi
Uzenářství p. Klimeš Bušín
H.B.S. Mont J. Brostíková
Kateřina Nováková
V. + V. Johnovy
Libuše Musilová
Eva a Václav Diopanovi
Luděk Cikrýt
Václav Babka ml.
Šárka Babková
Lenka Šimková
Petr Vokurka a Eva. H.
Petra a Gustav Hodkovi

FK Bohdíkov

Informaci o události předejte na tísňovou linku, národní telefonní čísla

Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, ...
Začátek jarní části sezóny je vždycky taková velká radost v našem malém fotbalovém světě. Ta zbytečně dlouhá
zima, několika vrstev teplého spodního prádla, uzavřené
malé tělocvičny, těch naběhaných stovek kilometrů, toho
výbornýho tréninkovýho ochucenýho čaje už je přeci
jenom moc a je čas travičky zelené, trika krátkého a kamarádů okolo hřiště. Je čas se zase pořádně nadechnout
a přesprintovat hřiště tam a zpátky, tak jako na podzim,
kdy nám to kopalo vcelku slušně. Po konci podzimní části
jsme byli a možná ještě jsme trochu namlsaní předvedené hry a výsledků a taky zabíjačkových specialit. Potom
následoval zasloužilý odpočinek, jak tomu tak bývá a plní
nervozity, to že jsme se my hráči dlouho neviděli, čekáme
na první trénink. Polovina ledna to jistí a my vybíháme poprvé Temenici, podruhé zase zdoláváme Hrabenov a tak
dále a tak dále. Vcelku nezáživná, leč potřebná tréninková náplň. V tělocvičně pak protahujeme další zanedbané
svaly, přeskakujeme tisíckrát švihadlo a lavička je naším
věrným kamarádem překážkových soutěží. Postupně
připomínáme našim téměř dokonalým tělům, co je to
pravidelný trénink a že nic není zadarmo.
Celé to zimní lopocení bylo opět završeno vrcholovým
soustředěním na chatě ve Stříbrnicích, kde nám počasí
vyšlo parádně, proběžkovali jsme pohádkově zasněžené
vrcholky Paprsku a okolí a také společenských her k utužení kolektivu jsme si užili náramně, až jsme se kolikrát za
břicho popadali. Jak říkám legrace, slunka, sněhu a také
výborné kuchyně jsme si užili dosyta a mohli jsme tudíž
konstatovat, že jsme dokonale připraveni na jarní boje.
No a první zápasy daly vědět, že to bylo k něčemu a ne
k ničemu. Tak se to zase rozjelo a balón znovu sviští po
zeleném strništi, sítě se vlní a fanoušci fandí. Pro někoho
mnoho povyku pro nic, pro nás zasvěcené vzpruha a nový
elán. Je to prostě taková velká radost v našem malém
fotbalovém světě.

150 – HASIČI, 155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA,
158 – POLICIE
Nebo mezinárodní číslo 112
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 nějaký významný větší objekt v blízkosti události.
(š kola, kostel, obchod, pila atd.)
• chraňte si zdraví a život, následně pak majetek
a myslete i na zvířata,
• upozorněte sousedy na vzniklou mimořádnou
událost,
• nepodceňujte rizika spojená se vzniklou situací,
• pomáhejte dětem, starým lidem, zdravotně postiženým a nemohoucím

Ten, kdo přežil zimní přípravu, šedý vlk s elánem

Hasiči informují
JSDH RAŠKOV

Vážení spoluobčané, jak jsem se již zmínil v minulém
čísle Bohdíkovského zpravodaje, chtěli bychom Vám přinést během roku v rámci preventivně – výchovné činnosti
na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva pár důležitých informací a rad o mimořádných událostech a jak
těmto událostem předcházet. Sami dobře víte, že se mimořádné události nevyhýbají ani naší obci a proto na ně
musíme být všichni alespoň trošku připraveni.
Jak se chovat při mimořádné události?
Pod názvem mimořádná událost se schovají nejen události způsobené přírodními živly, ale i události způsobené
nedbalostí člověka či havárií techniky. Mimořádná událost
ohrožuje nejen životy a majetek lidí, ale také zvířata a v neposlední řadě životní prostředí. Při mimořádné události
zachovejte hlavně klid a dodržujte tato základní pravidla:

Co dělat, když zazní siréna
Na našem území se používají tři signály sirén, ale jen
jeden je určen pro varování obyvatelstva a nazývá se „Všeobecná výstraha“. Je vyhlašován kolísavým tónem sirény
po dobu 140 sekund. Může zaznít třikrát po sobě a pak již
následuje informace, co se stalo a jak se zachovat. Následné informace můžete poslouchat mimo sirénu i v místním
rozhlase, rádiích, megafonech nebo od složek integrovaného záchranného systému. Dalším signálem je „Požární
poplach“, který se vyhlašuje přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty a svolává jednotky požární ochrany.
Posledním signálem je „Zkouška sirén“. Jedná se o ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění.
Provádí se každou první středu v měsíci zpravidla ve 12:00
hodin. Poté uslyšíte hlášení „Zkouška sirén“.
Pokud uslyšíte varovný signál „Všeobecná výstraha“,
přerušte veškeré práce a vyslechněte si informaci systému
varování oznamující vzniklou nebo hrozící mimořádnou
událost. Následné mluvené slovo vám sdělí, o jakou
mimořádnou událost se jedná. Se signálem Všeobecná
výstraha se seznámíme v příštím díle.
Požární poplach – po zaznění signálu požár počítejte
s tím, že se v katastru obce budou pohybovat hasičská
auta, dbejte osobní bezpečnosti. V případě, že se pohybujete v blízkosti požáru, snažte se zprůjezdnit co nejvíce
příjezdové komunikace k místu události, vyčkejte u hlavní komunikace a snažte se navigovat přijíždějící jednotky.
Informace z OPERAČNÍHO STŘEDISKA jsou někdy
strohé, a protože nejsou znalí místních podmínek, neumí
někdy upřesnit místo události ani po dotazu do vysílačky.
Moc tím pomůžete. Vím, že je požární poplach pro spoustu občanů obce brán jako senzace, tak po zaznění signálu
požární poplach, opouští svá obydlí, nasedají do svých aut,
na kola a vyráží vpřed za dobrodružstvím. Neuvědomují si
však, že svým jednáním ohrožují nejen samotnou jízdu na
místo zásahu, ale hlavně sebe i posádku vozu při ustavení
požární techniky přímo na místě události. V době příjezdu
se totiž posádky vozů rozhodují nad taktikou záchranných
prací, a bezpečném a nejúčinnějším ustavení techniky
a není proto prostor brát ohledy na zvědavé obecenstvo.
Na závěr ještě připomenu události, které mohou, byť
sami nebo naší neopatrností vzniknout v období do vydání
dalšího čísla zpravodaje a naší rubriky.
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Březen – nebezpečí při vypalování trávy
Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících se může snadno vymknout kontrole a způsobit požár. V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým
šířením do okolního prostředí. Velkým nešvarem stále
zůstává vypalování suché trávy, které již v mnoha případech zapříčinilo zejména u starších občanů nejedno
zranění, či dokonce ztráty na lidských životech. Aby se
vám nestala podobná nepříjemnost,tak s vypalováním
ani nezačínejte. V současnosti je vypalování porostu
zakázáno a pokutováno. Dopouštíte se porušení zákona o požární ochraně a riskujete pokutu až do výše
25 000 Kč.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny
každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Také pro občany platí,
že spalování hořlavých látek na volném prostranství
(např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí,
zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru
Olomouckého kraje.

Duben – nebezpečí při pálení čarodějnic
Poslední dubnový večer je odnepaměti spojen s pálením čarodějnic. Neopatrnost při těchto oslavách bohužel
každoročně způsobuje požáry a také zranění. Kromě vlastní lidské neopatrnosti hraje rozhodující roli počasí. Sucho
a teplo výrazně zvyšují riziko požárů vysušených porostů
v přírodním prostředí, stačí např. drobný nedopalek cigarety a dojde k požáru.
Květen – nebezpečí proměnlivosti počasí
Jarní měsíce jsou často charakteristické proměnlivostí
počasí, kdy se střídají přívalové srážky s horkým, téměř letním počasím, kdy několik po sobě jdoucích dní nezaprší.
Oba extrémní klimatické jevy přináší nebezpečí, a to buď
lokální záplavy (povodně) nebo extrémní sucho.
Nebezpečí létajících balónů štěstí
Létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo také létající lampióny jsou balóny různých tvarů a velikostí, u kterých se zapálí hořák a balón se následně vznese do vzduchu, přičemž po vyhoření hořáku se snese opět k zemi.
Tyto balóny jsou výrobkem, který při nesprávném použití
může způsobit požár.
Čerpáno z materiálů HZS ČR
VD JSDH RAŠKOV Luděk Brostík

SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
od 18.–22.4.2016
Sběr a svoz bude probíhat následovně:
Na níže uvedená místa, určená obcí, budou přistaveny velkoobjemové kontejnery.
Občané uloží odpad do kontejnerů a po ukončení sběru bude odpad převezen a odstraněn na skládce v Rapotíně.
Umístění kontejnerů:
• od 18.–20. 4. 2016 • od 20.-22. 4.2016
Počet ks
Místo
1
Bohdíkov - most (u Vitů)
1
Bohdíkov - u samoobsluhy
1
Bohdíkov - u lípy

Počet ks
1
1
1

Místo
Dvůr Raškov – u lípy
Raškov - kostel
Komňátka - obchod

Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
nepoužitelný (vyřazený) nábytek, matrace, vany, koberce a podobný objemný odpad.
Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
veškeré druhy nebezpečných odpadů (např. ledničky, barvy, akumulátory apod.), pneumatiky,
stavební odpad (např. stavební suť apod.).
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
v sobotu 23. 4. 2016
Harmonogram svozu:
Čas
Místo
09.00-09.30
Dvůr Raškov
09.35-10.05
Raškov-u Ottů
10.10-10.40
Raškov-u kostela
10.45-10.55
Kulturní dům
11.05-11.25
Bohdíkov - u nádraží
11.30-12.00
Bohdíkov - u lípy
12.05-12.35
Bohdíkov u samoobsluhy
13.25-13.55
Komńátka - u obchodu
14.00-14.25
Bohdíkov- u mostu (u Vítů)
14.30-14.55
Aloisov - u Dvora
15.00-15.30
Bohdíkov-u kravína

Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního
odpadu:
barvy, lepidla, pryskyřice, provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové kapaliny atd.), olejové filtry, vyřazené
léky, olověné akumulátory, galvanické články, zářivky a výbojky, textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými
látkami, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, obaly od
sprejů, televizory, ledničky, vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady.
Seznam dalších odpadů: pneumatiky.
Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ např.:
ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obrazovek, komunální a stavebné odpad apod.
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firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
30. 4.
		
18. 6.
24. 6.

Pálení čarodějnic
– SDH Bohdíkov
130 let SDH Bohdíkov
Školní pouť

Firma Leo – mix pan Hatoň
Oznamuje, že již tradiční prodej přísady,
hrnkových a balkonových květin
proběhne ve dnech 6., 7. a 8. 5. 2016
vždy od 900 – 1700 hodin.
Informace na telefonu 602 126 130.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Rodiče mohou zapsat děti, které:
a/ mají všechna povinná očkování (nutné potvrzení lékařem na žádosti o přijetí)
b/ dovršily nebo nejpozději do 31. 8. 2016 dovrší 3 roky
c/ jsou soběstačné v sebeobsluze
Potřebné formuláře pro potvrzení lékaře aj. dostupné u učitelek MŠ nebo u ředitelky.
Mgr. Alena Vokurková, ředitelka školy

INZERUJTE S NÁMI!

www.reprotisk.cz

Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2
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