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Bohdíkovský 
zpravodaj

ZAPSÁNO RUKOU KRONIKÁŘŮ
Poněkud horší to bylo s mládeží, která  
v té době (během 2.sv. války) měla na vy-
branou – buď chodit do kina na němec-
ké filmy, nebo hledat zábavu jakoukoliv. 
Několik mladých se proto začalo scházet 
a utvořilo menší skupinky, které začaly 
hrát. Jedna byla v Aloisovském dvoře, 
měla velmi dobrý základ a reprodukční 
úroveň a hrála v tamním hostinci Karla 
Dašky – jinak flétnisty bohdíkovské de-
chovky. Základ hudby tvořila rodina Ku-
deláskova – bratři Eda a Jan, bratranec 
Miloš, otec Eduard a jejich strýc, nájem-
ce hospody, flétnista (v souboru barista) 
Karel Daška. Zpívala tam občas i dcera 
Karla Dašky – Lojzička. O dobrou úro-
veň tam bylo postaráno hrou Edy Ku-
deláska – pozdějšího hudebního sklada-
tele a člena souboru Ústřední hudby čs.  
Armády.
Druhá skupina utvořila se na horním 
konci. Dala po převratu v roce 45 vlastní 
kapele hodně muzikantů a obohatila re-
pertoár novými písničkami. Začali jsme 
od vlastního hudebního tělesa úplně ne-
odvisle, i když jsme ještě v dětských letech 
chodili „do hrání“ na housle k hudební-
kům bohdíkovské hudby, hlavně k nestár-
noucímu Aloisi Mazákovi, Em. Mikuláši, 
Stan. Úlehlovi, později na trumpety k Al. 
Navrátilovi, na klarinet J. Mikuláši. Bylo 
původně hrání jenom na housle (protože 
jsme nic jiného neovládali) u Filipa Más-
la – v okolí velmi známého zpěváka ku-
pletů a iniciátora silvestrovských pořadů  
v době první republiky. Skupina se poz-
ději rozšířila na ostatní nástroje – klari-
nety, harmonika, saxofon, trubka, bubny, 
basa, kytara, trombon - takže se pomalu 
blížila obsazením a nakonec i reprodukcí 
ostatním hudebním tělesům. Poněvadž 
jsme jiné možnosti k zábavám neměli, 
pořádaly se takové pokoutní dýchán-
ky beze vší okázalosti v domácnostech  
a dílnách, kde bylo trochu místa, dokon-
ce jsme i několikrát zašli v zimě  přes 
„dřínoviště“ do Lhoty, kde v hostinci  
„U Janků“ navzdory všem zákazům se 
při naší muzice tancovalo. 

Jan Turek  
(kronika Bohdíkovské hudby)

      Vážení spoluobčané,
v tomto roce si Sbor dobrovolných hasičů z Komňátky  připomíná 120 let své 

existence. Zde ve zkratce uvádím  historii  sboru, kterou jsem měla možnost vyčíst 
z  knih zápisů vedených od roku 1889:

Dne 1. června 1889 se sešla v hostinci u Pechů skupina mužů, která se  rozhod-
la založit sbor dobrovolných hasičů v Komňátce. Pan Antonín David (obecní písař) 
byl pověřen vypracováním stanov a jejich odesláním ke schválení. Zakládající čle-
nové sboru: Bittner František – rolník, David Antonín – rolník, Macek František 
– rolník, David Antonín – obecní písař, David Josef – rychtář, Matýs František – 
rolník, Mazák Antonín – rolník.

Po schválení stanov byla svolána první schůze na den 16. června 1889 v hostinci 
pana Emanuela Podhorného. Přihlásilo se 21 činných členů a 8 přispívajících. Byl 
zvolen výbor sboru v čele s Janem Pavelkou a náčelníkem Antonínem Davidem (ta-
jemníkem obce). 27. 9. 1889 byla sboru dodána stříkačka, která. Byla slavnostně 
vysvěcena 13. 10. farářem z Raškova panem Josefem Zezulou.

21. května 1891 došlo ke schválení stanov 17. župy (byla založena v České 
Rudě). Starostou byl zvolen F. Vařeka nadučitel z Bušína. Pan Antonín David 
z Komňátky byl zvolen pokladníkem. Nejstarší sbory v 17. župě byly: Bludov  
a Hrabenov (1881), Český Bohdíkov (1886), Chromeč (1888), Komňátka (1889), 
Hostice, Janoušov, Bušín (1890), Štědrákova Lhota (1892), Bohutín (1894). Žup-
ní sjezdy byly pak pořádány každým rokem v jiné obci. 1892 se jednota zúčastni-
la slavnosti svěcení školní budovy v Komňátce. 16. dubna 1893 slavnosti svěcení 
základního kamene při stavbě místní kaple. Roku 1893 získal sbor od místního 
Obecního úřadu novou zbrojnici.

V roce 1894 členové sboru hráli divadlo a založili i pěvecký sbor. Hlavně díky 
práci člena sboru a později jednatele, učitele a správce školy v Komňátce pana 
Lamberta Talpy, který se ze všech sil snažil osvětově působit na členy spolku  
i občany Komňátky. Sbor měl i vlastní knihovnu

17. 7. 1904 se v Komňátce konal sjezd hasičstva 17. župy, spojený s přednáškou 
pana doktora Fišery z Olomouce (na zahradě u rychty). Zúčastnily se jej hasič-
ské spolky a řada hostů ze širokého okolí. 15.5.1907 zemřel pan Lambert Talpa 
a pochován byl na místním hřbitově. Jednatelem spolku se stal učitel pan Karel 

Homola.
1912 byla 

řada hasi-
čů povolána 
do armády.  
10 členů sbo-
ru odešlo do 
války. Rokem 
1915 spolko-
vý život ustal. 
Další 3 muži 
odešli do vál-
ky.

Pokračo-
vání na str. 6  
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zprávy obecního úřadu

SBĚR a SVOZ PLASTŮ
29. 6. 2009 • 27. 7. 2009

VÝPIS Z USNESENÍ č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce dne 
27. 4. 2009 V BOHDÍKOVĚ

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve třech volebních okrscích se voleb zúčastnilo 269 voličů (z 1125)  

tj. 23,91% oprávněných voličů obce s těmito výsledky:
  Strana                       Platné hlasy
 číslo název celkem v %
 1 Libertas.cz 10 3.73
 2 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 8 2.98
 3 Věci veřejné 5 1.86
 4 Občanská demokratická strana 58 21.64
 5 Suverenita 13 4.85
 6 Volte Pr. Blok-www.cibulka.net 6 2.23
 7 Sdruž. pro rep. - Republ. str. Čsl. 1 0.37
 8 Česká str. národ. socialistická 1 0.37
 11 Demokratická Strana Zelených 1 0.37
 14 SDŽ - Strana důstojného života 5 1.86
 16 Moravané 4 1.49
 21 Komunistická str. Čech a Moravy 66 24.62
 22 „STAR. A NEZ. - VAŠE ALTERNATIVA“ 5 1.86
 23 Strana svobodných občanů 2 0.74
 24 SNK Evropští demokraté 2 0.74
 26 Strana zelených 2 0.74
 27 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0.37
 31 Dělnická strana 2 0.74
 32 NEZÁVISLÍ 1 0.37
 33 Česká str. sociálně demokrat. 75 27.98
 Zbývající politické strany a uskupení nezískaly v naší obci žádný hlas.

J. Málková

MŠ BOHDÍKOV ZAHÁJILA 
PROVOZ V NOVÝCH  

PROSTORÁCH
Mateřská škola Bohdíkov ve 

čtvrtek dne 28. května 2009 zahá-
jila provoz v nově rekonstruova-
né budově dřívější základní školy 
Bohdíkov. Rekonstrukce budovy 
pro účely mateřské školy byla za-
hájena 23. února 2009 a ukončena 
kolaudací stavby 26. května 2009. 
V této poměrně krátké době za-
jistil dodavatel stavby firma SAN-
JV s.r.o. Šumperk ve velmi dob-
ré kvalitě  kompletní přestavbu  
1. nadzemního podlaží, demontáž 
a výstavbu nového stropu, který byl 
v havarijním stavu, výměnu oken v 
celé budově a novou fasádu včet-
ně kompletního zateplení budovy  
a přístavbu únikového protipožár-
ního schodiště. Celá budova jako-
by omládla a působí svěžím a mo-
derním vzhledem, přitom její pů-
vodní charakter  zůstal zachován. 
Zásluhu na tom také nepochybně 
má projektant stavby firma Stavo-
projekt  Šumperk spol. s.r.o., která 
odvedla rovněž dobrou práci. 

V nově rekonstruované budo-
vě bude vedle mateřské školy, kte-
rá využívá celé 1. podlaží budovy, 
fungovat v přízemí i nadále školní 
kuchyň a jídelna, která byla rekon-
struována již v dřívějších letech. 
Budova bude plně využita a posky-
tuje moderní, dostatečně prostor-
né a důstojné prostředí pro provoz 
mateřské školy s kapacitou 26 dětí. 
Věřím, že našim nejmenším dětem, 
rodičům i celému personálu se zde 
bude líbit a společně si vytvoří pří-
jemné prostředí.

K plné spokojenosti všech zbý-
vá snad ještě vybudovat na školní 
zahradě dětské hřiště, které ve 
spolupráci s ředitelkou školy při-
pravujeme. Na závěr bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se na této 
stavbě nějakým způsobem podíle-
li, zejména pracovníkům obecního 
úřadu, personálu školní kuchyně, 
mateřské a základní školy, místním 
firmám a živnostníkům za poctivě 
odvedenou práci.

Ing.Luděk Hatoň, starosta obce

51.  Zastupitelstvo obce schvaluje        
a) Zápis z 14. zasedání zastupitelstva 

obce           
b) Kontrolu plnění usnesení z 14. za- 

sedání zastupitelstva obce
c) Dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené 

mezi Obcí Bohdíkov a firmou SAN-
JV, s.r.o., Lidická 56, 787 01 Šum-
perk na dodávku stavebních prací 
„Přístavba schodiště a stavební úpra-
vy v budově MŠ Bohdíkov č.p. 114“, 
kterým se upravuje výše ceny na 3 
137 431,- Kč včetně DPH a termín 
dokončení výstavby podle přílohy

d) Zapojení výsledku z hospodářské 
činnosti za rok 2008 ve výši 19 
937,10 Kč do rozpočtu obce na rok 
2009 

e) Návrh úprav rozpočtu obce na rok 
2009 podle přílohy 

f) Souhlas obce Bohdíkov, IČ 
00302376, se sídlem Bohdíkov 163 
se zařazením do územní působnosti 
MAS Horní Pomoraví pro období 
2008–2013 

g) Kupní smlouvu na odkoupení moto-
rového vozidla KAROSA ASC25-R-

THP za kupní cenu ve výši 121 000,- 
Kč uzavřenou mezi Obcí Bohdíkov a 
Městysem  Suchdol nad Odrou

h) Žádost Obce Bohdíkov o bezúplatný 
převod pozemku p.č. 130/2, ostatní 
plocha v k.ú. Komňátka, který vzni-
kl na základě geometrického plánu  
č. 112–80/2007 zpracovaného Ing. 
Vychopeněm od Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 z dů-
vodu zajištění přístupové cesty na 
veřejné pohřebiště

52. Zastupitelstvo obce ruší
 Svoje usnesení č 30, písmeno f) ze 

dne 9. 6. 2008
53. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
 Zprávu o činnosti rady obce od po-

sledního zasedání zastupitelstva obce
54. Zastupitelstvo obce prohlašuje
 Že bylo seznámeno se Strategií 

MAS Horní Pomoraví pro období 
2008–2013 

55. Zastupitelstvo obce zmocňuje 
 Ing. Luďka Hatoně, starostu 

obce Bohdíkov k zastupování  
v MAS Horní Pomoraví 
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zprávy obecního úřadu ze života naší obce
DIAMANTOVÁ SVATBA

Dne 23. 4. 2009 oslavili manželé 
Vychodil Břetislav a Blažena  

z Komňátky významné životní  
jubileum - 60. výročí uzavření 

sňatku, výročí diamantové svat-
by. Manželům poblahopřáli a pře-

dali kytičku a dárkový balíček  
starosta obce Ing. Hatoň Luděk  

a předseda SPOZ  
pan Podhorný Miloslav. 

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V neděli 10. května 2009 přivítal starosta obce Ing. Hatoň Luděk v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Bohdíkov do svazku obce nové občánky. Slavnostního 
aktu se zúčastnili manželé Kiffel Radek a Andrea s dcerou Terezou, paní Dole-
žalová Ivana s dcerou Andělou, pan Krzystek Radoslav a paní Vicenecová Petra 
s dcerou Terezou, manželé Všetíček Bohumil a Zuzana se synem Lukášem, paní 
Valouchová Kateřina s dcerou Viktorií a manželé Marek David a Hana s dcerou 
Adélou. S kulturním programem vystoupily děti z mateřské školy v Bohdíko-
vě pod vedením paní učitelky Petrmannové Dagmar. Starosta obce Ing. Hatoň 
Luděk společně s předsedou SPOZ 
panem Podhorným Miloslavem rodi-
čům k narození dětí poblahopřáli a 
předali kytičku, knihu „Zápisník roz-
voje dítěte“ a dárek od Poštovní spo-
řitelny. Dodatečně rodiče ještě obdr-
želi dětský účet zřízený u Poštovní 
spořitelny s počátečním vkladem od 
spořitelny ve výši 200,- Kč a vkladem 
od obce ve výši 400,- Kč. Fotografie 
pořídil pan Novák Jaroslav.

A. Poprachová

KONCERTY
Milovníci vážné hudby letos prožili v Bohdíkově hned tří slavnostní a mimořádné 

zážitky.  10. ledna to byl Tříkrálový  koncert v Kulturním domě, 3. května  Jarní koncert 
v kostele sv. Jana Křtitele v Raškově a 30. května Koncert duchovní hudby v kostele  
sv. Petra a Pavla v Bohdíkově.

V Kulturním domě vystoupili studenti ZUŠ Iši Krejčího z Olomouce, kteří vzápě-
tí po velmi úspěšném vystoupení potvrdili další koncert u nás Sluncem zalitý kostel  
v Raškově vyslechl skladby G. F. Händla, J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších slavných 
skladatelů v podání absolventů ZUŠ v Hanušovicích. Pěvecká i sólová vystoupení na hu-
dební nástroje interpretů H. Johnové (zpěv), Y. Jurčíkové (zpěv), M. Novákové (flétna), 
D. Davidové (klavír), R. Sekyry (housle), S. Bartoška (trubka) i M. Brostíkové (housle), 
jakožto hosta, nadchla všechny zúčastněné.

Předposlední den v květnu byl mimořádný návštěvou maďarského pěveckého soubo-
ru Töth Aladár Nöikar z Budapešti, který v rámci IX. Mezinárodního festivalu duchovní 
vokální hudby navštívil naši obec. Návštěvníci ze širokého okolí vyslechli hodinový kon-
cert složený ze skladeb významných autorů. Přestože bylo vstupné dobrovolné, podařilo 
se vybrat 3 000 Kč. Získané peníze budou po zaplacení nutných výloh věnovány míst-

nímu kostelu.
Ráda bych na tomto místě poděkovala 

nejen hlavním organizátorům této akce, ale 
i všem, kteří pomáhali s organizací návště-
vy, pohoštěním v kulturním domě před sa-
motným vystoupením i uvítáním souboru  
v kostele samém. Děkuji také všem, kteří na 
koncert přišli a svou účastí ukázali vysokou 
kulturní úroveň občanů naší obce.

J. Málková

SLOVNÍK „BODIKOVSKÉ“ MLUVY
prdola – popleta, zmatkář
prdolit – mluvit nesmysly, „Ále ne-
prdol!“
prfka – dříve
prončkat – cákat; popř. zbytečně ne-
pouštět; -  „Neprončké tolik vodó“
próťňík – má rád děvčata
přeci – přece
přejícné človjek -  ten, který něko-
mu něco přeje
přémenek - přezdívka
přeméšlet – přemýšlet
přet fšeckéma hráčema – před vše-
mi hráči
přifařit se – přidat se k někomu
přijede tó pátó – Přijede v pět ho-
din
příkopa, f. – příkop
přikrévat – přikrývat
přimknót – „musím přimknót“ - za-
mknout
přindeš neskaj? 
přišla počta? 
psék – menší pes
putika  - hospoda
R
rabuša – slovo dochováno v kronice, 
význam neznámý (paní Dědicová  
v kronice zapsala: „chodit na rabu-
šu“ – lidé mohli beztrestně a bez-
platně chodit do lesa sbírat klestí 
– pozn.red.);
rádílko – kráječ na cukroví, „taki na 
vovorávaňí brambor“;
rafika – „nepodařeňe voblíknutá 
ženská“; ručička u hodin
rafnót se, porafat se – pohádat se 
(zase se porafali)
raja – řada („vykopat jednu raju“)
rajtki – jezdecké kalhoty
rajtovat - skotačit 
ramlice* - „samice vot králíka“
ramlík* - „samec“,  králík
rangule – boule
rantéli* - „to je jako chrasťí“
rapl – nervák
raťafák – velký nos (zhrub.)
raut – druh zábavy
rebeka* - „to sem řikal naší koze“; 
koza, škaredá ženská; 
referovat – říkat, informovat
recht, mít recht – mít pravdu
rédovat - řídit
répal – rýpavý, hádavý člověk;
rét; jet do rédu – zatáčka 

                 Mgr. L. Divišová

 
SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

Od 1. 4. 2009 do 31. 5. 2009  
se narodila

 24. 4.  Valentová Valerie, Raškov

navždy se s námi rozloučili

 18. 4. Turek Jan, Bohdíkov
 6. 6. Winkler Jiří, Bohdíkov
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ZŠ a MŠ bohdíkov a raŠkov
Schůzka rodičů – 8. 4.  pro všechny 

rodiče dětí ZŠ a MŠ v obci se uskuteč-
nila v ZŠ Raškov za přítomnosti členů 
Rady obce. Hlavním bodem jednání 
byly otázky spojené s budoucností 
školství v naší vesnici.

Divadelní představení pro MŠ  
a 1. r. „Kašpárek a strašidla“ – 17. 4.  
Představení se uskutečnilo v tělocvič-
ně dnes již bývalé MŠ v Bohdíkově. 
Líbivá pohádka obsahovala překvape-
ní, písničky, napětí i ponaučení. Bylo 
zřejmé, že autoři dobře znají dětské 
publikum a jeho vkus. Na závěr si děti 
mohly loutky zblízka prohlédnout, ně-
které si na ně i sáhly.

Návštěva knihovny v KD – 22. 4. Při-
vítala nás knihovnice p.  Gronychová a 
ochotně nám vysvětlila všechna pravi-
dla pro návštěvníky knihoven. Dnes už 
víme, jak fungují jednotlivá oddělení, 
proč jsou knihy řazeny abecedně podle 
jmen autorů, jak můžeme v knihovně 
využívat internet a na jak dlouho si 
můžeme knihy vypůjčit. Bohdíkovská 
knihovna se tak určitě rozroste o nové 
čtenáře.

Den Země – 23. 4. Na den Země 
jsme si naplánovali nelehký úkol: vy-
čistit naše „území“ od všech nečistot. 
A že jich  nebylo málo!  Následovalo 
povídání  o zemi, o lese, o zvířatech, ... 
Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší 
viditelné živočichy, a to na mravence. 
Ti byli cílem  naší vycházky, kterou 
jsme absolvovali v příjemném prostře-
dí raškovských kopců a lesíků. Hledali 
jsme již zmíněné mravence a snažili se 
více porozumět jejich životu. Vysvětlili 
jsme si jejich důležité funkce v mra-
veništi, dozvěděli se, jak se měří jeho 
obvod, výška, v jakém prostředí se na-
chází atp. Cestou jsme jich objevili ně-
kolik (do měření se však nikomu příliš 
nechtělo). Nakonec jsme vše zvládli a 
odnesli si zážitek, na který nejspíš ni-
kdo z nás nezapomene. 

Matematická soutěž na ZŠ Ruda – 
23. 4. ZŠ Ruda  nás pozvala na Den 
matematických kouzel. Vyjeli jsme  
s obavami, protože matematické čaro-
vání je velký oříšek! Naše obavy se na-
konec ukázaly zbytečné, protože jsme 
dosáhli vynikajícího umístění.

Kategorie 3. tříd: 
2.–5. místo Šimková Martina
Kategorie 4. tříd: 
1. místo Brokešová Anna
2. – 3. místo Osladilová Anna
4.–12. místo Bejdáková Lucie, Ho-

ráček Lukáš, Jílková Tereza
Jsme rádi, že jsme se neztratili  

v konkurenci téměř 90 účastníků!
Turnaj v kopané na ZŠ Hanušovice 

– 28. 4. Vybraní žáci 1. až 3. ročníku 
naší školy se zúčastnili fotbalového 
turnaje MC Donald´s Cupu v Hanušo-
vicích. V turnaji se utkala tři družstva 
z Bohdíkova, Hanušovic a ze Starého 
Města. Naši mladí fotbalisté se prali 
jako draci, přesto to na vítězství nesta-
čilo. Pro nás ale nebylo důležité vyhrát, 
nýbrž zúčastnit se. 

Pálení čarodějnic – 30. 4. Bohdí-
kovské čarodějnice a čarodějové se le-
tos opět slétli u MŠ v Bohdíkově. Pod 
velením „vrchních ježibab“ p. vychova-
telek Venduly Johnové a Markéty Kun-
cové, za pomoci p. učitelek Matysové, 
Petrmannové, Peňakové a prodejního 
stánku p. Skopalové si čarodějnické 
rejdění všichni užili.

Návštěva DH Mohelnice – 6. 5. Jeli 
jsme ještě se školou Jindřichov a Hrabe-
nov. Řidičák na kolo jsme udělali všich-
ni, až na jednoho žáka z Jindřichova. Já 
a Anička Brokešová jsme udělali řidičá-
ky nejlíp, měli jsme jen dva přestupky.                                                                       
(Antonín Kotraš, 4. r.)

Vystoupení MŠ na vítání občánků – 
10. 5. Na obecním úřadě jsme přivítali 
programem plným básniček a písniček 
nové občánky Bohdíkova. Těšíme se 
na vás ve školce, malí kamarádi!

Návštěva potomků pana naduči-
tele Aloise Konečeného v Bohdíkově  
– 12. 5. Ve škole v Bohdíkově jsme 
přivítali vnuka, pravnučku a dalšího 
příbuzného významné osobnosti his-
torie nejen našeho regionu – Aloise 
Konečného, jehož pamětní deska visí 
na budově školy. Setkání bylo velmi 
zajímavé a srdečné. Získali jsme  mno-
ho cenných doplňujících informa-
cí, které plánujeme spolu s výtahem  
z diplomové práce p. uč. Strakové zve-
řejnit na internetu.

Exkurze na PVE Dlouhé Stráně 
– 21. 5. Viděli jsme tam, jak vypadá 
elektrárna v podzemí. Také jsme se šli 
podívat na dolní i horní nádrž, která 
byla prázdná a kde byla pěkná zima, 
ale stálo to zato. Cestou z Dlouhých 
Strání jsme se zastavili ve Velkých Lo-
sinách, prošli jsme park a něco si na-
koupili. Výlet se mi moc líbil.

(Aneta Žáková, 5. r.)
Návštěva Policie ČR v Šumperku 

– 21. 4.  Byly tam připravené ukázky 
zásahů Policie ČR. Předvedli se nám 
čtyři mladí pánové, kteří se teprve za-
učovali, a psovodi se svými šikovnými 
psy. Navštívili jsme asi pět stánků.  
V jednom bylo policejní auto, do kte-

rého jsme si mohli sednout a zkusit 
dechovou zkoušku, ve druhém se vy-
šetřovala autonehoda, v dalším  byly 
brýle, přes které jste viděli jako opilí 
nebo zfetovaní atd.

 (Ivana Jelínková, 4. r.)
Vystoupení na Dnu regionu Ruda – 

23. 4. Krásné a slunečné počasí přá-
lo oslavám Dne regionu Ruda, který 
se letos konal v Bušíně. Vystoupili 
naše břišní tanečnice, školní sbor, děti  
s pohádkovým tancem, mažoretky se-
niorky a úspěšné zpěvačky z HŠ YA-
MAHA. Po vystoupení jsme se všichni 
vydováděli na skákacím hradu, pochut-
nali si na klobáse a později se vydali 
autobusem domů.

Barevné putování – 25. 5.  Ten den 
jsme šli do lesa a museli jsme plnit různé 
úkoly. Kdo ho splnil jako první, dostal 
barevnou tečku na obličej. Lucka byla 
celá potečkovaná. Lezli jsme na skály a 
viděli larvu mravkolva a lýkožrouta smr-
kového a lesklého. Nazpátek jsme šli 
po silnici bosí. Byl to zajímavý zážitek.                                                                                  
(Lucie Bejdáková a Anna Brokešová, 4. r.)

Zábavný týden v ZŠ – 1. až 5. 6. 
Protože školní rok znamená pro žáky 
hlavně spoustu povinností, Meziná-
rodní den dětí jsme se rozhodli oslavit 
celým týdnem her, zábavy a netradiční-
ho vyučování. A tak v pondělí jsme se 
zamýšleli nad tím nej nej povoláním, v 
úterý si děti vyzkoušeli svoji šikovnost 
při netradičních sportovních disciplí-
nách a kreslení na chodník, ve středu 
jsme si vyšlápli na nedaleký Nový 
hrad, čtvrtek byl dnem módní přehlíd-
ky z dob minulých a v pátek jsme si 
společně zazpívali a zatancovali při 
diskohrátkách. Snad nám  těch několik 
dnů do vytoužených prázdnin už rych-
le uteče!!!

Diskohrátky – Dýdžej paní učitelka 
Pera Straková nám připravila perfektní 
muziku. I paní učitelky výborně tančily.  
Já si myslím, že nejlíp tančila paní uči-
telka Vendulka. Diskohrátky se mi líbily 
moc a všichni jsme se krásně bavili. 
(Jan Reissaus + Daniel Vepřek , 4. r.)

Týden dětské radosti v MŠ Bohdí-
kov  
Pondělí – DÁRKOVÝ DEN – 0kouz-
lila nás nová školka, překvapily prima 
nové hračky a mlsali jsme.
Úterý – ORANŽOVÝ DEN – Celá 
třída úplně svítila, všichni jsme přišli 
v oranžových tričkách s logem ježka a 
malovali jsme oranžovou školku.
Středa – KLOBOUKOVÝ DEN – Leg-
rační kloboučky nám moc slušely.
Čtvrtek – SPORTOVNÍ DEN – Za 
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skvělé výkony na školním hřišti jsme 
obdrželi opravdové diplomy.
Pátek – MAŠKARNÍ KARNEVAL – 
Proměnili jsme se v kouzelné pohád-
kové bytosti, tančili, zpívali a Pepek 
námořník si k obědu dvakrát přidal 
špenát.  

Zábavný týden v MŠ Raškov Děti si 
splnily svá přání, malovaly na kamínky, 
batikovaly trička savem, vyráběly mý-

Celostátní finále hudebních škol YAMAHA  
ve dnech 25.–26. dubna 2009  

v Českých Budějovicích 
Soutěžilo se ve hře na flétnu a v populárním zpěvu.
Bohdíkovskou výpravu tvořilo flétnové kvarteto ve složení:
Aneta Žáková - sopránová flétna
Simona Divišová - altová flétna
Michaela Horáčková - tenorová flétna
Jana Šaliková - sopraninová flétna
Ve zpěvu soutěžily Alena Mátychová a Sára Reissausová.
Uvedené soutěžící připravovala paní učitelka Mgr. Petra Straková.
A jak vše dopadlo?
Naše flétnistky se umístily na 1. místě spolu se Znojmem. V obtížné kate-

gorii populárního zpěvu, ve které bylo asi 25 soutěžících, vybojovala skvělé  
3. místo Sára Reissausová.

Blahopřejeme k vynikajícím výsledkům a děkujeme za vzornou reprezenta-
ci hudební školy, školy i obce! Další informace na www.yamahaskola.cz nebo 
www.yamahacb.cz.

 KÁCENÍ MÁJE
Poslední sobotu v květnu proběhlo 

v Komňátce již tradiční kácení máje 
pořádané místními hasiči. Předpověď 
počasí neslibovala nic povzbudivého, 
ale odpoledne přestalo pršet a zpo-
za mraků dokonce vysvitlo sluníčko. 
Kolem šesté večerní hodiny začaly 
přicházet první návštěvníci a v osm 
hodin jsme museli přivést další stoly 
a lavičky, protože jsme takovou účast 
nečekali. O skácení májky se postarali 
? dědek s čarodějnicí ? kteří pobavili 
všechny diváky. Samozřejmě nechybě-
lo bohaté občerstvení ani kolo štěstí 
pro děti. Výborná nálada nám vydrže-
la až do ranních hodin.

Všem návštěvníkům děkujeme 
za účast a těšíme se na 18. července 
2009, kdy náš sbor pořádá oslavy 
120. výročí založení, na které všech-
ny zveme do areálu hasičské zahrady  
v Bohdíkově.

M. Spáčil

POHÁDKOVÝ LES
Pod tímto názvem sbor dobro-

volných hasičů v Bohdíkově pořádal  
16. května již devátý ročník zábavné-
ho odpoledne pro děti a jejich rodiče. 
V letošním roce se na výšlap vydalo 
69 dětí, které doprovázeli rodiče nebo 
starší sourozenci. Ale i v letošním roce, 
tak jak tomu bylo i v mnoha minulých 
ročnících nám opět nepřálo počasí. Pro-
to musela být trasa upravena pouze po 
suchých cestách, aby děti v cíli nebyly 
jako vodníci, tak jako jedna z pohád-
kových bytostí. Na trasu se letos opět 
vrátili čerti, na které se děti v loňském 
roce marně těšili. Celkově bylo na trase 
devět zastávek s pohádkovými bytost-
mi. Děti byly spokojeny a po návratu  
a splnění úkolů od všech strašidel dosta-
ly malý dárek od jediného sponzora, a to 
od Aloisovských papíren a našeho sbo-
ru. Nechybělo ani občerstvení u stánků. 
Poděkování též patří živé hudbě, která 
hrála jak pro děti, tak všem ostatním na 
přání. Závěrem děkujeme všem, kteří se 
na zdárném průběhu akce podíleli, ale 
i všem, kteří se nezalekli předchozího 
deště a pochodu de zúčastnili.

za SDH Bohdíkov  
Miroslav Ondráček

SDH RAŠKOV
Jako každým rokem, tak i letos 

poslední víkend v květnu, se účastnilo 
družstvo dobrovolných hasičů Raškov 
okrskové soutěže v požárním spor-
tu.Letošní utkání hasičů se konalo  
v Hrabenově, kde si přijelo poměřit 
své síly 6 požárních družstev z našeho 
okrsku. Výsledné hodnocení se počítá   
z času dosaženého ve štafetovém běhu 
a požárního útoku. Díky několikaden-
ní a někdy až vyčerpávající přípravě 
pod přísným vedením velitele jednot-
ky Pavla Vrubela, se podařilo našemu 
družstvu složenému jen z těch nejlep-
ších a pro požární sport nejzapáleněj-
ších členů vybojovat 3. místo v těžkém 
a takřka vyrovnaném zápolení. Za jed-
notku SDH Raškov bojovali - Pavel 
Vrubel, Josef Kubíček, Martin Jenčke, 
Dušan Jenčke, David Štěpánek, Oleh 
(Alek) Honta a Jiří Diviš.

Velké díky patří nejen těmto sedmi 
statečným, ale i celému technickému 
týmu, který jim po celou dobu přípra-
vy zajišťoval výborné zázemí. Věřím 
tomu, že do příští soutěže hasičských 
družstev, je toto letošní umístění jen 
odrazovým můstkem a motivací k ješ-
tě lepšímu výsledku. 

V květnu převzali členové SDH 
Raškov cisternovou automobilovou 
stříkačku CAS 25, kterou zakoupi-
la obec Bohdíkov od města Suchdol 
nad Odrou. Cisternová automobilová 
stříkačka CAS 25, je požární auto-
mobil určený k přepravě požárního 
družstva s příslušenstvím potřebným 
k provedení požárního zásahu vodou 
nebo pěnou z vlastních nebo cizích 
zdrojů hasicích látek. Zejména pak  
k zásahu při požáru v místech s nedo-
statkem vody. Cisternovou automobi-
lovou stříkačku tvoří podvozek Škoda  
706 RTHP, trambusová kabina pro  
8 členů posádky, nádrže na vodu a pě-
nidlo, čerpací zařízení a ukládací pro-
story pro požární příslušenství.

Tento automobil je v současné 
době přihlášen a evidován u HZS Olo-
mouckého kraje a zařazen do výjezdu 
jednotky SDH Raškov. Koupí auto-
mobilu je jednotka raškovských ha-
sičů daleko lépe vybavena a tím také 
schopna rychlejšího a účinnějšího pr-
votního zásahu jak při požárech, tak  
i živelných pohromách v našem kata-
stru. Z toho je zřejmé, že zakoupený 
automobil bude sloužit všem obča-
nům naší obce.                    L. Brostík

dla a zúčastnily se „Školkové olympiády 
2009“. Týden byl zakončen soutěže-
ním a opékáním s rodiči na Podhradí. 

Děkujeme rodičům za spolupráci  
a účast! Jak se nám celý zábavný tý-
den, ale i další akce vydařily si můžete 
prohlédnout na www.zsbohdikov.cz ve 
fotogalerii.

Nepodepsané příspěvky připravily 
paní učitelky ZŠ a MŠ Bohdíkov.
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pokračování z 1. str.
První poválečná valná hromada 

se uskutečnila 12. ledna 1919. Byl 
zvolen nový výbor v čele s Janem 
Bittnerem. Členové sboru uctili pa-
mátku 3 členů sboru, kteří padli na 
bojištích 1. světové války. Byli to Jan 
Horáček, Adolf Podhorný a Anto-
nín Rulíšek. V rámci sboru byl zří-
zen Samaritský dozorčí sbor, sklá-
dající se  ze 3 mužů a 2 žen. Sbor 
má za úkol poskytovat první pomoc 
při úrazech. Členy prvního samarit-
ského sboru se stali: Václav Hégr, 
Hynek Valouch, Jan Doležel, Marie 
Nesétová a Františka Bittnerová. 
Samaritní stráž poskytovala během  
20. a 30. let pomoc při 20 až 45 pří-
padech ročně.

1928 obec Komňátka postavila 
za finančního i materiálního přispě-
ní hasičů pomník padlým vojínům. 
28. října se tu pak konávala slavnost 
u příležitosti vzniku samostatného 
státu, se kterou byl spojen lampiono-
vý průvod obcí. 

1.července 1934 se v Komňátce 
konal okrskový sjezd hasičstva. Zú-
častnil se jej starosta župy Antonín 
Osladil, náčelník župy Ant. Pospíšil 
a místostarosta župy Vojtěch Seifert, 
který měl slavnostní proslov. Činní 
členové složili slib. V září 1938 bylo 
náčelnictvo sboru povoláno k mi-
mořádnému cvičení ve zbrani V říj-
nu obsadila obec německá armáda. 
Všechny knihy a doklady měly být 
dány k dispozici novým řídícím or-
gánům.

Roku 1939 se konaly ještě 4 výbo-
rové schůze (poslední 8. července).  
Sbor musel odstranit český název ze 
zbrojnice. Bylo rozhodnuto zbrojni-
ci obílit (i s nápisem), tak jako kapli. 
Sbor dostal německé vedení, musel 
se řídit pokyny německých úřadů.

První mimořádná valná hromada 
po 2. sv. válce se konala 30. června 
1945. Hasiči se sešli v pohostinství 
paní Podhorné. Starostou sboru byl 
zvolen Josef Diviš (z č. 6). Místo 
dřívějšího župního členění nastou-
pilo členění okresní. Byly schvále-

Zveme Vás
 na  oslavy

120 let SDH  
Komňátka

Dne 18. 7. 2009 
v 15 hodin 

na Letním divadle  
v Bohdíkově

ny nové stanovy hasičského sboru.  
V den výročí osvobození byla zasa-
zena lípa (poblíž zbrojnice).

V roce 1949 začínají hasiči bu-
dovat vodní nádrž, kterou by mohli 
využívat  při hašení požárů v obci. 
Dne 25. 6. se konala mimořádná 
valná hromada u příležitosti 60ti-le-
tého trvání sboru, které se zúčastnil 
i čestný člen sboru pan Vojtěch Sei-
fert. Druhý den 26. 6. proběhla za-
hradní slavnost spojená se sjezdem 
rodáků. Sbor zakoupil motorovou 
stříkačku.

Roku 1950 byla opravena zbrojni-
ce. Hasiči začali provádět preventiv-
ní prohlídky komínů u soukromých 
domů, ale i organizací. Podíleli se na 
nočních hlídkách v době žní. Roku 
1955 Hasičská jednota získala no-
vou motorovou stříkačku 24. 3. 1957 
byl v Dolním Bohdíkově utvořen 
okrsek, do kterého byly přiděleny 
obce Komňátka, Štědrákova Lhota, 
Hostice, Bohdíkov a Raškov. 

Roku 1963 se mladí požárníci na 
okrskové soutěži ve Starém Městě 
pod Sněžníkem umístili na 2. mís-
tě. Tou dobou měl sbor 48 členů 
(29 mužů a 19 žen) a 10 mladých 
požárníků. V rámci oslav 100. výro-
čí požární ochrany byla 3. 10. 1964 
zapálena hranice „u kříže“. Na okrs-
kové soutěži v Rudě nad Moravou  
v roce 1966  se družstvo z Komňát-
ky umístilo na 1. místě.

80. léta - pro požárníky z Kom-
ňátky začalo období velkých bri-
gádnických akcí. Opravili střechu 
nad obchodem Jednoty a později 
adaptovali celý obchod v budově 
bývalé rychty, postavili garáž pro 
své nákladní auto Avia, budovali 
vodovod v Komňátce, od roku 1986  
i lyžařský vlek. Mimoto každoroč-
ně pomáhali místnímu JZD se sbě-
rem sena z těžko dostupných ploch,  
s úklidem slámy. Za svou vynikající 
činnost sbor obdržel v roce 1981 od 
MNV novou výkonnější stříkačku  
a nákladní auto Avia s prodlouže-
ným valníkem. Sbor měl tou dobou 
47 členů. 

Poslední akcí komňátských hasi-
čů bylo 100. výročí založení v roce 
1989. Poté v jejich řadách došlo k 
rozepřím, někteří členové vystoupili, 
vznikl nový výbor a tím hasiči jako 
organizace přestali fungovat. Dál 
se pod jejich hlavičkou provozoval 
vlek, kde zbylo jen několik členů ha-
sičů, zbytek byli přespolní milovníci 
lyžování. 

Činnost Sboru v Komňátce byla 
oficiálně obnovena v roce 2005. Sta-
rostou sboru byl zvolen Miroslav Spá-
čil. I přes malý počet členů hasiči při-
pravili koncem května Kácení máje 
a v srpnu táborák s občerstvením  
a tombolou. Po přívalových deštích 
se podíleli na odklízení naplavenin  
v obci. Závěrem roku postavili před 
kaplí Vánoční strom. Převzali do 
pronájmu objekt bývalé prodejny 
potravin, kterou brigádnicky upravi-
li pro zazimování. 

Roku 2008  tvořilo členskou zá-
kladnu 17 členů, z toho 11 mužů 
a 6 žen. Na jaře společně se členy 
raškovské a bohdíkovské jednotky 
SDH provedli nácvik činností při 
živelných pohromách, pod vede-
ním dobrovolníků Civilní ochrany 
v Šumperku..Komňátským hasičům 
se podařilo oživit společenský život 
v této části obce, oslovit ke spolu-
práci řadu dobrovolníků, navázat 
přátelské vztahy se sbory v Raškově  
a Bohdíkově, se kterými spolupra-
cují při pořádání významných akcí   
i při zajištění ochrany obyvatel v 
rámci krizového štábu obce.

J. Málková

120 let SDH KOMŇÁTKA
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F o t b a l ov ý  k l u b  b o h d í kov
Další manšaft bude brázdit krajské 
vody.

Že by se úroveň fotbalu v naší maleb-
né vesničce zlepšila? Že by hráči na sobě 
více pracovali a dávali do zápasů více 
bojovnosti, zapálenosti a „frantostrakov-
ského srdcařství“? Dávají si snad před zá-
pasy energeticky nabudivší „tataráček“? 
Nebo se jen  sešly dobré a silné ročníky 
hráčů, kteří jednak umí kopnout do baló-
nu a zároveň touží po co nejlepším umís-
tění ve své soutěži, aby dokázali, že na to 
mají a někteří, že na to taky ještě stačí? 
Nabízí se hned několik otázek i  jiných, 
které řeší v pozitivním slova smyslu mo-
mentální fotbalové výsledky mužstev FK 
Bohdíkov. 

Ač je to k nevíře a spousta odborníků, 
ale i laiků z řad bohdíkovské fotbalové 
veřejnosti, ani ve snu nepředpokládala  
a nespekulovala o něčem takovém. Nena-
padlo je, že se něco takového může stát. 
Ale stalo se a sen se přeměnil ve skuteč-
nost. Naše dorostenecká mládež, banda 
okolo Oldy Musila, světe div se, postou-
pila do vyšší fotbalové soutěže a od pod-
zimu, stejně jako jejich vzor, mužstvo 
mužů, bude hrát krajskou soutěž, v jejich 
případě I.A třídu. Historie bohdíkovské 
kopané je opět přepsána a kronika tak 
může zaznamenat tučným písmem dal-
ší významné vítězství našich barev. Tedy 
to, že jsme z toho překvapeni, jsem ne-
myslel samozřejmě vážně! Dorostenci 

Hlavní 137, 788 33  Hanušovice;   www.hornipomoravi.eu;  
tel.: 583 285 615

MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení kombinované pozice:

Účetní MAS Horní Pomoraví o.p.s. a pracovník informačního centra
Místo výkonu práce: Informační centrum Hanušovice

Základní požadavky:
SŠ nebo VŠ vzdělání v ekonomickém oboru

dobrá znalost práce na PC
řidičské oprávnění skupiny „B“

znalost v oblasti vedení účetnictví (účetních postupů, standardů, metod apod.)
komunikační dovednosti 

znalost min. jednoho světového jazyka vítána
Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce:

strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání  
a kvalifikaci  (pokud již nebyl poskytnut)

motivační dopis (se zdůvodněním, proč se o danou pozici ucházíte)
čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti 

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný nástup: dle dohody, nejlépe ještě v červenci

Lhůta pro podání přihlášky:  10. 7. 2009
Místo pro podání / na odeslání přihlášky: MAS Horní Pomoraví o.p.s.,  

Hlavní 137, 788 33  Hanušovice

Telefonická krizová linka 
pro zdravotně postižené

Potřebujete pomoc? – Nevíte si 
rady? – Zavolejte bezplatnou linku 

800 246 642
Narodilo se vám postižené 

dítě? Nevíte si rady? Potřebujete 
se poradit? Nevíte na jakou dávku 
máte nárok? Potřebujete vhodnou 

kompenzační pomůcku? Potřebujete 
osobní asistenci? Ztratili jste práci?

Provozuje: PROSAZ – Společ-
nost pro sociální rehabilitaci obča-

nů se zdravotním postižením
Kodymova 2526, Praha 5, 

prosaz@prosaz.cz, IČ: 43005853, 
www.prosaz.cz

už vloni vyhráli okresní 
přebor a jen nefér soutě-
živí duch v boji o celkový 
postup jim o rok prodlou-
žil čekání na zaslouženou 
a vysněnou vyšší soutěž. 
Ale letos to dokázali. 
Neponechali nic náhodě  
a s vervou a nasazením se 
pustili do svého protivní-
ka SK Loštice a už v prv-
ním zápase ho deklasovali 
na domácí půdě 4:1, což 
byl první krok vzhůru.  
V odvetě na hřišti Loštic 
soupeř zatnul drápky, ale i velké úsilí jim 
nebylo nic platné. Naši sice po tuhém 
boji prohráli 4:2, ale i to jim stačilo na ký-
žený postup. Radujme se a slavme. Teď 
je na nich, aby se ze změnou vypořádali, 
makali a byli důstojnými soupeři svých 
nových fotbalových soků.

Ovšem také muži mohou svou sezónu 
považovat za zdařilou a úspěšnou. Ti sice 
nepostoupili, ale 5.místo v I.B.třídě mů-
žeme směle považovat za chvályhodné  
a gratulace hráči osobně rádi převezmou 
z úst výborových, ale i fanouškovských. 
Sezóna byla nabitá, dlouhá, náročná, ale 
kluci „tréni Jirky“ to zvládli a s klidem  
u skleničky dobré výčepní lihoviny s ka-
marády a svými věrnými příznivci si mo-
hou říci: „makali jsme poctivě, kopalo 
nám to dobře, jsme spokojení s výsled-

kem i se sebou samými, děkujeme tre-
nérovi a kapitánovi za příkladné vedení 
týmu a  teď můžeme slavit“.  

Třetí manšaft našeho bohdíkovského 
FK, který kočíruje Laďa Novotný s Pav-
lem Weiserem, tedy mladší žáci, skončili 
v polovině tabulky a nasbíraných 29 bodů 
je vizitkou dobré hry, hodně kluků si již 
osvojilo základy z fotbalové učebnice, 
vědí co mají hrát, jsou oporami mužstva, 
hrají s radostí a to je první předpoklad 
dalšího hráčského rozvoje. Další sezónu 
zahájí v soutěži již starších žáků a my jim 
budeme držet palce při konfrontacích  
s novými týmy, také s větším množstvím 
týmů ve skupině, kde i oni musí tedy 
přidat větší úsilí, snahu a tréninkovou za-
rputilost do hry.

Sezóna 2008/2009 skončila, můžeme si 
tedy užívat relativního odpočinku a záro-
veň si v klidu připravovat sezónu další, třeba  
i zajímavější, třeba i úspěšnější, možná 
plnou změn a nových věcí, každopádně 
opět nabitou maratónem mistrovských 
utkání, bohatých fotbalových zážitků  
v naplněném fotbalovém stánku.

  Petr Janků – představený FK

Dorostenci na podzim 2007
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www.reprotisk.cz

vaše tiskárna
telefon: 583 211 288

firmy a organizace informují

Mobil
603 973 581

INZERUJTE S NÁMI! 
Plošný inzerát, cena 2,50 Kč za 1cm2

 Svatby, výročí , oslavy,
smuteční hostiny, firemní a podniko-
vé akce, různé společenské události

Zajistím občerstvení dle Vašeho přání
(teplá kuchyně, studená kuchyně , rauty)

v Kulturním domě Bohdíkov

Volejte,  
určitě se 

dohodneme!!!

JAROSLAV KAŇÁK – 
HOSTINSKÁ ČINNOST

Raškov 128, 789 64 Bohdíkov
Tel: +420 604 566 760

POZVÁNKA  
DO SPOLEČNOSTI

26. 6. Školní pouť
27. 6. Turnaj ve stolním tenisu
4. 7. Turnaj v malé kopané
18. 7. Oslavy 120. výročí založení 

SDH Komňátka
1. 8. Sport. odpoledne FK Bohdí-

kov

Dne 27. 6. 2009
se koná

v odpoledních hodinách v KD
TURNAJ VE STOLNÍM 

TENISU
5. ročník

Přihlášky přijímá J. Kaňák 

OZNÁMENÍ
V prodejně Smíšené zboží Na Drahách bylo otevřeno

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ POJIŠŤOVNY
Pojištění, investice, penzijní připojištění

Vaše otázky rádi zodpovíme

 

ZŠ  A  MŠ  BOHDÍKOV  VÁS  SRDE N   ZVOU  NA 

 26. 6. 2009 V 15:30 HODIN  
 NA LETNÍM DIVADLE V BOHDÍKOV   

 PROGRAM MŠ A ZŠ  ATRAKCE  TÁBORÁK  
 HUDBA JUPITER + ZP VA KY HŠ YAMAHA   

 DOBROTY  DALŠÍ VYSTOUPENÍ A P EKVAPENÍ  
 

 T ŠÍME SE NA VÁS !  

Základní informace pro občany, 
kteří byli zasaženi utlumením 
výroby a následnou ztrátou 

zaměstnání
Jak se zachovat po ztrátě 

zaměstnání, kdy navštívit úřad 
práce, jak uplatnit nárok na dávky 

státní sociální podpory, jaké 
jsou podmínky k jejich získání 
a mnoho dalších potřebných 
informací na www.mpsv.cz

Kdo nemá internet doma, může 
využít internetu v obou místních 

knihovnách.


