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Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19. 12. 2016
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.01/2016 o nočním
klidu. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší než stanoví zákon. Dobou nočního klidu se podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
v platném znění rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodin. Po
tuto dobu by neměli být občané při svém odpočinku rušeni
hlasitými hlasovými projevy, nadměrným hlukem z reprodukované nebo živé hudby nebo jinou obdobnou činností.
Obecně závazná vyhláška obce Bohdíkov stanovuje
konkrétní případy společenských, kulturních a sportovních
akcí, při nichž se doba nočního klidu zkracuje od 3.00 do
6.00 hodin.
Zmíněné akce jsou ve vyhlášce uvedeny, buď konkrétním datem nebo názvem (tradiční akce jako např. Pálení čarodějnic, Kácení máje, Školní pouť aj.), u nichž je
všeobecně známo, kdy se v obci konají. Jedná se o akce
s dlouhou tradicí, při kterých se občané pravidelně setkávají, přispívají k upevnění místní pospolitosti a vzájemnému soužití občanů naší obce. Úplné znění obecně závazné
vyhlášky je zveřejněno na webových stránkách obce v rubrice úřední deska.
Pokud jde o konání společenských či kulturních akcí,
tak žádný předpis neomezuje jejich konání a rovněž tyto
akce nevyžadují ani ohlášení či povolení obce ani jiného
orgánu veřejné správy. Tyto akce se tak mohou na území obce konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že
nenaruší noční klid. V případě, že se nějaký spolek nebo
jiný subjekt rozhodne uspořádat akci, při které je předpokládáno rušení nočního klidu, má možnost v dostatečném
předstihu před konáním akce požádat zastupitelstvo obce
o zařazení do seznamu akcí, u kterých dochází ke zkrácení doby nočního klidu.
Ing. Luděk Hatoň, starosta obce
POČET OBYVATEL

VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRKY

V lednu koledníci v Bohdíkově vybrali 25 040,– Kč.
V loňském roce to bylo 24 673,– Kč. V celém šumperském
regionu bylo vybráno 738 808,– Kč.
Děkujeme všem koledníkùm, kteří obcházeli naši obec
i v mrazivém počasí, všem místním asistentům za organizaci sbírky, a v neposlední řadě všem ochotným dárcům.

NEZAMĚSTNANOST

Koncem loňského roku dosahovala nezaměstnanost
v Bohdíkově 6,31 % (z 903 obyvatel ve věku 15–64 let bylo
v evidenci Úřadu práce 57 lidí). Nejvíce nezaměstnaných
bylo ve věku 40–44 let.

BOHDÍKOV BUDE MÍT
NOVOU TĚLOCVIČNU

Obec Bohdíkov uspěla se svým projektovým záměrem
„Rozšíření výukových kapacit ZŠ Bohdíkov“ a získala
dotaci z programu 133 310 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve výši 18 590 tis.Kč
na přístavbu k budově základní školy, ve které vznikne
další nová kmenová učebna a tělocvična s veškerým potřebným zázemím. Předpokládané rozpočtové náklady na
přístavbu tělocvičny ZŠ Bohdíkov a kmenové učebny činí
26 628 tis.Kč. Na stavbu je už vydáno pravomocné
pokračování na str. 2

Počet obyvatel
k 31.1 2. 2015

Narozeno
/z toho žen

Zemřelo

Přihlášeno

Celá obec

1335/650

16/6

14/6

Bohdíkov

787/387

9/4

Raškov

422/207
126/56

Komňátka

Odhlášeno

Počet obyvatel
k 31. 12. 2016

30/18

24/13

1343/655

9/5

17/10

20/11

784/385

6/1

5/1

7/4

4/2

426/209

1/1

0/0

6/4

0/0

133/61

stavební povolení. V současné době
se zpracovává projektová dokumentace pro provedení stavby a připravuje
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Se započetím stavby se počítá od
1. 7. 2017. Celá akce musí být dokončena a vyúčtována nejpozději do
31. 8. 2018. Nově vybudovaná tělocvična bude sloužit pro potřeby
základní školy a v odpoledních a večerních hodinách samozřejmě také
široké veřejnosti. V Bohdíkově tak

budou konečně vytvořeny odpovídající podmínky pro různé tělovýchovné
aktivity včetně hraní míčových her
v zimním období.
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní ing. Bartošové z MAS Horní
Pomoraví a dále paní ředitelce ZŠ
a MŠ Bohdíkov Mgr. Vokurkové za
kvalitně odvedenou práci při zpracování žádosti o poskytnutí dotace
z Ministerstva školství mládeže a tě-

lovýchovy ČR. Díky kvalitně připravenému projektu jsme uspěli se svojí
žádostí jako jediná obec v celém Olomouckém kraji. Doufám, že podobně
úspěšní budeme při přípravě i vlastní
realizaci stavby. Věřím, že naše děti,
mládež i všichni zájemci o sportování se už těší na okamžik, kdy bude
přístavba ZŠ Bohdíkov s tělocvičnou
uvedena do provozu.
Ing. Luděk Hatoň, starosta obce

zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 12. 2016 v Bohdíkově
44. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Kontrolu plnění usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce
b)		Vnitřní směrnici účetní jednotky č 1/2016
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2016 o nočním klidu podle přílohy
d) Ústřední inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2016 ve složení předseda Ing. Otakar Tobola, členové
Margit Urbánková a Petr Janků
e) Cenu za dodávku pitné vody na rok 2017 ve výši 14,- Kč za m3 + DPH (15 %)
f) Cenu za odvádění odpadních vod na rok 2017 ve výši 39,12 Kč za m3 +
DPH (15 %)
g) Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2017 ve výši 1/12 neinvestičních
výdajů schváleného rozpočtu obce na rok 2016 měsíčně
h) Předběžný záměr prodeje pozemků p.č. 3/1, trvalý travní porost a p.č.
3/2, trvalý travní porost v k.ú. Raškov Ves z majetku obce
i) Předběžný záměr prodeje pozemku p.č. 115, ostatní plocha v k.ú. Raškov
Ves z majetku obce
j) Dodatek č. 2 k Partnerské smlouvě pro projekt Technologické centrum
ORP a elektronická služba uzavřené s Městem Šumperk
45. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
46. Zastupitelstvo obce stanoví
S účinností od 1. 1. 2017 měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu
obce, členy rady obce, předsedy výborů a komisí a rady, členy zastupitelstva
obce, výborů a komisí ve výši dle důvodové zprávy
47. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
a) Jednáním s obcí Ruda nad Moravou o majetkoprávním vypořádání vodojemu a přilehlého pozemku v k.ú. Raškov Ves formou odkoupení z majetku obce Ruda nad Moravou
b) Jednáním s Ing. Drahomírou Koutníkovou z firmy Gattaka s.r.o., nám.
Míru 5, Šumperk o možnosti osazení vodoměrů u občanů platících spotřebu vody paušálem

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodili:
Stela Málková, Bohdíkov
Michal Sahliger, Raškov
Navždy se s námi rozloučila:
Blažena Václavková, Raškov

SDH komňátka
Výroční zpráva VH SDH v Komňátce za rok 2016 konaná dne 14. 1. 2017
K dnešnímu dni máme zaregistrováno 12 členů, z toho 3 ženy. Rok
2016 jsme zahájili dětským maškarním karnevalem, kde nám opět profesionálně vypomohli klauni z Ostravy.
V květnu jsme se zúčastnili velkolepé
akce s názvem Křest knihy „Dobrovolní hasiči Olomouckého kraje“,
žehnání praporu Krajského sdružení
hasičů Olomouckého kraje a oslavy
svátku Svatého Floriána, na které
byla všem předána kniha o jednotlivých sborech od jejich založení po
současnost.
Koncem měsíce jsme ještě stihli
vymalovat vnitřní prostory venkovních prodejen, abychom měli na první sobotu v červnu vše připraveno na

již tradiční Kácení máje. O hudební
doprovod se postarala kapela SODA
Šumperk. Přestože se vydařilo krásné
počasí a na návštěvníky čekalo bohaté občerstvení, účast byla velmi nízká.
V loňském roce se budova školy také
využila pro svatební oslavu a několik

narozeninových večírků. Za pomoci
obecního úřadu došlo koncem roku
i na výměnu zadních vchodových
dveří.
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.
Přeji Vám všem v novém roce
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Miroslav Spáčil

Ze života naší obce
12. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISE
O POHÁR STAROSTY BOHDÍKOVA
17. prosince 2016 proběhl 12. ročník turnaje ve stolním tenise O pohár
starosty Bohdíkova.
Turnaje se zúčastnilo 18 hráčů.
Turnaj byl velmi vyrovnaný a hráči od
nejstaršího účastníka po nejmladšího,
který měl 13 let, soutěžili s velkým
nasazením. Finále se tak odehrálo za
účasti dvou generací: na jedné straně
stál Standa Benek a na druhé straně
Lukáš Reichl. Zvítězila a vyhrála dlouholetá zkušenost a trénovanost. Na
prvním místě se umístil Standa Benek,
druhé místo obsadil Lukáš Reichl a na
třetím místě skončil Radek Krzystek.

Děkuji těmto sponzorům: Zdeněk
Pospíšil, Řeznictví Mirek Skála, Petr
Pavelek, Radek Gronych, Potraviny
CBA Raškov, Stavebniny Raškov
Jana Brostíková, Hana Ondráčková,
Majka Kaňáková, Hana Gronychová,
Jirka Láhola, Zdeněk Langer.
Děkuji všem hráčům za účast a už
se těším na letošní 13. ročník, který
bude opět v prosinci, těsně před Silvestrem.
Sportu zdar a pincu zvlášť,
Váš Jarda Kaňák
(alias Frenky)

KONEC 2. sv. VÁLKY –
ZAČÁTEK DLOUHOLETÉHO PŘÁTELSTVÍ
Konec 2. světové války byl na dosah. To jsme vycítili i my – Štefan Riňák a já Vojtěch Kúkoľ, občané Prešova. Bylo nám tehdy jen 16 roků. Od
listopadu 1944 jsme pod dohledem

ozbrojených vojáků Wermachtu byli
nasazení na nucené zákopové práce.
Z Prešova nás odvezli nákladními
auty německé armády do Nižného
Medzeva, kde nás ubytovali ve skla-
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dech továrny na výrobu pracovních
nástrojů. Celých 24 hodin jsme stále
byli pod přísným dozorem. Dlouhé
měsíce jsme pochodovali a pracovali
ohrožováni nálety stíhaček a dělostřeleckými útoky. Spávali jsme ve
stodolách a různých skladech, kde
neexistovala žádná hygiena. Podobné to bylo se stravou a lékařskou
péčí. Nejednou jsme byli promočeni
a oblečení muselo uschnout na nás.
V prvních jarních dnech 1945 pod
náporem Rudé armády, která zahájila Ostravskou operaci (1. 3.–5. 5.
1945) ochabla i ostražitost hlídacího
praporu. Toho jsme využili a někde
v Nízkém Jeseníku jsme utekli.
Letos uplynulo 71 let od našeho
vstupu na půdu Českého Bohdíkova
(tehdy se tak jmenoval, a tak jsme
ho poznali). Byl krásný jarní den
(duben) – dopoledne, kdy jsme procházeli lesy nad Bohdíkovem. Náhle
ticho přerušil mužský hlas: „Stůjte!
Kdo jste, odkud jste a kam jdete?“
Když jsme panu (Adolfu Fetkovi)
sdělili požadované údaje, jeho strohost se změnila ve vlídnost a tvář se
mu rozzářila. „Tak vy jste slovenští
partyzáni?“ dodal úplně vážně. „Ne“,
zakroutili jsme hlavou, „zajatci“. „Tak
pojďme“, řekl a ukázal na nedalekou
cestu. Po několika minutách jsme se
dostali k prvním domům (na Drahách). Než jsme se vzpamatovali, už
jsme byli obklopeni skupinou mladých a starších občanů Bohdíkova.
Vznikla situace, na kterou nikdy nezapomeneme. Dospělí rozhodovali,
co s námi. Kam půjdeme. Ke komu.
Nebylo to věru lehké. Válka stále trvala. Upřené pohledy Olina a Vládi
rozhodly. Paní Jaklová a pan Jakl
s přáním synů souhlasili. Tak začala
nádherná historie, která neobyčejně
silně vstoupila do našich životů.
Paní Jaklová se jmenovala Marie. Tak jako moje máma v Prešově,
i věkem si byly blízké. Od samého za-

čátku se k nám chovala, jako bychom byli její vlastní. Postarala se o nás po všech stránkách. Byli jsme zanedbaní,
zarostlí, měli jsme vši a otrhané oblečení. Ale měli o nás
zájem i sousedé. Když se rozneslo, kdo jsme a že jsme
ještě děti, všichni nám nabízeli potravinové lístky, aby nás
rodina Jaklova mohla nakrmit. Ubytovali nás na půdě.
Po dlouhých dnech jsme konečně spali v posteli a jedli
v kuchyni u prostřeného stolu. V očích jsme měli slzy, ale
laskavé pohlazení paní Jaklové a klidný pohled pana Jaroslava nás uklidňovaly. Vláďa a Olin z nás nespouštěli oči
a stále se usmívali. Tu se rodilo naše přátelství, které přetrvává do dnešních dnů. (Bohužel Olin a Štefan už mezi
námi nejsou.)
Opravdovou zkouškou byl Štefanův zápal plic. Nebyly
léky ani žádný český doktor. Ukázala se i velká solidarita
sousedů, kteří sháněli pro Štefana léky a někoho, kdo by
pomohl. Několik dnů strávil ve vysokých horečkách.
O našich v Prešově jsme neměli žádné informace. O to

víc jsme se upínali na rodinu Jaklovu, která nás i v tomto směru uklidňovala. Náš vztah s Olinem a Vláďou se
každým dnem prohluboval. Celé dny jsme trávili spolu.
Vzpomínám, s jakou nadějí jsme poslouchali český rozhlas a zprávy o pražském povstání. To jsme zpívali hymnu
a české písničky, které jsme znali i my. Ještě více než měsíc po skončení 2. sv. války jsme u Jaklů bydleli, protože
mezi Šumperkem a Prešovem nefungovalo žádné spojení.
Počátkem června 1945 jsme se vydali domů na Slovensko.
Až do Olomouce nás doprovázeli pan Jakl a Olin.
Pokaždé, kdy se ve vzpomínkách přenesu do Bohdíkova, pronikne mým tělem pocit vděčnosti k rodině Jaklových, a opět, tak jako tehdy na začátku dubna 1945, mám
před očima ty, kteří ani na okamžik nezaváhali podat nám
pomocnou ruku. Proto jsme na dům Jaklových umístili
pamětní tabulku, aby se na tyto chvíle nezapomnělo. Aby
v přátelství pokračovaly i naše děti a vnoučata.
Ze vzpomínek pana Vojtěcha Kúkoľa

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 RAŠKOV
Konec roku byl pro naši mateřskou školu ve znamení
změn. Nastoupila k nám paní učitelka Veronika Záluská,
kterou některé děti dobře znají z doby jejího zastupování.
Společně jsme připravily pro děti a rodiče nové zajímavé
akce a možnosti.
Dobu adventní jsme zahájili ADVENTNÍ DÍLNOU,
která se těšila hojné účasti. V té si mohli rodiče spolu se
svým dítětem vyrobit různé vánoční dekorace a ozdoby.
Těmi jsme vyzdobili krásný, voňavý a hlavně „živý“ stromeček, který nám věnovala rodina Peňakova, za což jí velmi děkujeme. Školku nám také provoněly perníčky, které
děti samy připravily, ozdobily a pověsily na stromeček.
V dalších dnech jsme pilně zpívali, přednášeli a tancovali, abychom vše předvedli rodičům na VÁNOČNÍ BESÍDCE. V den vánočního posezení nás nejprve dopoledne
navštívil Ježíšek a přinesl nám spoustu krásných hraček.
Tímto děkujeme štědrým rodičům, že nám přispěli na nákup hraček, a tak zkvalitnili vybavenost naší školky. V odpoledních hodinách jsme ve školce přivítali rodiče i prarodiče a děti jim předvedly, co se všechno naučily. Odměnou
byla pak ochutnávka vánočního cukroví, kterou pro nás
připravily šikovné maminky a babičky.
V novém roce jsme si nejprve pověděli zážitky z vánočních svátků a pak jsme přivítali děti a paní učitelky z MŠ
Bohdíkov. V rámci tříkrálové tradice nám přišli popřát jen
to nejlepší v novém roce. I my jsme tradici dodrželi a přání
jsme spojili s procházkou po Raškově.
Jelikož nám počasí přálo, mohli jsme uspořádat ZIMNÍ OLYMPIÁDU, kterou jsme si rozdělili do dvou dnů.
V prvním dnu jsme soutěžili ve sjezdu a krasojízdě na bobech, v druhém dnu bylo pro děti připraveno překvapení
v podobě projížďky na poníkovi. Ve sněhu jsme si užili
ještě spoustu legrace a zábavy (vyšlapání bludiště na zahradě, kresba do sněhu potravinářskými barvami, stavba
sněhuláka). Pokud nám přece jen počasí přestane přát
a my jsme nuceni vyjít na procházku po místních komunikacích – jsme vybaveni reflexními prvky. Každé dítě má
reflexní vestu a vězte, že jsme vidět z velké dálky.

A co nás ještě čeká? Na konci měsíce února nám ve
školce přibude další člen – a to želví kamarád. Děti se seznámí se životem želvy vodní a budou se o ni starat. Ovšem nejočekávanější akcí bude již tradiční KARNEVAL,
který se bude letos konat v neděli 19. 3. a návštěvníci se
mají opravdu na co těšit.
Na závěr děkujeme všem osloveným za příjemnou spolupráci a spoustu zážitků, které radostně rozzářily obličeje
dětí z MŠ. Užijme si tu letošní krásnou a bohatou zimu
a těšme se na probouzející se přírodu, na krásné vůně
a zpěv ptáčků!
Za kolektiv MŠ vypracovala Bc. Božena Bára Hlavíková
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zima ve školní družině
Krásné zimní počasí, mrazivé sluníčko a hromady sněhu nás zlákaly k zimním radovánkám. Koulovali jsme se,
stavěli sněhuláky, využívali nastříkaného ledu na školním
hřišti a chodili bobovat na nedaleký kopec. Děti jezdily
s velkým nadšením, a proto jsme pro ně 20. 1. ve školní
družině uspořádali závody ve sjezdu na bobech. Mnoho
závodníků prokázalo velkou zručnost při plnění úkolů
a do cíle dojelo v rekordním čase. Každý účastník dostal
sladkou odměnu. Deset nejlepších jsme ocenili diplomy a drobnými dárečky. Užili jsme si krásné odpoledne
a spousty legrace.
Petra Drongová, vychovatelka ŠD
Lyžařský kurz
I v letošním roce jsme již od Vánoc netrpělivě sledovali
předpověď počasí a sněhové zpravodajství, abychom pro
náš již tradiční lyžařský kurz naplánovali ten nejvhodnější
termín. A podařilo se! Ve dnech 16. 1.–24. 1. se vypravilo
29 dětí (22 lyžařů a 7 snowboarďáků) do Štědrákovy Lhoty. Přestože někteří stáli na lyžích či snowboardu poprvé
v životě, po několika dnech zvládali jízdu na vleku i sjezd
dolů bez jediného pádu. To vám potvrdí i mnozí rodiče,
kteří přijeli své děti podpořit a byli zvědaví na lyžařské pokroky svých dítek. A že jsme si letos to lyžování opravdu
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užili! Bezvadné počasí, ideální sníh a prima děti se šťastným úsměvem na tváři, kdo by si mohl přát víc ….
O zdárný průběh kurzu se postarala osvědčená parta
instruktorů lyžování Vendula Johnová, Eva Fleischerová
a Hanka Vokurková (současně řidička autobusu), poděkování patří i trenéru lyžování Radkovi Gronychovi a Tomáši Strakovi, kteří se dětem také obětavě věnovali. Velmi
oceňujeme i výbornou spolupráci se správci vleku panem
Kotrašem a panem Bankem.
Mgr. Eva Fleischerová

KOMUNITNÍ ŠKOLA

Z prací našich žáků na téma
„NAŠE VYSNĚNÁ TĚLOCVIČNA“
Když jsem 20. 1. přišla do školy, normálně jsme se
učili. Ale o velké přestávce nám paní učitelky oznámily, že se bude stavět nová tělocvična. Všichni jsme byli
hrozně nadšení a začali jsme přemýšlet, jak by mohla
tělocvična vypadat. Já si ji představuji hodně velkou
s pomůckami do tělocviku nebo do gymnastiky. Třeba větší výběr stuh, nebo i žebřiny. Mohlo by být i více
trampolín, abychom neskákali ve skupinkách. A mohl
by tam být i basketbalový koš s míči!
Klára Kašparová, 4. ročník
Když jsem šel v pátek do školy, myslel jsem si, že
to bude normální den jako vždycky. Ale spletl jsem se.
Tento den byl SUPERVÝJIMEČNÝ! Na začátku dne
jsme se normálně učili 2 hodiny, ale pak, po velké přestávce, v té osudové chvíli, přišla paní učitelka a řekla
nám, že bude shromáždění. Nejdřív jsme si povídali
o lyžařském výcviku, ale pak přišel ten výjimečný okamžik, milí čtenáři a čtenářky! My, bohdíkovská škola,
budeme mít novou tělocvičnu! Úplně všichni jsme měli
obrovskou radost, protože dříve jsme žádali o peníze,
ale nedostali jsme je. Teď je však konečně máme! I když
už do bohdíkovské školy chodit nebudu, tak přeji budoucím dětem, aby je to v tělocvičně bavilo a rodily se
v ní samé nové talenty.
David Janků, 5. ročník
Dne 20. 1. se celá škola dozvěděla, že se bude stavět
nová, velká a dobrá tělocvična. Všichni žáci byli štěstím
bez sebe. Viděl jsem, že i paní ředitelce ukápla slzička.
Doufám, že tam budou obruče, žebřiny a gymnastická
koza. A doufám, že se to bude budoucí generaci líbit!
Jaroslav Janků, 5. ročník
Když jsem se dozvěděla, že budeme mít novou tělocvičnu, tak jsem málem omdlela! Jsem moc ráda. Doufám, že bude velká a prostorná a že tam bude všechno.
Například lavičky, žíněnky, koza a další pěkné věci.
Tady tahle tělocvična bude rozhodně lepší než ta stará,
možná tam bude i něco novějšího a lepšího. Doufám, že
bude tak velká, aby se tam vešlo 63 dětí. Škoda, že už tu
nebudu chodit do školy, moc bych tu chtěla ještě 2 roky
být, abych všechno viděla. Ale dokážu si ji představit!
Eva Malá, 5. ročník

5. ples KŠ
Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit, a také těm, kteří
darovali ceny do tomboly nebo poskytli pomocnou ruku.
Vaší podpory si velmi vážíme a těšíme se na další spolupráci.

Seznam dárců cen do plesové tomboly (111 cen):
VOBUS Hanušovice, RPS net Rýznar, Obecní úřad
Bohdíkov, Komunitní škola Bohdíkov, Papírna Aloisov,
PRO-BIO Staré Město p. S., MOSEV plast s. r. o., MARWIN
v. o. s., Dek stavebniny, Pivovar Hanušovice, Zámečnictví
Jan Beran, Promat s. r. o., MK Fruit Šumperk, Klempířství
P. Kunc, MAS Horní Pomoraví, Samoobsluha D. Patsch,
LEO MIX, Dřevostav Hanušovice, Rostislav a Petra
Drongovi, Mária a David Reissausovi, Antonín Gronych,
Lucie a Michal, Kvapilíkovi, Kateřina Krzystková, Pavlína
a Vojtěch, Kašparovi, Miroslava a Jan Petrikovi, Eva
Divišová, Blanka Divišová, Alena a Jaroslav Janků, Luděk
Cikrýt, Diopanová Eva, Ivana a Zdeněk, Langerovi, Jana
a Petr Pavelkovi, PARS Šumperk, Eva Smutná, Skiareál
Panorama p. Kotraš, HBSMont J.Brostíková, Lékárna
Ave Šumperk, Hostinec Pod Horou, Ing. František
Winter, Ing. Anna Bartošová, Václav Babka ml., Šárka
Babková, Margit Urbánková, Martin Kunc, rodina Žákova,
Štěpánka a Marek Divišovi, Vinařství Hovorany, K. Raczek
a M. Šimková, MVDr. Josef Klimeš, Veronika a Jiří Záluští.
			
Mgr. Vendula Johnová

Virtuální univerzita třetího věku

Třináct studentek opět zasedlo do školních lavic a zahájilo tak poslední semestr tříletého cyklu, který by před
prázdninami měl vyvrcholit slavnostní promocí v aule
České zemědělské univerzity v Praze. V závěrečném kurzu
se budou na 6 přednáškách zabývat tématem „Etika jako
východisko z krize společnosti“.

Připravujeme

V měsíci březnu (některý páteční podvečer) bychom
chtěli uskutečnit dlouho plánovanou vzdělávací lekci na
téma MÍCHANÉ NÁPOJE s Mgr. Hanou Honajzerovou,
vyučující číšníky a kuchaře na SOŠ a SOU služeb Velký
Újezd (http://www.souvelkyujezd.cz/). Zájemce srdečně
zveme!
Mgr. A. Vokurková
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SDH Raškov
Z výroční zprávy SDH Raškov
V roce 2016 měla naše členská
základna zaregistrováno 25 členů
činných a 15 členů přispívajících.
V lednu 2016 jsme do svých řad přijali pět nových členů. 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 2016 proběhly
rozsáhlejší úpravy areálu Podhradí.
Byl opraven taneční parket, byly provedeny opravy pódia, byly skáceny
některé stromy v areálu a proběhlo
vymalování a částečné dovybavení
prodejních prostor. Celková investice do areálu v roce 2016 činí 36.535
Kč. Ve spolupráci s panem Jaroslavem Janků jsme začali pracovat na
přípravě nových prostor k pořádání
okrskových soutěží u areálu. Byly
vykáceny nálety, provedeny terénní
úpravy a sběr kamení. V tomto roce
se plánuje další pokračování prací na
rekultivaci sportovní plochy.
V roce 2016 jsme se jako sbor věnovali hlavně přípravám na oslavy
135. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Raškově, které proběhly 2. července v areálu Podhradí. Tuto
akci můžeme považovat za úspěšnou.
Oslav se účastnili zástupci okolních
sborů dobrovolných hasičů, představitelé OSHČMS a zástupci profesionálních hasičů ze stanice Šumperk.
Byla zde k vidění jak historická, tak
součastná technika dobrovolných
i profesionálních jednotek. V tento
slavnostní den bylo předáno několik

uznání a vyznamenání za odvedenou práci členům sboru. Sboru byl
rovněž předán od zástupců okresního sdružení řád svatého Floriána za
dlouholetou činnost sboru na úseku
požární ochrany. Celý průběh oslav
byl doplněn zábavným programem
jak pro dospělé, tak pro děti. Na
závěr slavnostního dne vystoupila
místní rocková kapela, která i přes
nepřízeň počasí dokázala bavit návštěvníky oslav až do ranních hodin.
Na závěr hodnocení této akce bych
chtěl jménem SDH v Raškově poděkovat všem, co se jakkoli podíleli na
přípravách tak i organizaci samotného průběhu těchto oslav 135. výročí
založení sboru. Nesmím opomenout
rovněž vyjádřit velký dík seniorkám
z Raškova, které se rozhodly pod hlavičkou místních hasičů utužovat své
tělesné schránky, a které obětavě pomáhaly při přípravách akce a rovněž
za vytvoření příjemné atmosféry při
samotných oslavách doplněné sladkým pokušením z vlastních kuchyní.
Jako druhou a po několika letech
první kulturní akcí pořádanou SDH
byla soutěž ve vaření kotlíkového
guláše. Vznikla myšlenka a pár nadšenců z řad sboru se hecla a akce
RAŠKOVSKÝ KOTLÍK 2016 byla
na světě. Jednoho krásného slunného prázdninového dne vypukl v areálu Podhradí krutý a nekompromisní
souboj devíti vařičů šmakulády v podobě kotlíkového guláše. Tento souboj přišla podpořit spousta místních
i přespolních občanů. Po degustaci
a vyhlášení vítěze byla promítána animovaná pohádka pro děti i dospělé.
Jako nejlepší z vařičů hasičů se umístil v celkovém pořadí Gustav Hodek

na druhém místě. Po dobu celé akce
jsme se snažili o doprovodný program zejména pro malé návštěvníky
akce. Akci hodnotíme jako povedenou s hojnou účastí a pro zájem z řad
vařičů plánujeme další ročník soutěže i v tomto roce 2017. Nyní opět
poděkování všem co se maximálně
věnovali přípravám a chodu soutěže
i ze strany nehasičů a doufám, že se
příště posílí řady organizátorů a akce
bude o to dokonalejší.
V roce 2016 jednotka vyjížděla
k několika mimořádným událostem:
• 6x technická pomoc
• 19. 2. 2016 technická pomoc
odstranění překážek strom přes
cestu ISOLA
• 21. 5. 2016 technická pomoc spolupráce se složkami IZS pátrání
po pohřešované osobě
• 28. 5. 2016 technická pomoc
odstranění překážek strom přes
cestu
• 28. 5. 2016 technická pomoc odstranění překážek Komňátka
• 27. 7. 2016 technická pomoc
odstranění překážek strom přes
cestu
• 10. 12. 2016 technická pomoc
odstranění nebezpečných stavů
bourání štítu
• 4x požár
• 5. 3. 2016 požár komín zahoření
sazí RD
• 12. 3. 2016 požár zahradní domek RD
• 2. 12. 2016 požár zahradní domek pergola Bohdíkov
• 10. 12. 2016 požár nízké budovy
Bohdíkov u splavu
(Pokračování příště)
Luděk Brostík jednatel SDH

Hasiči informují
JSDH RAŠKOV

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám prostřednictvím Bohdíkovského zpravodaje 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
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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.
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

INFORMACI O UDÁLOSTI PŘEDEJTE NA TÍSŇOVOU LINKU:

místním občanům, popř. uvést nějaký významný větší objekt v blízkosti
události (škola, 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.

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.

HASIČŮV ROK

Hasičův rok se dělí na 12 měsíců
a každý měsíc běžného roku se zaměřuje na jedno téma, které je pro
něj specifické, a které se k němu,
z hlediska výjezdů hasičů, nejvíce
vztahuje:
LEDEN – ÚNOR – NEBEZPEČÍ
PÁDU SNĚHU ZE STŘECH
Vydatné sněžení komplikuje nejen situaci na silnicích, ale přibývá
i sněhu na střechách budov. To s sebou přináší riziko propadu střech.
Bezpečnost občanů navíc mohou
ohrozit sněhové převisy, rampouchy
nebo spadlé či nebezpečně nakloněné stromy zatěžkané namrzlým sněhem a ledem.
V této souvislosti dodržujte tato
základní pravidla:
• pamatujte, že výhradně majitelé
objektů zodpovídají za bezpečný stav a údržbu střech. Je jejich
povinností odstranit sníh včas,
případně si zajistit soukromou
firmu, která sníh ze střechy odklidí,
• sníh ze střech odstraňujte průběžně, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena,
• sníh odklízejte symetricky, ne
tedy jen z jedné části střechy,
• sníh nenahrnujte na jedno místo,
• při odstraňování sněhu postupujte maximálně opatrně, abyste nespadli nebo se neprobořili,
• dávejte pozor, aby při shazování
sněhu nedošlo ke zranění chodců nebo škodám na majetku,
• při oteplení likvidujte nebezpečné sněhové převisy a rampouchy.
Pokud to nejde, rizikový prostor
alespoň viditelně označte nebo
ohraďte,
• pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasiče prostřednictvím
tísňové linky 150 nebo 112.
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NEBEZPEČÍ ZVÝŠENÍ HLADINY
VODNÍCH TOKŮ – JARNÍ TÁNÍ

V důsledku prudkého jarního tání
sněhu na horách může dojít k rychlému vzestupu vodní hladiny řek a potoků v krátkém časovém úseku. Důsledkem může být vylití těchto toků ze
svých koryt a dojít tak k ohrožení majetku, v horších případech i ohrožení
osob a zvířat. Naši obec může ohrozit
z hlediska povodní nejen řeka MORAVA, která protéká obcí Raškov a Bohdíkov, ale také místní potoky a potůčky,
které protékají katastrem obce Raškov,
Bohdíkov a Komňátka. V současné
době je hladina řeky Moravy nepřetržitě monitorována. Zvýšení hladiny řeky
je rozděleno do tří stupňů.
První stupeň (bdělost)
Stav bdělosti nastává při nebezpečí povodně. Situaci na vodním toku
nebo vodním díle je třeba věnovat
zvýšenou pozornost, kterou zahajuje
hlídková služba.
Druhý stupeň (pohotovost)
Ke stavu pohotovosti dochází
v případě, že již nebezpečí přerostlo
do skutečné povodně. Při jeho vyhlášení se aktivizují orgány protipovodňové ochrany a provádějí se opatření
podle povodňového plánu.
Třetí stupeň (stav ohrožení)
Stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu
nebo ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Probíhají zabezpečovací a případně i záchranné a evakuační činnosti.
O všech těchto stupních je okamžitě
informován krizový štáb obce a následně místní JSDH, která v součinnosti
s krizovým štábem obce provádí další
potřebné kroky. V případě zvýšení hladin místních malých toků se žádná informace nedostává. Proto je v zájmu každého občana v případě zjištění zvýšení
hladin těchto toků neprodleně informovat starostu obce nebo velitele jednotky
a snížit tím případné následky.
Jednou z preventivních činností
každého občana obce je celoroční
udržování místních vodních toků,
které má v blízkosti svého obydlí,
i když nejsou v jeho vlastnictví. Koryto potoka není určeno jako bezedná
skládka odpadků a posekané trávy,
tak jak je v některých úsecích toků
možno spatřit. Udržováním průchodnosti koryta snížíte riziko vybřežení
toku a následných škod.
Čerpáno z materiálů HZS OL.
VD JSDH RAŠKOV Luděk Brostík

firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
11. 3. Taneční zábava – FK
19. 3. Dětský maškarní karneval – ZŠ
30. 4. Pálení čarodějnic – SDH Bohdíkov

BOHDÍKOVSKÉ BRUSLENÍ

Po několika letech se konečně povedla zima a my
s radostí mohli zprovoznit bohdíkovské kluziště na delší
dobu než týden. Řadu let se snažíme zachovat tuto tradici, kterou jsme převzali už jako malí kluci a doufáme, že
ještě několik let budeme pokračovat. Každoročně se snažíme o to, aby v zimě byl areál maximálně využit, což se
nám letos povedlo na jedničku. Dopoledne a odpoledne
bylo kluziště využito dětmi a večerní bruslení se odehrálo v rytmu přátelských hokejových utkání bohdíkovských
hokejistů a dalších hráčů z jiných obcí. Musím přiznat, že
nás nejednou potěšilo, když nám někteří řekli, že máme
super zimní areál a dokonce nám záviděli. To potěší, když
si představím co zatím je práce, navíc v našem volném
čase. Ale neděláme to jen pro sebe, děláme to hlavně pro
všechny, co si chtějí v zimě zabruslit, třeba i zahrát hokej

a v neposlední řadě vytáhnout děti od počítačů, tabletů
a jiných moderních vymožeností současné doby.
Jelikož nám zima pomalu končí, je třeba vše na konci
této sezóny uklidit a připravit areál zase na letní provoz.
Abych se neopakoval jako ve zpravodaji z roku 2012, kde
jsem psal o tom, že se najdou lidé, kteří snad záměrně
nedodržují pořádek a najdou se i případy, že je ničen majetek obce, tak bych vyzdvihl i klady a to, že se konečně
zapojili i ostatní do odhazování a vyhrnování sněhu a že
ho letos nebylo málo. Nesmíme také zapomínat, že obec
Bohdíkov, která se snaží maximálně pomoci a vycházela
nám vstříc, ať už před sezonou, tak v průběhu, je velkým
pomocníkem. Za to děkujeme a věříme, že to tak bude
fungovat i do budoucna. A obrovský dík patří všem, kteří
se letos připojili už od samého začátku sezóny a pomáhali
a hlavně vydrželi až do konce. Bylo to náročné, ale stálo
to za to.
Až vše roztaje a počasí dovolí, bude vyhlášena brigáda
na úklid mantinelů a kompletní úklid areálu. Tímto bych
chtěl apelovat na všechny, co chodili bruslit, aby si našli
chvilku na jedno dopoledne a přišli nám na pomoc, myslím především chlapy. Bohužel je nás většinou málo. Ještě
jednou díky všem, co nám pomáhali, a těšíme se na další
sezónu.
Za přátele ledu
Ondřej Musil
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