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Vážení spoluobčané,
vstupujeme do prvního měsíce prázdnin po
coronavirové epidemii. V minulých letech jsem
v tuto dobu rekapituloval bohaté kulturní dění
za uplynulý měsíc slovy „červen je asi
nejbohatší na různé akce“, ale letos není co
hodnotit. Naštěstí se v blízké době dočkáme
některých tradičních akcí. První je Farní tábor,
který začal již 1. července. Myslivci uspořádají
svoji slavnost v neděli 12. července na chatě U
Lípy. Konec měsíce by měl patřit největší akcí
roku – Anenským slavnostem. Bohatý program
zajišťuje Bohuslavický oříšek a obec
Bohuslavice. V průběhu července bychom měli
dostat novou hasičskou cisternu.
Před několika týdny jsme mohli v mediích
slyšet prognózy odborníků, že nás čeká nejsušší
rok za posledních pět set let. Nevím, kdo z
nich tolik pamatuje, ale opět udělali chybu jako
ti soudruzi z NDR.

Za posledních deset let nepamatujeme tolik
srážek v jednom měsíci. Bohužel jsme se
nevyhnuli přívalovým dešťům, které zaplavily
sklepy několika domů. Naštěstí náš potok, zatím
„vydržel“. Připravení byli také naši hasiči, kteří
pomáhali, kde mohli a patří jim veliké
poděkování, stejně jako mnoha nezištným
pomocníkům ze sousedství postižených domů.
Ukázalo se také, že hlavní problémy způsobuje
nevhodné osetí polí ve svazích širokořádkovými
plodinami.
Léto je obdobím prázdnin, dovolených a také
žní. Přeju nám všem dobré počasí, radost ze
života a pohodu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Události měsíce července 2020
12.7.2020

Myslivecká slavnost

chata U Lípy

12.7.2020

Festival kultury

náměstí Hlučín

Anenské slavnosti

prostranství za

24.-26.7.2020

Myslivecký spolek
Bohuslavický Oříšek

Kulturním domem a obec Bohuslavice
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Z 21. zasedání rady obce Bohuslavice dne 17. 6. 2020
Rada obce Bohuslavice
Vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Aktuální informace ke ohrožení koronavirem.
Informaci o závěru školního roku.
Informace o předpokládaných letních společenských akcí: Anenské slavnosti, Hasičská soutěž,
Myslivecká slavnost, letní kino, Táborák
Činnost za uplynulý měsíc. Oprava průlezky na dětském hřišti ve sportovním areálu. Práce na
revitalizaci Vápenky, vybudování chodníku. Sečení trávy v obci. Zahájení prací na polní cestě
Bolatická.
Hospodaření obce za I - V/2020. Výběr daní za I - V. 2020. Odhad dopadu COVID 19 na daňové
příjmy. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2020
Aktuální stav prací na opravě budovy obecního dvora.
ZŠ a MŠ. Rekonstrukce pavilonu MŠ, aktuální informace.
Aktuální informace a převod pozemku z ÚZSVM.
Schválila usnesením č. 21/2:
Přijetí dalších 3 brigádníků na údržbu zeleně v obci v letních měsících.
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IZ-12-8001817-SoSB VB-5 Bohuslavice, Okružní, přeložka DTS, kVN.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo
00971/2019/KH.
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 23. 10. 2019 číslo 037572 mezi obcí Bohuslavice a THT
Polička s. r. o.
Smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Bohuslavice a Charitou Hlučín.
Spisový řád obce Bohuslavice.
Program 11. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
Provedení fasády budovy obecního dvora v roce 2020.
Cenovou nabídku na vybudování Workoutového hřiště u obecního úřadu.
Opravu polní cesty odbočky z Chuchelnické nástřikem.
Nákup vodoměrů s dálkovým odečtem.
Revizí hydrantů v obci.
Mgr. Pavel Dominik, starosta v. r.
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Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 30. 6. 2020 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Karin Herudková a Lukáš Pašek, konstatuje,
že na dnešním 11. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 15 členů obecního zastupitelstva,
Ing. Tomáš Gruň od 18,45. Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Petr Kubík a Ing. Jiří Kocián,
Ph. D., zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Kateřina Staňková
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 11/1 a) schválilo:
Členy návrhové komise Bc. Andreu Matýskovou, Karin Herudkovou a Lukáše Paška. Petra Kubíka
a Ing. Jiřího Kociána, Ph. D. ověřovateli zápisu.
usnesením č. 11/1 b) schválilo:
Program 11. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 11/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I.–V. 2020. Celkové příjmy za 01-05/2020 činily 14 919 936,64 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH – 9 682,05 Kč, zůstatek z roku 2020 ve výši
19 481 909,13 Kč. Celkové příjmy včetně financování za 01-05/2020 činily 34 411527,82 Kč.
Celkové výdaje za 01-05/2020 činily 10 892 047,68 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 5. 2020 byl ve výši
23 519 480,14 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 14 903 882,51 Kč a na účtu u ČNB
8 615 597,63 Kč.
usnesením č. 11/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 3/2020 bez výhrad.
usnesením č. 11/1 e) schválilo:
Smlouvu č. 2/2020 o udělení souhlasu k provedení stavby “Realizace HPC 5 - úsek 3A, 3B
Bohuslavice u Hlučína “ (část Rohovské) uzavřená ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, mezi smluvními stranami: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774, Husinecká
10240/11a, 130 00 Praha 3 zastoupenou dle organizačního řádu Státního pozemkového úřadu
vedoucím pobočky Ing. Zdeňkem Šiškou a obcí Bohuslavice, IČO: 00299839, Poštovní 119, 74719
Bohuslavice, zastoupenou starostou Mgr. Pavlem Dominikem.
usnesením č. 11/1 f) schválilo:
Vyhlášení záměru prodeje pozemku na ulici Kozáková, p. č. 2356/1 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
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usnesením č. 11/1 g) schválilo:
Vyhlášení záměru směny pozemků p. č. 16 majitele pana Ing. Aleše Hiltavského za část pozemku p.
č. 11/12 a pozemek p. č. 11/4 v majetku obce Bohuslavice, vše v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
usnesením č. 11/1 h) schválilo:
Finanční účast na pořádání Anenských slavností 2020. Produkční smlouvu s firmou Remak a
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Dotaci na program ve výši 15 tis. Kč a pronájem agregátu.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 21/2 a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 21/2 b)Informace o opatřeních obce v souvislostí s pandemii COVID – 19.
č. 21/2 c) Informaci o příjmu daní v roce za období I.- V. 2020 a předpokládaném poklesu příjmů
v souvislostí s pandemii COVID – 19.
č. 21/2 d)Aktuální informace o majetku, investicích a opravách. CAS, dodatky smluv, termín
dodání, práce na polní cestě Bolatická, revitalizace „Vápenky“, oprava havárie potoka po
přívalovém dešti cca 30 m za mostem na Sluneční a u točny, přeložka VN Jižní svahy,
Workoutové hřiště, umístění skate prvků.
č. 21/2 e) Obecní dvůr. Aktuální informace.
č. 21/2 f) Rekonstrukce pavilonu MŠ. Aktuální informace.
č. 21/2 g)Aktuální informace o změně č. 1 územního plánu Bohuslavice.
č. 21/2 h)Záměr koupit pozemky na ulici Západní.
č. 21/2 i) Záměr koupit pozemek Pauseho rybníka a části okolních parcel.
č. 21/2 j) Stav jednání o koupi pozemku p. č. 578/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
č. 21/2 k)Informace o pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
č. 21/2 l) Další informace z posledních jednání rady obce.
č. 21/2 m) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2019 ze strany Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a
revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice ukládá:
č. 11/3 a) Starostovi obce oslovit majitele pozemku p. č. 2302 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína paní
Irenu Kocurovou a pana Jiřího Kocura s žádostí o darování části obci za účelem
vybudování místní komunikace.
Ověřovatelé usnesení:
Petr Kubík v. r.

Ing. Jiří Kocián, Ph. D. v. r.

Mgr. Pavel Dominik, starosta v. r.

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka v. r.
V Bohuslavicích dne 30. 6. 2020
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Další informace
Polní cesta Bolatická
V červnu začaly práce na polní cestě do Bolatic. Bude provedena celková rekonstrukce povrchu. To
znamená, že se odbagruje svrchní vrstva, naveze se kamenivo a položí se asfaltový koberec. V první
etapě se bude pracovat na cestě do Bolatic, od konce asfaltu na kraj Bohuslavic. Tyto práce by měly být
hotovy do konce září. Druhá etapa bude zahájena asi o měsíc později, bude se týkat úseku od asfaltu
z Dolního Benešova ke křižovatce na Borovou. Upozorňuji, že cesta na Bolatice je neprůjezdná i pro
kola.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Informace Základní školy v Bohuslavicích
A je tu konec školního roku…
Nastalo období uzavírání klasifikace a těšení se na prázdniny. Letos děti plynule přešly z „online –
volna“ na prázdninové volno. Alespoň symbolicky jsme dětem připravili závěrečný slavnostní den
s předáváním vysvědčení. Děti si mohly všechny najednou přijít do školy vysvědčení vyzvednout.
Zřejmě byly letos příjemně překvapeny, protože výsledky vzdělávání, které bylo ovlivněno distanční
výukou, byly letos velmi uspokojivé. Během distančního vzdělávání učitelé děti hodnotili především
slovně a na konci šk. roku pochválili všechny ty, kteří se výuce plně věnovali a také nezapomněli na
pochvalu rodičům.
Na školní zahradě proběhla první a poslední akce v tomto pololetí – a to – pasování prvňáčků. Jako
zázrakem nám přálo v deštivém týdnu počasí a po dobu pasování krásně svítilo sluníčko. Atmosféra tak
byla velmi příjemná. S dětmi se malým dárkem rozloučily paní učitelky z mateřské školy a následně je
přivítaly p. učitelky budoucích prvních tříd. Na přípravě akce se podílel především klub rodičů ve
spolupráci se školou. Všem členům moc děkuji za přípravu akce, za dárečky pro děti a za celoroční
finanční podporu a spolupráci.
Tentokrát v úzkém kruhu za přítomnosti všech pedagogů bylo deváťákům slavnostně předáno
poslední vysvědčení. Všem našim vycházejícím žákům přeji mnoho úspěchů, zdraví a štěstí v dalším
vzdělávání a věřím, že na základní školu budou mít jen příjemné vzpomínky.
V posledním školním týdnu proběhla schůzka školské rady, kde byl zhodnocen průběh celého
školního roku. Závěry jsou shrnuty v zápise, který bude zveřejněn na webu školy. Mimo jiné zazněla
z úst členů školské rady velká pochvala pedagogům za výborné zvládnutí distanční výuky. Děkuji také
těm rodičům, kteří poslali poděkování prostřednictvím emailu. Moc si toho vážíme a budeme ze
zkušeností, které jsme během „online období“ získali, určitě dále čerpat.
Nelehká situace byla i v mateřské škole. Předškolní vzdělávání probíhalo z důvodu rekonstrukce
prostor MŠ v učebnách ZŠ. Děkuji rodičům i učitelkám MŠ za pochopení a spolupráci. Za
pedagogickou práci také velmi děkuji vedoucí učitelce Zuzaně Oznerové, která po vzájemné domluvě
ukončí své působení ve funkci vedoucí učitelky a v příštím šk. roce bude pracovat dále jako učitelka
v jedné ze tříd MŠ. Od srpna pak převezme vedení MŠ zkušená pedagožka a vedoucí MŠ Silvie
Šremerová. Od září do školky nastoupí ještě jedna nová p. učitelka, neboť jsme se museli rozloučit s p.
uč. Veronikou Pluškovou. Tu čekají milé maminkovské povinnosti.
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Závěrem bych ráda za práci v průběhu celého školního roku poděkovala všem učitelům, také Mgr.
Vojtěchu Janštovi a ostatním zaměstnancům školy. Svou pedagogickou činnost u nás ukončila Bc.
Lenka Sonková, vyučující německého jazyka. Po rodičovské dovolené se k nám opět vrátí Mgr. Lucie
Komárková. Škola je prostě živý organizmus, který se neustále mění a vyvíjí.
Za spolupráci v uplynulém školním roce děkuji zřizovateli a všem členům školské rady. Přeji nám
všem krásné léto, dětem skvělé prázdniny plné zážitků a rodičům zaslouženou pohodovou dovolenou!

Třída
I.
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

VYZ.
26
16
16
19
18
18
19
18
17
12
5

Celkem:

184

VYZ = vyznamenání
P = prospěl
N = neprospěl

PROSPĚCH
P.
N.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
2
0
8
0
7
0
11
0
15
0
48

0

Průměr
1
1,06
1,01
1,09
1,08
1,25
1,22
1,31
1,35
1,51
1,67

PTU
0
0
0
0
0
0
0
22
22
8
13

1,23

65

CHOVÁNÍ
NTU DTU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2

ABSENCE
Celková
255
221
157
548
397
183
199
380
312
288
313

0

PTU = pochvala třídního učitele
NTU = napomenutí třídního učitele
DTU = důtka třídního učitele

3253

Mgr. Gabriela
Prchalová
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Běžecký závod -,,ZÁVADSKÁ DESÍTKA RUN 2020“
V sobotu 13. 6. se konal 3. ročník krosového běhu.
Pořadatelem byla Obec Závada a FC - B7 TÝM.
Start a cíl byl na místním fotbalovém hřišti. Na
start v 10.00 hodin se seřadilo 127 běžců různého
věku. Teploměr v té době ukazoval 29 stupňů.
Trať byla vedena směrem na Vřesinu a v lesích
okolo ní.
Z 90% povrchem byly lesní cesty a z 10% asfalt.
Závodu se zúčastnili také občané Bohuslavic. V
absolutním pořadí bez rozdílu věku obsadil Pavel
Komárek 53. místo, v kategorii muži 50-59 let to
znamenalo 6. místo, Pavel Szturz 95. místo, v
kategorii 40-49 let 29. místo, Markéta Mašíková 98. místo, v kategorii ženy 30-39 let 12. místo,
Lenka Hrubá 102. místo, v kategorii 30-39 let 14. místo, Aneta Szturzová 117. místo, v kategorii
ženy do 29 let 4. místo, Jan Szturz 21. místo, v kategorii do 29 let 5. místo.
Vítězem se stal Pytlík Jiří z MK Seitl Ostrava a mezi ženami Petra Pastorová z téhož týmu (mj.
mistryně ČR v půlmaratonu a maratonu).
Pořadatelé uskutečnily také dětské závody. V kategorii do 6 let dívky v běhu na 100 metrů zvítězila
Adélka Halířová, v kategorii do 15 let chlapci v běhu na 1000 metrů obsadil 2. místo Jakub
Komárek.
Generálními partnery závodu byli Moravskoslezský kraj a obec Závada.
Absolutorium v těchto extrémních podmínkách zaslouží všichni zúčastnění.
(Celkové výsledky na stránkách obce Závada / FC B7 tým)
S pozdravem Komárek Pavel

Virtual Corona Cup 2020
Rok s rokem se sešel, což pro modeláře
značí začátek častých výstav a soutěží.
V letošním roce však tuto vyhlídku
překazila aktuální situace v rámci šíření
nákazy COVID-19. Proto se v hlavách
několika lidí vyklubala myšlenka
uspořádat on-line soutěž a výstavu o
nejlepší modely postavené a složené
v době nouzového stavu a karantény.
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Jelikož byly výstavy i soutěže zrušeny padlo
rozhodnutí účastnit se alespoň této on-line soutěže.
Pilná práce se vyplatila a z této soutěže si odnášíme
krásná místa. Jiří Lasák v kategorii minimodel.cz
vybojoval v opravdu silné konkurenci první místo a
přidal také vítězství v kategorii dioráma. Roman Lasák
se v nejsilnější kategorii umístil na krásném 12. místě,
nutno však podotknout, že této kategorie se účastnilo
30 soutěžících. Nyní nás čeká stále ještě pauza do
konce prázdnin, kdy v září se uskuteční oblíbená
výstava a soutěž papirshow 2020 Ostrava na kterou jste
všichni zváni.
Jiří Lasák

Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat všem našim sousedům, hasičům, a také p. Pavlu Staňkovi, kteří
nám pomáhali při páteční noční povodni. „Pár dobrých přátel mít, co uměj za to vzít – je DAR.“
Děkuje rod. Kocurová č.p. 10.

Inzerce
Prodám dětskou in-line sadu Polly Worker, v původním balení, málo používanou.
Cena: 550,- Kč.
Sada obsahuje: růžové dívčí kolečkové brusle
Polly Worker, XS (nastavitelná velikost 26-29), přilbu,
chrániče kolen, chrániče loktů a zápěstí. Tel. 606 108 923.

Prodám malé dětské kolo, značka Animator,
pro děti zhruba od 5 let, vhodné na počáteční ježdění.
Barva černá, bez přehazovačky.
Cena 400,- Kč. Tel. 606 108 923.
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – červenec 2020
Liturgická oslava

Den

Datum

PÁ

3.7.2020 Svátek sv. Tomáše, apoštola

SO

4.7.2020

Památka sv. Prokopa

Čas

Úmysl mše svaté

18:00

Za živé a + členy živého růžence

7:00

Za rodiče Křižákovy, + syny a dcery; za rodiče Janošovy a + syna

10:00

Svatba: Michal Strejc a Hana Stuchlíková

6:45

Za živé a + farníky

NE

5.7.2020 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

9:30

Za Kláru Nevřelovou k 10. výročí úmrtí, za Gerharda Lischku, Josefa Hradila
a duše v očistci

PO

6.7.2020

8:00

Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

ST

8.7.2020

18:00

Za Heriberta Štefka, manželku, syna, + příbuzné s prosbou o ochranu
Panny Marie pro živou rodinu

PÁ

10.7.2020

18:00

Za Aloise Hrušku, rodiče z obou stran a za živou rodinu

SO

11.7.2020

NE

12.7.2020 15. neděle v mezidobí

Svátek sv. Benedikta

7:00
6:45

Za Eduarda Fichnu, manželku a celou + rodinu s prosbou k Panně Marii
o dar zdraví

9:30

Za Josefa Benka a rodiče z obou stran

ST

15.7.2020 Památka sv. Bonaventury

18:00

Za rodiče Latonovy, + příbuzné

PÁ

17.7.2020

18:00

Za Annu Dominikovou, rodiče a tchána

7:00

Za Bertu Birtkovou a živou a zemřelou rodinu

SO

18.7.2020

10:30

Na poděkování Pánu Bohu za dožití 90 let s prosbou za rodinu Pohankovu
a Kaldovu

19.7.2020 16. neděle v mezidobí

6:45

Za P. Casimira Postulku a + misionáře

NE

9:30

Za živé a + farníky

18:00

Za + Lea Dominika + manželku Renatu s prosbou o zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu

7:00

Za Roberta Veverku, manželku, rodiče z obou stran a tři zetě

6:45

Za živé a zemřelé Anny z Bohuslavic

PÁ

24.7.2020

SO

25.7.2020

Svátek sv. Jakuba

NE

26.7.2020 17. neděle v mezidobí

9:30

Za Elišku Zemánkovou k nedožitým 70. narozeninám, za rodiče
a za dar zdraví pro živou rodinu

ST

29.7.2020 Památka sv. Marty

18:00

Za Josefa Kocura, rodiče a rodiče Ostárkovy

11:00

Svatba: Marek Zajíček a Pavla Steffek

18:00

Na poděkování za zdraví a Boží ochranu s prosbou za rodiče Vitáskovy,
Kocurovy a za živou a + rodinu

7:00

Za + rodiče Cyrusovy a Konečné a za živou a + rodinu

13:00

Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života

6:45

Za živé a + farníky

9:30

Za Josefa Haleckého, rodinu z obou stran a živé příbuzné

18:00

Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

PÁ

SO

31.7.2020 Památka sv. Ignáce z Loyoly

1.8.2020 Památka sv. Alfonse z Liguori
18. neděle v mezidobí

NE

2.8.2020

PO

3.8.2020
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červenci 2020
Fojtíková Ervína
Heisig Heinz
Poštulková Marie
Tomíčková Marie
Křižáková Edeltrauda
Pchalková Annamarie
Kroupová Jana
Odvody Vojtěch

Kocur Erhard
Gregor Jan
Moslerová Alžběta
Štefaňák Štefan
Kubíková Anna
Stoczek Jan
Pohanka František
Pumprla Petr

Všem jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice
Tel. / Zázn.:
Tel. / Fax / Zázn.:
Úřední hodiny:
Pondělí, středa:

553 659 075
553 659 064

8:00 - 11:30 hod.
12:30 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00-11:30 12:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek: 8:00-11:30 12:00 - 15:00 hod.
Internetové stránky obce:
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv

Webová stránka školy:
www.zsbohuslavice.cz
E-mail:
obec@bohuslavice.eu
podatelna@bohuslavice.eu
info@bohuslavice.eu
starosta@bohuslavice.eu
mistostarosta@bohuslavice.eu
jana.janosova@bohuslavice.eu
marie.mikova@bohuslavice.eu
karla.krupova@bohuslavice.eu
katerina.stankova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 331 – červenec 2020 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. července 2020.
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