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Vážení spoluobčané,
pokračujeme v boji proti černým skládkám.
Ačkoliv se v poslední době v naší obci situace s ukládáním
odpadků na nelegální skládky trochu zlepšila, stále nemůžeme být spokojeni. Při procházkách v přírodě, v lesích i údolí
řeky Moravy se v našem okolí setkáváme s pohozenými plastovými lahvemi, stavební sutí, starým nábytkem, keramikou,
biologickým odpadem a různými druhy jiných odpadů. Ty
bychom rádi viděli v popelnicových nádobách, kontejnerech
na tříděný odpad, ve sběrném dvoře v Rudě nebo při svozech
velkoobjemového odpadu organizovaného obcí. Bohužel části občanů nezáleží na tom, v jakém prostředí žijeme a jaké
„dědictví“ zanecháme dalším generacím. Neuvědomují si, že
svým nezodpovědným jednáním škodí nám všem.
S těmito nešvary budeme i nadále bojovat a nehodláme
se s nimi smířit. Proto jsme na 2 místech v obci, kde se nám
pravidelně objevují černé skládky, umístili 2 fotopasti, na
nichž monitorujeme pohyb osob a techniky s cílem odhalit
nejkřiklavější případy ukládání odpadků na nelegální skládky. Po čase provedeme vyhodnocení poznatků získaných ze
snímků pořízených fotopastí a v odůvodněných případech
vůči nezodpovědným jedincům vyvodíme sankční postihy.
Ing. L. Hatoň

PŘÍBĚH FRANCOUZSKÉHO
KNĚZE ABÉ PAUL ANVESIA

Paul Anvesio se narodil 13. 8. 1922 v jižní Francii
v malém městečku Uchsud /Išó/ nedaleko města Nines.
9. července 1943 byl zatčen francouzskou proněmeckou
policií a s dalšími vrstevníky odvlečen do německého města
Breslau (dnes Wroclav). Tehdy byla Breslau hlavním městem Sudet. Tady strávil 15 měsíců těžkou, náročnou prací
pro německou mašinerii v příšerných životních podmínkách o hladu, v zimě, ve špíně a ustavičném ponižování.
V lágrech byly s ním tisíce jeho vrstevníků, mladých mužů
a dívek ročníku 1921 a 1922 ze všech zemí okupovaných
nacisty. V prosinci 1944 se blížila ruská armáda a nacisté
začali rozesílat mladé lidi na práce do zázemí. Tak se Paul
dostal spolu s dalšími 15 mladými Francouzi do Raškova,
kde káceli v lese stromy pro aloisovskou papírnu. Bydleli
v hájence uprostřed vesnice a hlídali je 2 němečtí vojáci.
Paul chodil denně ministrovat do kostela. Ujala se ho
paní Tázička (teta pamětnice – paní Zory Fričové, rozené
Blažkové, z Bludova). Vždy ho po mši svaté pozvala na hrnek teplé kávy nebo mléka s chlebem a trochu jídla poslala

i ostatním Francouzům. Ale domluvit se s nimi neuměla.
Tehdy pomohla překladem právě pamětnice, která přijela
na Vánoce do Raškova. Poslední dny války byly v Raškově
pohnuté. I když válka skončila, poražené nacistické vojsko
se probíjelo přes lesy k americké armádě. Hlídající němečtí
vojáci odešli s armádou a Francouzi přežili. Ujala se jich
stará česká babička, která je vzala do svého malého domečku. Krátce nato přišli Francouzi k rodině pamětnice do
Bludova. Přidali se k nim i francouzští totálně nasazení ze
Sobotína a pamětnice je odvezla do Prahy, kde je předala
Červenému kříži. Všichni se vrátili zpět do Francie.
Na Paula pobyt v Raškově a raškovském kostele zapůsobil natolik, že po válce začal studovat teologii. Působil
jako kaplan v Nines a okolí. Přátelské kontakty s paní Zorou udržoval desítky let i po válce.
Záznam z raškovské farní kroniky

zprávy obecního úřadu
USNESENÍ č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 3. 2017 v Bohdíkově
48. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Kontrolu
plnění
usnesení
z 13. zasedání zastupitelstva obce
b) Zprávu ústřední inventarizační
komise o výsledku inventarizace
majetku obce za rok 2016
c) Rozpočet obce na rok 2017 jako
schodkový s celkovými příjmy ve
výši 28 376 000,- Kč a celkovými
výdaji ve výši 31 729 000,- Kč,
krytí schodku zapojením přebytku hospodaření minulých let ve
výši 3 353 000,- Kč podle přílohy
d) Rozpočet Sociálního fondu obce
Bohdíkov na rok 2017 podle přílohy
e) Poskytnutí dotace z rozpočtu
obce na rok 2017 pro Agenturu domácí péče Victoria s.r.o.
Zábřeh, IČ 03602427 na nákup
užitkového automobilu zn. DACIA DOKKER – Arctica ve výši
30 000,- Kč
f) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost FK Bohdíkov z.s., IČ 14617498 z rozpočtu
obce Bohdíkov na rok 2017 ve výši
120 000,- Kč

g) Plán preventivně výchovných
akcí na úseku požární ochrany na
rok 2017
h) Prodej pozemků parcela č. 3/1,
trvalý travní porost v k.ú. Raškov
Ves a parcela č. 3/2, trvalý travní
porost v k.ú. Raškov Ves z vlastnictví obce paní Ž. P., bytem Mladoňov, za cenu 18,- Kč za m2
i) Prodej pozemku parcela č. 115, ostatní plocha v k.ú. Raškov Ves z vlastnictví obce manželům A. a J. J., bytem Raškov za cenu 20,- Kč za m2
49. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Zprávu o činnosti rady obce od
posledního zasedání zastupitelstva obce
b) Plnění příjmů a výdajů rozpočtu
obce k 31. 12. 2016
c) Vyhodnocení preventivně výchovných akcí na úseku požární
ochrany za rok 2016
50. Zastupitelstvo obce pověřuje radu
obce
Připravit a zajistit ve spolupráci
s firmou IREA s.r.o. Šumperk
výběr zhotovitele veřejné zakáz-

ky „Rozšíření výukových kapacit
ZŠ Bohdíkov“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
51. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
K podpisu veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce na rok 2017 pro Agenturu
domácí péče Victoria s.r.o. Zábřeh ve výši 30 000,- Kč
52. Zastupitelstvo obce zmocňuje
radu obce
a) Provádět v průběhu roku 2017
rozpočtová opatření v příjmech
i ve výdajích rozpočtu obce na
rok 2017 ve výši do 250 tisíc Kč
za jednu položku
b) Provádět v průběhu roku 2017
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

AKTUÁLNĚ
ROZPOČET OBCE BOHDÍKOV NA ROK 2017 – INVESTIČNÍ VÝDAJE
Projekty
Přechod pro pěší „U Seppla“
Výstavba kanalizace III. etapa
Rozšíření výukových kapacit ZŠ
Modernizace veřejného osvětlení
Inž. sítě pro výstavbu RD Raškov
Přístavba a stav. úpravy let. divadla
Investiční akce
Odkoupení vodojemu Raškov
Rozšíření výukových kapacit ZŠ
Veřejné osvětlení Raškov Dvůr
Inženýrské sítě pro výstavbu RD
Výkup pozemků
Pož. zbrojnice Raškov – střecha
Celkem

celkem Kč
35 000
80 000
395 000
45 000
25 000
50 000
750 000
13 315 000
1 200 000
1 000 000
50 000
460 000
17 405 000

Upozornění na platbu:

ROZPOČET
OBCE
BOHDo konce měsíce
dubna
musí
být
zaplacena
alespoň
polovina
DÍKOV NA ROK 2017
poplatku za TKO a poplatek za
–vodné
INVESTIČNÍ
a stočné za 1.VÝDAJE
čtvrtletí 2017.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za uplynulé období se narodili:

SBĚR a SVOZ PLASTŮ

24. 4. 2017 • 29. 5. 2017
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Tomáš Drtílek, Bohdíkov
Michaela Krupičková, Raškov
Lucie Janků, Raškov
Kamil Brückner, Bohdíko

V uplynulém období zemřel:
18.4. Antonín Matys, Bohdíkov

ROZPOČET OBCE BOHDÍKOV NA ROK 2017
Příjmy
Položka Kč

Výdaje
Položka Kč
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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
Když v tomto roce začalo na konci února krásně svítit sluníčko a bylo jasné, že se jaro blíží, nastalo v obou
mateřských školách velké rojení. Ne kvůli počasí, ale protože v polovině března bude mít svátek Josef, a ten přináší dětem tradiční KARNEVAL. Nastaly velké přípravy
– klauni, výzdoba, něco dobrého na zub a hlavně tombola.
Společně s učitelkami a dětmi jsme všechno zvládli a očekávané představení mohlo začít.

• Svátek všech maminek, besídka a výroba dárečku
• Výlet společně s Mateřskou školou Raškov do centra
Krokodýlek v Olomouci
• Školní pouť – velká akce pro děti a rodiče
A potom už dětmi a někdy ještě více učitelkami očekávané hlavní prázdniny!!!
Za kolektiv učitelek MŠ Bohumila Matysová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Soutěž Matematický klokan 2017
Letošní zadání soutěže bylo opravdu velmi náročné.
Autoři se zaměřili především na schopnost soustředění,
zrakového a prostorového vnímání, logiky a „selského“
rozumu. Největší radost nám udělal žák 5. ročníku Adam
Ceh, který získal 106 bodů ze 120 možných. V celém šumperském okrese se tak umístil na krásném 5. místě. Adamovi blahopřejeme ke krásnému úspěchu!		
		
Setkání s tažnými pejsky
V úterý 21. března k nám zavítala majitelka smečky tažných pejsků Mgr. Bára Vlčková z Lipové. Vysvětlila nám
chovatelskou náročnost plemen husky a jim podobných.

V neděli 19. března se ve tři hodiny otevřely dveře kulturního domu a začaly slavnostně vcházet princezny, Karkulky, rytíři, mořské panny, kovbojové, roboti, květinky
a supermani. Byl jich plný sál a všechno to štěbetalo, hemžilo se a vyptávalo, kdy už to začne. Bum bác! Na jeviště
skočili dva klauni a bylo to tady! Klauni dětem předvedli
program s písničkami, cvičením a tanečky, zapojovaly se
děti velké i malé, v maskách i bez nich.
Po soutěžních a tanečních výkonech se děti odešly napít a dát si něco dobrého na zub (třeba oblíbený párek
v rohlíku a malinovou limonádu) a nastala dlouho okukovaná a očekávaná chvíle – tombola. Bohatá, letos větší
o další dva stoly, ale moc dlouhá na rozdávání. Proto budeme v příštím roce přemýšlet o změně v odebírání cen a určitě na něco přijdeme, aby byli všichni spokojeni. Na závěr
si mohly děti ještě zatancovat, ale čas na návrat domů, na
večeři, vykoupání, pusu na dobrou noc a šup do peřin už
nastal. Tak pěkné sny a příští rok se na Vás těšíme!
Chtěly bychom velmi poděkovat všem, kdo nám pomáhal přímo v kulturním domě, ale zvláštní poděkování patří
také těm, kteří přispěli na bohatou, pestrou a nekonečnou
tombolu. A ještě děkujeme všem účastníkům za to, že na
sále nebyl ani trošku nepořádek. Ještě nikdy se nám nestalo, že bychom byli s úklidem sálu hotovi za čtvrt hodiny!

Dozvěděli jsme se jak a čím pejsky správně krmit, jak
je cvičit i jak jim umět naslouchat. Pejskové na nás byli
velmi vlídní. Bylo vidět, jakým pečlivým výcvikem prošli
i jak mají rádi člověka. Nesmírně se těšili na své postroje
k vozíku, který měli táhnout. Mají ohromnou sílu, velkou
rychlostí dokázali táhnout vozík i s paní učitelkou Strakovou. Neradi jsme se s pejsky loučili. Bylo by krásné, kdyby
všichni živí tvorové našli u svých páníčků tolik lásky.
Mgr. Petra Straková

A co nás v tomto školním roce ještě čeká:
Tvoření dětí a rodičů na téma Velikonoce
Ukázka dravých ptáků na školním hřišti
Zápis předškolních dětí do základní školy 12. dubna
Pozorování žabích vajíček a očekávání, jací budou pulci
Velká výstava všech možných plyšových zvířat, co mají
děti doma
• Odvoz nasbírané a nasušené pomerančové a citronové kůry
3. května
• Zápis nových dětí do mateřské školy 4. a 5. května

Zapojení do mezinárodního projektu e-Twinning
V březnu se naše škola zapojila do zajímavého projektu,
kdy pedagogové a žáci z různých zemí spolupracují a zpracovávají určité téma. Naše škola se zapojila do dvou projektů, a to: „Jaro je tady“ a „Velikonoční tradice v Evropě“.
Komunikace probíhá v angličtině, což zpestřuje její výuku
a motivuje k dalšímu zdokonalování. Momentálně jsme
prostřednictvím internetu v kontaktu se školami z Polska,
Bulharska, Turecka, Řecka, Srbska, Rumunska a Slovenska.
DiS. Lenka Šimková, učitelka angličtiny

•
•
•
•
•
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připraveni na nadcházející teplé letní večery, při kterých
určitě využijeme získané znalosti a dovednosti.
Dalším příjemně stráveným podvečerem bylo setkání
s panem Miroslavem Kobzou, redaktorem Českého rozhlasu Olomouc, který připravil přednášku na téma „Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku“. Během
hodiny a půl jsme prošli náš blízký kraj od počátků na
mořském dně až po nynější podobu hor. Vyprávění pana
Kobzy o tajemných a zajímavých místech Jeseníků krásně
motivovalo k výletům jarní přírodou a dalšímu poznávání
našeho malebného kraje.
Mgr. Vendula Johnová

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Do Komňátky za zvířátky
Dne 31. 3. jsme se vypravili na tradiční jarní vycházku
do Komňátky. Hlavním cílem byla návštěva místních chovatelů domácích zvířat. Velké poděkování náleží paní Ireně Spáčilové a paní Janě Šimkové, které nám věnovaly svůj
čas a ochotně ukázaly svoje mazlíčky a ostatní domácí zvířátka a zodpověděly všetečné dětské otázky. A co všechno
bylo k vidění a pohlazení? Spousta maličkých zakrslých
králíčků, pejsci čivavy, několikadenní roztomilá koťátka,
právě narozená jehňátka, ovečky, slepice a kachny, papoušek a andulky, želvy, koně… Slunečné krásné počasí nám
přálo, zážitků a dojmů ze smysluplně prožitého odpoledne
bylo mnoho. A už teď se všichni těšíme, až napřesrok opět
vyrazíme do Komňátky.
Markéta Kuncová, vychovatelka ŠD

Promoce prvních studentek
Virtuální univerzity třetího
věku při ČZU Praha z Bohdíkova

k OMUN I TNÍ ŠKOLA
Na dva páteční podvečery v měsíci březnu jsme nabídli zájemcům program v podobě vzdělávacích besed. „Jak
na míchané nápoje?“ S takovou otázkou všem zúčastněným poradila Mgr. Hana Honajzerová. Seznámili jsme se
s barmanským názvoslovím a umíchali si různé druhy výborných nápojů. Všichni zúčastnění můžeme říci, že jsme
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Pokud půjde vše tak jako v uplynulých třech letech,
mělo by 11 studentek VU3V z našeho bohdíkovského
konzultačního střediska podniknout 11. května cestu do
Prahy na slavnostní promoci.
V září máme možnost zahájit studium další skupiny.
Studia se mohou účastnit posluchači, kteří jsou občany
České republiky a dosáhli věku, ve kterém jim vznikl
nárok na pobírání starobního důchodu). V průběhu semestru probíhá společná výuka v konzultačním středisku
1x za 14 dní. Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům kdykoli přístupné přes internet na jejich osobních
účtech. Každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek. Po splnění studijních povinností a absolvování
6 individuálních kurzů je účastník pozván na slavnostní
promoci do auly České zemědělské univerzity v Praze.
Další informace najdete na www.e-senior.czu.cz.
Zájemci, hlaste se na tel.: 739 013 671.
			
Mgr. Alena Vokurková

FK Bohdíkov
Změna je život
V lehkém poklusu rozjíždíme jarní kola historické sezóny v I. A třídě.
Podzimní část přinesla nelehké boje,
které nám po konci podzimu uštědřily
ne úplně moc bodů, i když na dostřel
od klidného středu, ovšem pohledově nelichotivý předposlední flek. Co
s tím? Otázka, která trápila nejednoho
z nás. Chce to jednoduše přitáhnout.
Ale dokážeme najít v sobě další sílu
přidat, kousnout se, nepustit příležitost hrát tuto vysněnou soutěž v klidu
dál? To bylo najednou otázek na jednu
kulatou koženou hlavu fotbalisty až
až. Kousnout se, bylo na nás, hráčích,
do čeho se kousnout, bylo na trenérovi, který se celý proces zocelení snažil
připravit a vést. V lecčem pozměněný způsob zimní přípravy, tak aby to
všechny bavilo, byla neustálá změna,
aby nepřevažovalo neoblíbené běhání pořád dokola, i když podle mého
právě neoblíbené běhání je základem
pro jarní fyzičku, asi stará škola, tak
právě toto bylo základem zimy. Poznali jsme nová slova, nové lidi, nová
cvičební odvětví: Spinning, TRX-závěsný systém, Bosu míč, plavecký
bazén, ohřívárna, pěkná instruktorka,
škaredý instruktor. Poctivě jsme se
snažili absolvovat tuto naplánovanou
přípravu, která byla zakončena tradičním soustředěním na horách, tedy na
chatě ve Stříbrnicích. Soustředění pod
sportovním i kuchařským vedením

tréni Jirky jsme svědomitě zvládli a odmakali vše,
jak běžecky, tak i běžkařsky. Včetně prémiového výšlapu na Kralický
Sněžník, kde jsme sice
málem umrzli a jen náhodou nás to neodfouklo do
polských lesů, ale vidina
vyhřáté chaty, silného vývaru a společenských her
nás udržela při životě. A s pocitem
dobře odvedené práce jsme se mohli spokojeně vrátit ke svým rodinám
a blízkým.
Jak jsem již naznačil v titulu této
rozpravy „Změna je život“ a u fotbalu
zvlášť. V podstatě proběhly změny tři,
které všímavý fanoušek jistě zaznamenal. První změna – nový hráč, posila,
čahoun, tahoun. Všichni ho známe.
Lukáš Reichl ukončil svou dlouholetou kariéru ve vyšších soutěžích a vrátil se tam, kde se naučil chodit i padat, učil se abecedu fotbalu, dal svůj
první gól a dostal své první housličky,
srdcař, bohdíkovák. Druhá změna
– nový kouč, nový impuls, ambiciózní, chytrý trenér Tomáš Horák, který
v minulosti také obouval bohdíkovské
kopačky, vyznavač moderního útočného fotbalu, který má jasnou myšlenku
a daný cíl. Starému trenérovi Julkovi
Kováčovi, který se rozhodl ukončit
trénování v Bohdíkově, odpočinout
si, vyčistit hlavu, musíme každopád-

Hasiči informují

SDH Raškov
Dokončení z minulého čísla
Tak jako každý rok jednotka získala z rozpočtu naší obce finanční
podporu, z které byl financován chod
jednotky a nákup ochranných věcných prostředků.
Finanční prostředky byly využity na:
• nákup pracovních stejnokrojů pro
členy jednotky
• opravu CAS , generální opravu PS 12
• nákup 2ks hadice C52 zásah, 2ks
kombinovaná proudnice, PHM,
technické prohlídky
A na závěr nechybí, tak jako každoročně, poděkování jménem SDH
Raškov, jménem velitelů všem členům jednotky a sboru, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na likvidaci

ně poděkovat za jeho činnost, za jeho
práci pro manšaft i pro oddíl, za jeho
čas, za jeho hecování, za jeho přístup,
prostě za to, že u nás byl. Však jsme
pod ním taky postoupili a jsme tam,
kde jsme. Ještě jednou Díky za vše,
trenére! Třetí změna, dočasná – nový
brankář. Tedy nový, staronový, všichni ho známe, Zdena Pospa Pospíšil vytrhnul nám trnisko z paty a po zranění
Kaňase nám kývnul a zavzpomínal si
na staré dobré časy, kdy byl oporou
manšaftu a v úvodních zápasech jara
to nebylo jinak. Díky tedy za všechny
změny, které nás potkaly, možná překvapily, možná potěšily, jak si to kdo
přebere. Každopádně jarní rozjezd
není vůbec špatný, ale nelze usnout
na vavřínech, neboť ještě několik moc
těžkých zápasů nás ještě čeká. Přijděte
fandit, udělat tu správnou atmosféru,
povzbudit hráče i zastrašit soupeře.
Fotbal je tu, baví nás, zbavuje starostí,
rozdává radosti a plní přání.
přející pisatel
pozitivních výhledů – předseda

nečekaných událostí a na samotném
chodu jednotky a sboru v roce 2016.
Obci Bohdíkov, zastoupenou starostou panem Ing. Luďkem Hatoněm,
za finanční podporu, kterou nám
v roce 2016 poskytla, kolegům ze stanice Šumperk za obětavou spolupráci a všem občanům obce Bohdíkov,
kteří nám v naší práci fandí. Poděkování také patří panu Janu Blahákovi
(firma JB METAL ), který nám byl
nápomocen při řešení složitějších
technických úkonů pří generální
opravě čerpadla PS12 a rovněž provedl opravu VRVN (ruční vyprošťovací nástroj) bez nároku na finanční
vyrovnání.
Luděk Brostík, jednatel SDH
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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 (škola, kostel, obchod, pila
atd.).

hasičův rok

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.
Instrukce jak se chovat v případě povodní uvedeme v příštím čísle
(pozn. redakce).
ČERVEN – NEBEZPEČÍ POUŽITÍ
OTEVŘENÉHO OHNĚ
V létě mnozí z nás pobývají v přírodě, kde se často neobejdeme bez táborá-

ku, grilování nebo opékání buřtů. Oheň
v přírodě se však snadno může vymknout
kontrole a napáchat nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody. Aby se tak nestalo, nedošlo ke zbytečným újmám na
zdraví nebo škodám na majetku dodržujte tyto pravidla:
Rozdělávání ohně v přírodě
• oheň ve volné přírodě rozdělávejte ve
vzdálenosti alespoň 50 m od okraje
lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů,
• oheň nerozdělávejte pod větvemi či na
kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti
suché trávy nebo obilí, stohů, seníků
apod., zcela zakázáno je rozdělávání
ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i louce nebo na strništi,
• za silného větru nebo extrémního
sucha oheň v přírodě rozdělávejte vůbec,
• ohniště oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy
apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až
1 metr, který bude zbavený veškerých
hořlavin,
• pro zapálení nebo udržování ohně
v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky (kapaliny) jako např.
benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může
způsobit i vážné popáleniny. Pro podpal jsou samozřejmě zakázány použít
i všechny uměle vyrobené látky, kvůli
ohledu k přírodě nepalte trávu, ani
jakékoliv odpady či materiály obsahující chemické látky (viz § 3 zákona č.
86/2002 Sb, o ochraně ovzduší),
• do ohně nikdy nevhazujte výbušné
předměty (rachejtle, světlice, patrony,
nádoby se stlačeným plynem, munici),
• oheň neroznášejte po okolí, např. na
zapálení větvi,
• oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán
dostatek vody či písek, kdyby se oheň
vymykal kontrole. I proto je dobré
umístit ohniště blízko vodního zdroje,
• po skončení hoření musí být ohniště
důkladně uhašeno buď zalitím vodou,
nebo alespoň zasypáním zeminou. Při
odchodu se nesmí z ohniště kouřit
a popel i půda pod ohništěm musí být
chladná. I ve zdánlivě zcela vyhaslém
ohništi se mohou dlouhou dobu skrývat žhavé oharky a poryv větru je pak
rozdmýchá a roznese po okolí,
• děti by neměly být ponechány u ohniště bez dozoru osoby starší 18 let.
Zvlášť pozor na sezení a hry v přílišné
blízkosti ohně, stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas
a popálení,
• pokud dojde ke vznícení šatů, chovejte se podle pravidla Zastav se, lehni si
a kutálej se!
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Grily a grilování
• gril umístěte vždy na vhodné místo,
aby stoupající dým a žár nezapálil větve stromů, pod kterými je gril umístěn
nebo aby odletující jiskry například
nezapálily suchou trávu nebo obilí
v okolí grilu. Při používání otevřeného
ohně (tedy i grilu) je třeba dodržovat
bezpečnou vzdálenost 50 metrů od
okraje lesa,
• v grilu v žádném případě nepalte odpadky nebo jakékoliv umělé látky. Na
topení používejte pouze prostředky
k tomu určené (suché dřevo, dřevěné
uhlí,…),
• v žádném případě nenechávejte gril
bez dozoru. Tato zásada platí vždy
a všude. Nebezpečí hrozí zejména
při převržení nestabilního spotřebiče.
V tomto případě pak může dojít buď
k požáru trávy (grilujeme-li venku),
nebo k zapálení vlastního nebo sousedova majetku (grilujeme-li na balkoně),
• gril vždy instalujte a provozujte přesně podle návodu výrobce (dodržujte
zejména bezpečnou vzdálenost od
hořlavých materiálů a konstrukcí),
• grily, u nichž není k dispozici návod
výrobce, provozujte podle návodu výrobce srovnatelných typů,
• v žádném případě neinstalujte a nepoužívejte grily vyrobené po domácku,
• na hořící gril nikdy neodkládejte žádné cizí předměty,
• při grilování dodržujte bezpečnou
vzdálenost, kterou určuje norma ČSN
(750 mm ve směru sálání a 200 mm
v ostatních směrech pro pevné palivo
a 100 mm pro plynné palivo),
• poměrně rozšířeným nešvarem poslední doby je pak grilování na balkóně.
Uvědomte si, že kouř a zplodiny hoření mohou obtěžovat sousedy a že
může dojít k požáru,
• při grilování na balkoně si dávejte pozor na odletující jiskry, které mohou
zapálit vaše záclony nebo sousedovo
sušící se prádlo,
• pokud gril či krb bezpečné vzdálenosti
vyhoví a vy se rozhodnete na větších
balkonech instalovat schválený spotřebič, musíte jej trvale kontrolovat až do
úplné likvidace, vyhasnutí a uložení
popela a zbytků do nehořlavé uzavíratelné nádoby,
• v žádném případě nepoužívejte gril za
silného větru a před vlastní instalací
odstraňte veškeré hořlavé látky,
• nachystejte si zásobu vody pro případ
nenadálé události,
• pokud se vám přes veškerou opatrnost
situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150
nebo 112.
Čerpáno z materiálů HZS OL
VD JSDH RAŠKOV
Luděk Brostík

firmy a organizace informují
POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI
30. 4. Pálení čarodějnic – SDH Bohdíkov
20. 5. Den Regionu Ruda – Jakubovice
26. 5. Koncert - kostel sv. Jana Křtitele Raškov

SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
od 9.–12. 5. 2017
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 9.–11. 5. 2017
Počet ks
Místo
1
Bohdíkov - most (u Vitů)
1
Bohdíkov - u samoobsluhy
1
Bohdíkov - u lípy
1
Raškov - kostel
· od 11.–12. 5. 2017
Počet ks
1
1

Místo
Dvůr Raškov – u lípy
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.).

Firma Leo – mix pan Hatoň oznamuje, že již
tradičně proběhne prodej zeleninové a květinové přísady, balkonových květin a bylinek ve dnech
6.–8. května vždy od 9.oo do 16.oo hodin u Hatoňů.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

SBĚR A SVOZ nebezpečných
ODPADů
v sobotu 6. 5. 2017
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.
Nebezpečný odpad je třeba odevzdávat přímo pracovníkovi společnosti SITA CZ na jednotlivých stanovištích.
NEODKLÁDAT PŘEDEM! Děkujeme.

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2

www.reprotisk.cz
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