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Vážení spoluobčané,
nezhoršujme bezpečnost na místních komunikacích.
V poslední době se množí připomínky občanů, které se
týkají zhoršení bezpečnosti silničního provozu na některých
místech obce při výjezdu z místních komunikací na silnice II.
a III. třídy. Jedná se zejména o přerostlé keře a vegetaci nebo
příliš vysoký plot, který brání rozhledovým poměrům v křižovatce. Občané se na nás obrací potom se žádostí o umístění
dopravních zařízení (např. zrcadel) k zlepšení rozhledových
poměrů. Pominu- li, že se nejedná zrovna o nejlevnější záležitost, umístění zrcadel nebo úprava dopravního značení
podléhá složitému schvalovacímu řízení, kdy vhodnost a potřebnost umístění těchto opatření k zvýšení bezpečnosti posuzují orgány policie, správci komunikací a příslušný silniční
správní úřad. Mnohdy není jednoduché získat od všech kladné stanovisko.
Přitom by ve většině případů stačilo velmi málo, abychom
se těchto problémů vyvarovali. Když někdo u hranic pozem-

ku vysazuje zeleň, měl by počítat s tím, že keře za několik
let podstatně vyrostou a mohou vytvořit velmi nepříjemnou
překážku pro bezpečný silniční provoz. Navíc zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění, uvádí
v § 33, že v silničním ochranném pásmu a v rozhledových
trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek pozemních
komunikací se nesmí zřizovat a provozovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysoké keře a pěstovat takové
kultury, které by svým vzrůstem a s přihlédnutím k úrovni
terénu rušily rozhled potřebný pro bezpečnost silničního provozu. Řiďme se proto platnými zákony a při snaze o zvelebení svého okolí mysleme na to, abychom zbytečně neomezovali
a neohrožovali ostatní občany v obci. Jedině tak nebude potřeba měnit a doplňovat dopravní značení a instalovat další
prvky k zlepšení bezpečnosti silničního provozu.
Ing. L. Hatoň

PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZŠ BOHDÍKOV ZAHÁJENA
V pondělí 31. 7. 2017 bylo předáno staveniště dodavateli stavby firmě E. PROXIMA, s.r.o. Olomouc
a od 1. 8. 2017 byly zahájeny stavební práce na projektu „Rozšíření výukových kapacit ZŠ Bohdíkov“, který zahrnuje přístavbu další učebny a tělocvičny k stávající budově ZŠ Bohdíkov. Zhotovitelem stavby byla
v zjednodušeném podlimitním řízení vybrána firma
E. PROXIMA, s.r.o. Olomouc s nabídkovou cenou
20 563 036,86 Kč. Celkové náklady na stavbu včetně
projektové dokumentace, stavebního dozoru a vybavení nových kapacit, po provedených výběrových řízeních
představují částku 24 078 761,36 Kč, z toho dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR činí
15 561 000,– Kč a zbývající částku ve výši 8 427 761,36 Kč
uhradí z vlastních zdrojů Obec Bohdíkov. Stavební dozor
bude vykonávat společnost IREA s.r.o. Šumperk. Výstavba bude probíhat za plného provozu základní školy, což
bude klást zvýšené nároky na zhotovitele stavby z hlediska
dodržení předepsaných norem hluku, prašnosti a bezpečnosti práce na staveništi.
Termín dokončení stavebních prací je stanoven do
30. 6. 2018 a od 1. 9. 2018 se počítá se zahájením provozu v nově vybudované přístavbě k budově základní školy.
Vybudovaná tělocvična samozřejmě bude v odpoledních
a večerních hodinách sloužit široké veřejnosti. Naplňuje

se tak sen několika generací, aby Bohdíkov měl vlastní
moderní tělocvičnu, které bude plně využívána žáky školy
a také všemi občany, kteří mají zájem sportovat a aktivně
trávit svůj volný čas.
Ing. L. Hatoň

zprávy obecního úřadu
OBČANÉ MAJÍ NOVOU MOŽNOST
ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ

Obec Bohdíkov ve spolupráci s autorizovanou společností ASEKOL a.s.
umístila na veřejná prostranství u prodejny SD Jednota v Bohdíkově a u prodejny smíšeného zboží v Raškově kontejnery ke zpětnému odběru použitých
elektrozařízení. Do kontejnerů červené barvy mohou občané ukládat drobná
elektrozařízení pocházející z domácností bez ohledu na výrobce elektrozařízení a datum jeho uvedení na trh, o maximální velikosti, která odpovídá vhozovému otvoru kontejnerů. Do kontejnerů lze také odkládat různé typy použitých
baterií. Kontejnery nejsou určeny k ukládání větších elektrozařízení jako jsou
pračky, chladničky, mrazničky apod.
Využití Kolektivního systému ASEKOL při recyklaci zpětně odebraných
baterií a zpětně odebraných elektrozařízení přispěje k minimalizaci množství
baterií a elektrozařízení z domácností, které jsou občany odkládány spolu s komunálním odkladem, dále ke snížení nákladů vynakládaných obcí na odpadový systém obce a ke zvýšení komfortu pro občany obce tak, aby pro ně zpětný
odběr elektrozařízení a baterií byl co nejméně zatěžující. Věříme, že občané
budou kontejnery na zpětný odběr elektrozařízení v plné míře využívat.
Ing. L. Hatoň

OMLUVA
Omlouvám se obyvatelům
domu č. 1, že v minulém čísle
v článku o povodních roku 1997,
jsem nechala jejich dům málem
spadnout. Jednalo se sice o první
dům v obci za křižovatkou U Seppla, ale číslo 28.
Omlouvám se také bohdíkovským i raškovským hasičům, že
jsem při výčtu škod v obci zapomněla na poničené hasičské zahrady.
J. Málková

USNESENÍ č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce
dne 12. 7. 2017 v Bohdíkově
56. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce
b) Smlouva o dílo uzavřenou mezi Obcí Bohdíkov jako objednavatelem
a společností E. PROXIMA s.r.o., Holická 31, 772 00 Olomouc jako zhotovitelem na stavební práce „Rozšíření výukových kapacit ZŠ Bohdíkov“.
Předmětem smlouvy je realizace díla ve smyslu § 2587 zákona č. 89/2012
Sb., s názvem „Rozšíření výukových kapacit ZŠ Bohdíkov“ v rozsahu dle
projektové dokumentace, kterou zpracoval projektant Ing. Jaromír Benka, Opava, IČ: 71869255 za cenu 20 563 036,86 Kč včetně DPH
c) Vystavení písemného oznámení zhotoviteli, že obec Bohdíkov má na
realizaci stavby „Rozšíření výukových kapacit ZŠ Bohdíkov“ zajištěny
finanční prostředky k pokrytí finančních závazků vyplývajících z uzavřené Smlouvy o dílo
d) Výkup pozemků p. č. 706/2, ostatní plocha, p. č. 711/1, ostatní plocha,
p. č. 711/5, ostatní plocha v k. ú. Raškov Ves od Zemědělského podniku
Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 04
Praha 6 Řepy do vlastnictví obce za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 23 920,- Kč a úhradu nákladů na zpracování znaleckého
posudku
57. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a)		Složení slibu členky zastupitelstva obce paní Ivany Reichlové podle
§ 69, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
b)		Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
58. Zastupitelstvo obce volí
a)		Pana Lubomíra Diviše, bytem Bohdíkov, přísedícím Okresního soudu
v Šumperku na období 2017–2021
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za uplynulé období se narodili:
Ondřej Hořava, Bohdíkov
Štěpán Knápek, Bohdíkov
Viktorie Beranová, Raškov

Navždy se s námi rozloučili:
Jiří Fogl, Bohdíkov
Marie Šimková, Bohdíkov
Josef Janků, Bohdíkov
Blažena Divišová, Bohdíkov
František Straka, Raškov

SBĚR a SVOZ
PL ASTŮ
28. 8. 2017
29. 9. 2017

Ze života naší obce
RAŠKOVSKÝ KOTLÍK 2017
V sobotu 15. 7. 2017 se z areálu
Podhradí v Raškově linula do okolí
vábivá vůně. Konal se zde druhý ročník tradiční a zároveň první ročník
mezinárodní kulinářské soutěže ve
vaření kotlíkových gulášů pořádanou
SDH Raškov. Přihlásilo se celkem
10 soutěžních týmů, které během dopoledne začaly s vařením, do kterého
vkládaly svůj veškerý kuchařský um
a fantazii. Hned od začátku soutěže

bylo jasné, že půjde o přátelské utkání. Během vaření soutěžící posilnění
domácí ohnivou vodou zmateně pobíhali mezi stanovišti a „drze“ nahlíželi pod pokličky svých soupeřů.
Natěšení byli také návštěvníci,
kteří netrpělivě nasávali vůni linoucí
se z kotlíků a očekávali brzké ukončení soutěže a zahájení degustace

gulášů. Každý guláš byl něčím originální. Ochutnat diváci mohli guláš
z vepřového masa, se zelím, s houbami, se zeleninou nebo pravý hovězí.
Chutí bylo opravdu nespočetně a jak
odborná porota, tak porota složená
z diváků, neměly vůbec jednoduché
rozhodnout, který guláš by mohl být
ten vítězný. Proto se bodové hodnocení lišilo u každého z gulášů jen
v rozmezí pár bodíků.
Nezávislá odborná porota v čele
s panem starostou vybrala tři vítězné guláše. Na 1. místě se umístil pan
Luděk Brostík se svým kuchtíkem,
na 2. místě soutěžní tým Sojáčci
z Brníčka a 3. místo patřilo Raškovským vařičům pod vedením pana Stanislava Cikrýta. Diváckou porotou
bylo oceněno 5 nejlepších gulášů. Na
5. místě se umístil tým GOHKK pod
vedením předsedy, na 4. místě pan
Luděk Brostík opět se svým kuchtíkem, 3. místo patřilo zahraničnímu
týmu Mikolaj zo Slovenska, 2. místo
Raškovským vařičům a na krásném
1. místě se umístili Sósedi z chalópek. Pro všechny soutěžící byly připravené hodnotné ceny a každý tým
dostal na památku kuchařskou zástěru s logem Raškovského kotlíku ušitou v KDHKK Raškov.

Malí návštěvníci v průběhu soutěže
zaháněli nudu na provizorně vybudované střelnici a pod vedením statného
odstřelovače pilovali mušku na pivních
plechovkách Holba. Jen díky dodržení
veškerých bezpečnostních předpisů nedošlo k nechtěnému prostřelení např.
pěti kotlíků, tří pneumatik a jednoho
sudu piva. Neúspěšní střelci si mohli
spravit náladu na kole štěstí. Skvělou
atmosféru podpořila svým večerním
vystoupením mezi hudebními kritiky
velice uznávaná kapela 3go rock.
Velké poděkování patří všem
sponzorům, organizátorům i dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této již tradiční gastronomické soutěže. Poděkování patří
také všem návštěvníkům, porotě, soutěžícím i kapele za účast a těšíme se
na další ročník.
Kdo se bude chtít účastnit hádankářské soutěže k tomuto článku,
nechť zašle oficiální žádost na e-mail
raskovskykotlik@email.cz a obratem
mu budou zaslány soutěžní otázky.
Ze správných odpovědí bude vylosován výherce, který obdrží poukaz na
víkendový pobyt v luxusním letovisku
Podhradí v Raškově. Svoje odpovědi
zasílejte nejpozději do 31. 10. 2017.
c[HKK]

110 LET OD ZALOŽENÍ TJ SOKOL BOHDÍKOV
Ustavující valná hromada TJ Sokol Bohdíkov se konala na Štěpána
odpoledne roku 1907. Na Krčmě
za účasti 42 osob domácích a mnoha bratří z jednoty bludovské a dr.
Smrčky (jednatele župy severomoravské). Za členy přihlásilo se všech
42, z nich 23 činnými. Starostou byl
zvolen Karel Fetka, obchodník, místostarostou Jan Rutar, rolník, a náčelníkem František Skopeček, učitel.
Cvičilo se na Krčmě, ale Jednota se
věnovala také činnosti vzdělávací,
která spočívala hlavně v poučování
členstva o zásadách sokolství, o kázni, o povinnostech k jednotě, o působení tělocviku na zdraví a jiné –
konaly se přednášky, hrálo divadlo,
Jednota odebírala časopisy, cvičenci
se účastnili okrskových sletů v Bohdíkově, okolních vesnicích i župního
sletu v Olomouci. V roce 1909 byl

vytvořen ženský odbor a v roce 1911
bylo zemskou školní radou povoleno
cvičení žactva. V roce 1910 se konala
slavnost otevření sokolovny, přesto,
že ještě nebyla dokončena. Zřízena
byla knihovna, která knihy a časopisy
půjčovala zdarma. Konávaly se večírky, plesy, veřejná vystoupení, členové
sokola cvičili i zpěv. Jednota byla
přidělena do ochrany jednotě
z Vamberku, díky níž byla sokolovna v roce 1912 dostavěna.
Během 1. světové války se cvičení nekonala. 30 mužů muselo
narukovat do armády (4 se už
domů nevrátili). Česká obec
sokolská byla výnosem ministra vnitra po dni 24. 11. 1915
rozpuštěna, že provozuje protirakouskou propagaci. Až do
roku 1919 se hrávalo divadlo,
jehož výtěžky byly věnovány
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místní mateřské školce nebo škole.
13. 4. 1919 byla před sokolovnou zasazena „Lípa svobody“ při čemž byla
uspořádána slavnost s přednáškou
a zpěvy. Lipku daroval p. Josef Chramosta z Komňátky (bohužel tato lípa
už před sokolovnou není). Pokračování příště
J. Málková

Z á k l a d n í a m a t e ř s k á š k o l a BOHDÍKOV
Malá fotoreportáž z 27. školní pouti (30. 6. 2017)
Děkujeme všem sponzorům, rodičům a přátelům za finanční nebo materiální podporu, všem ochotným lidem za
pomoc a všem, kteří přišli, za nádhernou atmosféru! Letošní koncert úžasné spolupráce mnoha subjektů opět vyšel
a jsme za to moc rádi.
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Informace k zahájení školního roku
Zahájení školního roku 2017/18 se uskuteční v pondělí 4. září. 2017 v 8:00 h před budovou základní školy (v případě nepříznivého počasí uvnitř).
Děti nepotřebují aktovky ani přezůvky. Hned ráno se žáci budou moci přihlásit na oběd, svačinu a do školní družiny, která bude první den v provozu do 13 h.
Pro děti z Raškova pojede školní autobus s následujícími časy a zastávkami:
Zpět do Raškova bude autobus odjíždět v 9:30 h. Pokud dítě
7:40		
Horní dvůr – obchod
půjde první den do školní družiny, musí si rodiče v tento den
7:43		
MŠ Raškov
dopravu dítěte zpět do Raškova zajistit sami.
7:45		
Bohdíkov – nádraží
Provoz MŠ Bohdíkov a ŠJ začíná 14. 8., MŠ Raškov zahajuje
7:47		
Bohdíkov U lípy
4. 9. 2017.
7:50		
ZŠ Bohdíkov
Mgr. Alena Vokurková, ředitelka školy

k OMUNITNÍ ŠKOLA
Soustředění oddílu ESG ve Velkých Losinách
Již tradičně ve spolupráci s oddílem moderní gymnastiky TJ Šumperk strávily malé gymnastky z Bohdíkova začátek srpna přípravou na novou sezonu. Byl to týden naplněný náročným cvičením, ale také mnoha novými zážitky.
V krásném prostředí Velkých Losin jsme kromě trénování
stihli ještě několik výletů na kole, zajeli jsme na zmrzlinu,
pohráli si na prima hřišti u zámku, osvěžili se v místním
potoku a vyřádili se na závěrečném večeru.
Mgr. Eva Fleischerová

–5–

FK Bohdíkov
Fotbalová paráda v Bohdíkově!!!
To se zase kluci fotbalový vyšvihli, to zase vymysleli kulišárnu, to zase
uhodili hřebíček na hlavičku, to jim
zase něco vyšlo, historie se zase přepisovala. Lákavá a pro mnohé překvapivá upoutávka v minulém čísle zpravodaje, že tradiční sportovní prázdninové odpoledne okoření Sigi Team Stará
garda, že přijedou k nám do Bohdíkova slavná jména fotbalových internacionálů, bývalých reprezentantů, rozpoutala vlnu nadšení, obdivů, pochval
a pro nás organizátory vlnu nekonečných schůzí, plánování, připravování,
zařizování. Ona to totiž historie nejen
bohdíkovské, ale i regionální nepamatuje takovou to fotbalovou slávu. Tento článek bude hodně děkovný. V první řadě velké díky Laďovi Sebökovi,
který měl tu možnost a na něm bylo,
koho osloví a Laďa oslovil náš klub
a my jeho výzvu přijali. Pro nás to byla
velká výzva a zároveň i závazek. Nebyli jsme zvyklí pořádat takové akce,
kde byl předpoklad, že přijdou stovky,
možná tisícovka lidí. Co jim nabídneme, čím je všechny uspokojíme, kam
je dáme, a tak dále, a tak dále. Otázek
a nápadů bylo hodně a hodně úsilí nás
stálo to všechno zrealizovat, zorganizovat a zpropagovat.
A znovu je na místě poděkovat
všem členům výboru, hráčům, příznivcům a kamarádům i obecnímu úřadu,
kteří se zapojili a přichystali super organizaci, bezproblémové parkování, výčepy s pivem, prodej nealka a drobných
pamlsků, vždy dobrou udírnu a vůněmi
oplývající koutek s makrelami, uzenými žebry i známými komňátskými copánky. Pro děti byl pak zdarma k dispozici skákací hrad. Vše bylo nachystáno,
davy se hrnuly a všichni s očekáváním
vyhlíželi příjezd Sigi Teamu. A oni fakt
přijeli. A kdo vlastně? Horst Siegl, Ladislav Vízek, Josef Chovanec, Pavel
Hapal, Přemysl Bičovský, Jan Klíma,

Jiří Jeslínek, Martin Müller a doplnili
je Siegl ml. a Hapal ml.. Všichni pohodoví kluci s dobrou náladou, jen trochu
polámaní po dlouhé jízdě autem. Otřepali se, oblíkli dres, pochválili kvalitní
trávník, ještě několik společných fotek
a šlo se na věc.
Jak zápas Sigiho staré gardy a bohdíkovské staré gardy dopadl je v podstatě jedno. Pro nás hráče i pro diváka to byl veliký zážitek, na který se
bude dlouho vzpomínat. Vždyť oni to
ty kluci pořád ještě umí dobře kopat
a s míčem si pohrávali jako za mlada.
Ale ono to všechno mělo ještě jeden
význam. Ono to bylo zároveň také benefiční charitativní utkání na podporu
Amálky Ježkové z Hrabenova, která
trpí vzácnou genetickou vadou kůže
zvanou ichtyóza, a my jsme byli rádi, že
jsme mohli jako oddíl společně s Horstem Sieglem předat šek na 10.000 Kč
přítomným rodičům i samotné Amálce
na nákup speciálních přípravků a zdravotnického materiálu, tolik potřebných
na její každodenní péči. Také přítomní
návštěvníci mohli dobrovolně přispět
do pokladničky u vstupu drobným příspěvkem, který se nakonec vyšplhal na
částku 11.323 Kč a také tento vybraný
příspěvek od Vás byl předán rodičům
Amálky.
Zápas skončil a byl čas pokecat si
a vyfotit se s klukama. Byl jsem rád za
to, s jakou vstřícností, pohodovou a ka-
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marádskou náladou setrvali kluci, tedy
páni fotbalisti, s náma, rozdávali úsměvy, podpisy, oddílu věnovali reprezentační dres se všemi jejich podpisy a odjížděli v dobré náladě, neboť pivečko, kořalička i uzenina jim chutnala, u nás se
jim líbilo, diváků přišel plný stánek a byl
krásný letní den. Díky Vám pardálové,
že jste přijeli, dobrou věc udělali a Bohdíkov a náš oddíl do většího povědomí
dostali. Málem bych zapomněl na hlas,
který doprovázel tuto akci. Velké díky
Hannymu Firlovi, který ve svém nabytém uměleckém životě našel skulinku
a svým vtipným komentářem a hbitým
jazykem nás provedl tímto odpolednem.
Tak a je to za náma, zase jsme naši
bohdíkovskou fotbalovou historii obohatili o významný skutek a zápis bude tučným písmem, který nám mnozí mohou
jen závidět. Ještě jednou díky všem, kteří se zapojili a společně to s náma udělali. A v neposlední řadě díky partnerům
akce, kteří nám přispěli do této akce:
SART-Stavby a rekonstrukce, Pivovar
HOLBA Hanušovice, Obec Bohdíkov,
CEKR CZ s.r.o., ŠPVS Šumperk, Jan
Petrik, Zámečnictví Beran Hrabenov,
Luboš Radič, VOBUS Hanušovice,
Charvát Bohuslav, Valenta Zdeněk, Kováč Julius, Spáčil Zdeněk, Kunc Petr, Jaromír Šišma, Moravec, Řezníček. Snad
jsem nikoho nezapomněl.
pýchou se dmoucí
předseda starogardějec Petr Janků

SDH
HASIČŮV ROK
Září – Říjen – Nebezpečí
v topné sezóně
NEBEZPEČÍ V TOPNÉ SEZÓNĚ
Blíží se zima a brzy začne topná
sezóna. Nepodceňte přípravu a zkontrolujte si, nebo si nechte zkontrolovat, bezpečný stav vašeho topidla
a komína. Jednou z nejčastějších
příčin vzniku požárů, při kterých dojde k úmrtí člověka, je špatný technický stav topidla nebo komínu. Při
provozu topidel a komínů je důležité
dodržovat bezpečnostní zásady a dodržovat lhůty pro čištění a kontrolu
topidel a komínů. Dnem 1. 1. 2011
nabylo účinnosti nařízení vlády č.
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv. Proto,
aby nedošlo ke zbytečným újmám na
zdraví nebo škodám na majetku
• počínejte si tak, aby při provozu
topidla a komína nedocházelo ke
vzniku požáru,
• dodržujte lhůty kontrol a čištění
komínů podle nařízení vlády č.
91/2010 Sb.,
• dodržujte bezpečné vzdálenosti
hořlavých předmětů od topidla
a komína,
• při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce,
• i plynová topidla a jejich komíny
se musí minimálně 1x ročně nechat zkontrolovat odborně způsobilou osobou (kominík),
• v topidlech používejte k topení
pouze palivo k tomuto topidlu
určené, pálit například odpad,
výrazně snižuje životnost topidla
i komínu,
• při topení vlhkým (čerstvým) dřevem dochází k rychlému zarůstání
komínů,
• pozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár, popel vždy skladujte v nehořlavých
nádobách, mimo ostatní domovní
odpad,
• správně vyčištěné a seřízené topidlo s komínem je také výrazně
úspornější při spotřebě paliva,

• pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Plynová topidla
Tak jako u topidel na tuhá paliva
je důležitá revize a kontrola i u topidel a spotřebičů plynových. Každý
den používáte v domácnostech k vaření, případně k topení nebezpečné
plyny. Tyto plyny mohou při špatné
údržbě nebo technické závadě spotřebiče ohrozit váš život. Instalací detektorů plynů, prováděním pravidelných
kontrol a revizí spotřebičů, včetně
rozvodů, eliminujete riziko vyplývající z jejich používaní na minimum.
Pro snížení pravděpodobnosti
vzniku nežádoucí události v souvislosti s provozem plynových zařízení je důležité provádět jejich revize
a kontroly. Právnické a podnikající
fyzické osoby mají povinnost provádět výchozí revize plynových zařízení
a spotřebičů (před uvedením do provozu) a dále pravidelné revize (1x za
3 roky) a kontroly (1x za rok). Tato
povinnost se dle současně platných
právních předpisů netýká občanů (fyzických osob). Tyto osoby jsou povinny instalovat tato zařízení v souladu
s pravidly pro užívání a technickými
návody pro instalaci. Dále jsou povinny udržovat plynová zařízení v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení
života, zdraví či majetku a v případě
zjištění závady tuto neprodleně odstranit.
Při používání plynových topidel
může z důvodu poruchy dojít k výskytu životu nebezpečných plynů.
Metan – Výbušný a hořlavý plyn
je hlavní složkou zemního plynu.
Propan–Butan – hořlavý a výbušný plyn
Oxid uhelnatý – vzniká při nedokonalém hoření a spalování
– Je bez zápachu není vůbec cítit
– Je hořlavý, výbušný a smrtelně
jedovatý
– Blokuje přenášení kyslíku krví
Otrava kysličníkem uhelnatým (CO)
Kysličník uhelnatý se uvolňuje při
každém spalování. Při nedokonalém
spalování nebo poruše odtahu spalin
se může snadno vyvinout těžká otra-
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va. Otrávený si často neuvědomuje,
že je postižený a nemá sílu nic udělat. Nemá ani vůli jít ke dveřím nebo
otevřít okno ačkoli ví, že by to měl
udělat. Největší riziko jsou plynové
ohřívače vody - karmy, kotle na zemní plyn a výfukové plyny z aut v uzavřených prostorech.
Příznaky:
Postižený bývá zmatený a může
připomínat opilého člověka. Má bolesti hlavy, závratě, je dezorientován.
Objevují se křeče a poruchy srdečního rytmu. Má slabý často zrychlený
dech i puls a normální barvu pokožky. Často a rychle upadá do bezvědomí.
První pomoc:
Při poskytnutí první pomoci mysli na svoji bezpečnost. Nejdříve otevři okna a zajisti větrání místnosti.
Postiženého vytáhni ze zamořené
místnosti. Otrava probíhá velmi rychle a mohl bys jí podlehnout během
několika desítek vteřin. Pokud je
místnost uzavřená a nelze jí vyvětrat,
ihned zavolej hasiče (čísla 112 nebo
150).
Pokud je postižený v bezvědomí
a po uvolnění dýchacích cest nedýchá, nebo nedýchá normálně začni
okamžitě s resuscitací. Pokud je při
vědomí, a po uvolnění dýchacích
cest normálně dýchá, ulož jej do
zotavovací polohy. V každém případě zavolej zdravotnickou pomoc na
čísle 155. Pro okamžitou informaci
o úniku těchto nebezpečných plynů
je vhodné použít DETEKTOR PLYNU.
Detektory signalizují přítomnost
nebezpečného plynu již při velmi
malých koncentracích, kdy ještě není
přímo ohrožen váš život.
Výhody detektorů jsou:
• pořizovací cena není vysoká v porovnání s uchráněným majetkem
a životy
• nízké náklady na provoz, malé
rozměry a hmotnost
• dlouhá životnost a poskytovaná
záruka jednoduchý způsob instalace a manipulace
• zvukový i vizuální alarm
• možnost umístění do všech obytných prostor
VD JSDH RAŠKOV
Luděk Brostík

firmy a organizace informují
Hasiči informují

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.).

O nás

POZVÁNKA DO SPOLEČNOSTI

Pokud máte finanční problémy, lze je vyřešit
Ve zpracování osobních bankrotů máme
a stovky spokojených oddlužených klientů.
Kancelář v Šumperku funguje nepřetržitě od roku 2009.
Úvodní konzultace a celé

.

19. 8. Amazonky dětem
19. 8. Rocková noc
8. 9. Zájezd pro důchodce

Pokud chcete u nás vyřešit své problémy, domluvte si termín schůzky.
Za klienty mimo region Šumperk po dohodě, přijedeme.

Pro koho


Máte problémy se splácením půjček?



Volají Vám opakovaně vymahači dluhů?



Posílají Vám banky nebo nebankovní firmy upomínky na zaplacení
dlužných částek?



Obdrželi jste elektronický platební příkaz nebo rozsudek ze soudu?



Hrozí Vám exekuce?



Bojíte se, že Vám exekutor odveze zařízení bytu?



Jste OSVČ a máte dluhy?

OP papírna hledá nové
kolegyně a kolegy do týmu
NABÍZÍME: stabilní a různorodou práci v mezinárodní společnosti,
přátelský kolektiv, 5 týdnů dovolené, měsíční prémie a roční bonusy,
příspěvek na volnočasové aktivity a jazykové kurzy, dotované
stravování, autobusové spojení Šumperk – Olšany

Kontakt
Kancelář: Šumperk Langerova 1, Mgr. Pavla Mazalová advokát
Asistent: A. Krestýnová
Telefon: +420 702 120 215
Email: krestynova-exekuce@seznam.cz

Zájezd pro důchodce 2017
Kroměříž, Hostýn
Termín: pátek 8. 9. 2017
Odjezd: Raškov-Horní Dvůr
Raškov-kostel
Raškov-u Zepla
Bohdíkov-zastávky po obci
Komňátka-obchod

6:00 hod.
6:05 hod.
6:10 hod.
6:15 hod.
6:20 hod.

Program: Kroměříž – prohlídka zámku, město
Hostýn – prohlídka kostela
Leština – večeře a posezení
v restauraci U Keprtů
Cena:

OP papírna, Olšany 18, 789 62
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Bojková, tel. 583 384 571
myjob.opp@delfortgroup.com

INZERUJTE S NÁMI!

Plošný inzerát – cena 2,50 Kč za 1 cm2

160,-Kč – bude použito na vstupy

doprava zdarma – hradí Obec Bohdíkov

Zájemci se mohou přihlásit na OÚ.

www.reprotisk.cz
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