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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři, dnes před sebou máte
druhé vydání „nového“ Zpravodaje Obce
Bohuslavice, který pokračuje objektivně v informovanosti o dění v obci. Těší
nás, že vydání Zpravodaje má mezi Vámi
kladnou odezvu. Máme však zájem obsah
Zpravodaje co nejvíce přizpůsobit Vašim
přáním, proto přivítáme každý námět,
který přispěje k tomu, aby náš Zpravodaj
byl pro Vás všechny zajímavý. Jediným
omezením pro téma článku je, že článek
musí mít nějaký vztah k obci Bohuslavice,
nebo musí být něčím zajímavý pro obyvatele Bohuslavic. Předmětem článku může
být prezentování občana svého názoru,
reklama chystané akce, informace o využití služeb, o problémech s úřady, nebo
inzerce o prodeji věcí a darování drobných
zvířat aj. Děkujeme předem a těšíme se
na případné podklady pro články.
Obec Bohuslavice a okolí se rychle mění
do letního přílivu sluníčka, na který se
většina z nás každoročně těší. Ať jsou
pro nás jeho paprsky příjemné a hřejivé.
Pavel Foret
místostarosta
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NAŠE FARNOST
SLOVO ADMINISTRÁTORA

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Římskokatolická farnost Bohuslavice
u Konice, v rámci přípravy na Velikonoce,
uvítala ve svém inventáři ostatky neboli
relikvie sv. Jana Pavla II., polského papeže.
Světci v církvi jsou průvodci k Pánu Bohu.
Lidé věřící se k nim modlí, aby si vyprosili
potřebné milosti u Boha. Nejvíce jsou nám
známy „staří světci“ jako Panna Maria
nebo sv. Josef nebo světci, s kterými je
spojená známá tradice nebo „dobrý patronát“, např. sv. Mikuláš, sv. Martin anebo
sv. Florián, který je patronem hasičů či
sv. Hubert, který je patronem myslivců.
Dnes potřební jsou ale i noví moderní
světci, kteří budou vést i mladé i moderní
svět k dobrým hodnotám a ke správnému
vztahu k sobě navzájem a k Bohu.
Proto jsem jako farář požádal pana
kardinála Stanislava Dziwisze, aby i naší
farnosti zprostředkoval ostatky „nového“
světce, kterým je sv. papež Jan Pavel II., známá osobnost XX. století. Tyto ostatky, které
můžeme pozorovat v krásném relikviáři,
představuje kapka krve umístěná na kousíčku papežské kleriky. K ostatkům byly

Stejně jako v minulých letech, proběhla i tento rok v naší obci Tříkrálová sbírka.
Sbírku pořádá Charita a její výtěžek je výlučně
určen na pomoc lidem v nouzi. Děkujeme dobrovolným koledníkům, kteří v nepříznivém
počasí vyšli do ulic přát štěstí, zdraví a Boží
požehnání a také všem dárcům, lidem dobré
vůle, kteří nezůstali lhostejní k nejzákladnějším potřebám bližních. Letošní výtěžek
tříkrálové sbírky v naší obci činil 10 958 Kč.
Věřím, že pěkná setkání a radost z obdarování jiného člověka zahřálo i vaše srdce a že
Tříkrálové koledování naplnilo své poslání.

pořízeny obrazy sv. Jana Pavla II. a milosrdného Krista, aby nám přípomínaly potřebu
modlitby a obrácení. V postní době, během
postní duchovní obnovy, uvedl ostatky
do našeho kostela krakovský kanovník
P. Pawel Kubani. Díky znalosti slovenštiny
přednášel pro věřící a ostatní hosty tři dny
přednášky na téma Božího milosrdenství
a také o tomto světci. Tak jsme se jako farnost snažili připravit na Velikonoce. Měli
jsme možnost prožít tyto svátky v blízkosti
Boha ještě jinak, než v minulých letech.

Dagmar Machainová
Foto: Dagmar Machainová

P. Pawel Zaczyk
administrátor farnosti Bohuslavice

BOŽÍ TĚLO
Slavnost Těla a Krve Páně, zvanou též Boží Tělo, jsme letos prožívali již v neděli 29. května. Je to proto, že datum tohoto pohyblivého svátku, který zavedl papež Urban IV. v roce 1264, je odvozeno od data Velikonoc. Na závěr mše svaté jsme se všichni shromáždili
před kostelem – chlapci se zvonečky, děvčata s květinami, ministranti, starostové, hasiči a myslivci z obcí naší farnosti, věřící lid,
abychom se mohli spolu s panem farářem, který pod baldachýnem nesl monstraci s Nejsvětější svátostí, vydat za zpěvu eucharistických písní a s doprovodem dechové
hudby návsí směrem k obecnímu úřadu,
kde byl již připravený oltář. U něho jsme
se ve chvíli modlitby ztišili a s vírou v Boží
přítomnost uprostřed nás, jsme s důvěrou
prosili Boha za sebe i za druhé. Toto modlitební zastavení na náměstí bylo zakončeno
požehnáním všem obcím naší farnosti.
Následně se průvod vrátil do kostela, kde
byl zakončen a před kostelem již na všechny čekalo malé občerstvení – vdolečky
a slivovice. Srdečné poděkování všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na této
slavnosti. Zvláštní dík patří ženám, které
napekly vdolečky a uklidily veřejné prostranství naší obce.
Dagmar Machainová
Foto: Petr Navara
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LETOŠNÍ AKCE ŠKOLY
DRAKIÁDA

VÝCHOVNÝ KONCERT JUMPING DRUMS

V pátek 27. 10. 2016 naše Základní
a Mateřská škola Bohuslavice ve spolupráci
s KPZŠ uspořádala pro děti Drakiádu. Je to
již taková tradice, že když na podzim začne

Těsně před Vánocemi jsme dětem uspořádali výchovný koncert velmi známé a oblíbené kapely Jumping Drums. Tato kapela je známá především výtečnou bubenickou show.
Koncertu se účastnily všechny děti základní školy včetně mateřské školky. Koncert byl
veden zkušeným hudebníkem Ivem Batouškem, který dokázal výborně celým programem provázet a to tak, že děti samy zpívaly a dokonce se i osobně účastnily programu
na podiu. Program zahrnoval jak historii bicích nástrojů, jejich využití v hudbě klasické
i moderní, tak i aktivní zapojení nejenom v hledišti. Tento interaktivní program byl
zajímavý nejen profesionálním pojetím a uměním hudebníků, ale i ukázkou toho, jak
lze směřovat mladé lidi k zajímavé alternativě náplně volného času.
Martina Vičarová

HANÁCKÝ TALENT LAŠKOV

foukat, zorganizujeme soutěž pro děti v létání papírových draků. Ze začátku nám počasí
moc nepřálo a museli jsme akci i několikrát
přesunout. Nakonec jsme se do akce pustili
a nutno podotknout, že se nám vydařila.
Děti nás ani letos nezklamaly a přišly nám
se svými rodiči ukázat, jaké krásné draky si
na letošní ročník nachystaly. Porota ve složení z řad učitelů, měla i letos těžký úkol,
vybrat toho nejhezčího draka a vzhledem
k tomu, že spousta dětí měla draky koupené, nebylo rozhodování opravdu jednoduché. Nakonec jsme se společně dohodli, že
první místo pro nejkrásnějšího a zároveň
nejvýše létajícího draka si zaslouží Lenička
Hrazdilová. Na všechny děti na konci této
akce čekalo opékání buřtů a táborák.

V sobotu 23. dubna se v Laškově konal již 8. ročník soutěže Hanácký talent. A i letos měla porota velice těžký úkol vybrat toho nejlepšího. Jako vždy se děti sešly v obci
Laškov, aby předvedly to, co umí nejlépe
a staly se pro tento rok největším talentem
hanácké metropole. Samozřejmě i letos
nemohla chybět naše Základní a Mateřská
škola Bohuslavice. Na letošní ročník se
děti opravdu pečlivě připravovaly pod vedením paní učitelky Němcové. Děti měly
pravidelné zkoušky a snažily se, aby dosáhly v Laškově co největších úspěchů, což
se nakonec povedlo a naše škola dovezla
z této soutěže skvělé 3. místo a zpěv písní
,,Úsměv,, a ,, Doktora se nebojíme,,. Velké
dík patří našim účinkujícím: N. Havlíčkové,
P. Bušinové, A. Zimmermannové a A.
Kašparovské. Gratulace patří vítězům,
tedy Mateřské škole Hvozd, která vyhrála
díky krásnému představení dětí, jež byly
převlečené za ufony a marťany.

Martina Vičarová

Martina Vičarová
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LETOŠNÍ AKCE ŠKOLY
DEN MATEK
Na neděli 8. května 2016 si naše Základní a Mateřská škola Bohuslavice připravila krásnou besídku pro naše milé maminky. Den
matek je den, kdy se vzdává pocta maminkám a mateřství. Slaví se po celém světě. V tento den dávají děti svým maminkám dárky,
většinou vlastnoručně vyrobené. Proto jsme i my uspořádali pro naše maminky besídku. Besídka se konala v odpoledních hodinách
v kulturním domě Bohuslavice. Účastníky
tohoto představení byly především děti
z I. stupně ZŠ a děti z mateřské školky.
Vystoupení dětí ze základní školy bylo
vedeno paní učitelkou Němcovou, která
s dětmi pravidelně nacvičovala a připravovala je na toto vystoupení. Děti měly nachystané hudební vystoupení s kytarovým
doprovodem. Následně se pak představily
děti z mateřské školky pod vedením paní
učitelky Štaffové, které našemu publiku
zarecitovaly, zazpívaly a k tomu všemu se
ještě pěkně nastrojily do krásně ručně vyrobených kostýmů. Na konci akce dostaly
všechny maminky od našich dětí kytičku.
Martina Vičarová

LYŽAŘSKÝ KURZ
Letošní rok uspořádala základní škola
pro naše žáky lyžařský kurz a už na začátku se vědělo, že o lyžařský kurz bude
obrovský zájem, což se nám také zanedlouho potvrdilo. Kapacita pro lyžařský
kurz byla 25 dětí a obsazenost byla 100%.
Pro paní učitelky Vičarovou a Gallasovou,
které byly hlavními organizátorkami
a také zároveň instruktorkami lyžování, to byla obrovská výzva a také zodpovědnost. Lyžařský kurz 6.–9. ročníku
proběhl za příznivých sněhových podmínek v pěkném skiareálu Kunčice, který
se nachází na úpatí masivu Králického
Sněžníku, 3 km za obcí Staré Město pod
Sněžníkem, v nadmořské výšce 600 až 800
metrů. Na žáky zde čekaly pěkně upravené modré a červené sjezdovky, které
vyhovovaly začátečníkům i pokročilým
lyžařům. Vzhledem k čtyřsedačkové lanovce a vleku nám bylo zajištěno rychlé
a pohodlné lyžování, bez dlouhého čekání. Děti byly rozděleny do dvou družstev
pod vedením lyžařských instruktorů.
První družstvo začátečníků čítalo 13
dětí, druhé družstvo pokročilých lyžařů čítalo dětí 12. Paní učitelka Gallasová
měla na starost úplné začátečníky a paní
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LETOŠNÍ AKCE ŠKOLY
učitelka Vičarová si vzala do parády pokročilé lyžaře. Vzhledem k termínu jsme
si užívali sjezdovku v minimálním počtu
lyžařů, což bylo ideální právě pro úplné začátečníky, kteří tak nemuseli mít
strach z přeplněné sjezdovky. Každý večer
jsme měi pro žáky připraven kulturní
program, který se skládal z her na pobavení, stmelení kolektivu, odpočinutí
a hlavně zasmání. Jako každý lyžařský
kurz, tak i náš se neobešel bez ,,filmové
párty” která se uskutečnila ve čtvrtek,
noc před odjezdem.
Závěr – LVZ jednoznačně splnil své
úkoly. Jak v již popsané oblasti sportovní
a poznávací, tak při bližším poznávání
žáků samotných i mezi žáky a učiteli.
Martina Vičarová
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LETOŠNÍ AKCE ŠKOLY
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Dne 29. 4. 2016 pořádala naše škola již
tradiční pálení čarodějnic. Vzhledem k tomu,
že i v okolních vesnicích se konala tahle akce, tak jsme nečekali velkou účast. Ale díky
tomu, že počasí bylo jako z obrázku, krásně
jasná obloha a sluníčko, tak nám přišlo asi
nejvíce čarodějnic během posledních pár let.
Pro naše čarodějnice byla přichystaná stanoviště, kterými je provázeli naše paní učitelky.
Na každém stanovišti musely děti absolvovat
daný úkol, za který pak byly samozřejmě odměněny v podobě sladkostí. Pro naše diváky
v podobě rodičů jsme si pak připravili občerstvení, aby si to příjemné odpoledne ještě více
zpříjemnili. Během absolvování stanovišť
musela předsedkyně paní učitelka Vičarová
společně s ostatními kolegy pořádně sledovat
každou čarodějnici, protože pro 3 nejkrásnější čarodějnice z mladších a starších dětí byly
připraveny ceny a diplomy. Samozřejmě, že
děti, které nakonec nevyhrály, neodcházely
s prázdnou, protože pro každé dítě byl vytvořen pamětní list a jako bonus dostaly ještě
sladkost. Na závěr si všechny děti společně
s rodiči upekly buřtíka a upálily čarodějnici.

CO UŽ MÁME ZA SEBOU
•
•
•
•
•
•
•

Zápis dětí do 1. třídy
Zápis dětí do MŠ
Projekt zdravá výživa
Projekt zdravé zoubky
Beseda o alkoholu
Soutěž I. stupeň – stavebnice
Výtvarná soutěž II. stupeň – rozkvetlá zahrada
(Svaz českých zahrádkářů) – 3.
místo Josef Čapka 7. třída
• Příjímací řízení 9. třídy –
všichni úspěšně přijati
• Dopravní hřiště
• Ukliďme svět

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ
• Školní výlet I. stupně
• Školní výlet II. stupně
• Den dětí – ve spolupráci
s HZS Senice na Hané
• Ukázka Dravců – Panthea

Martina Vičarová

DEN DĚTÍ NA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE BOHUSLAVICE
Dne 1. 6. 2016 se koná mezinárodní den dětí a proto jsme i my, Základní a Mateřská škola Bohuslavice, uspořádali pro naše děti dopoledne plné zábavy. Abychom dětem jejich den krásně zpříjemnili, domluvila paní učitelka Vičarová jako doprovodný program ukázku
a přehlídku HZS (Hasičský záchranný sbor) Senice na Hané. Hasiči ze Senice byli velmi ochotní a doprovodného programu se velmi rádi
zúčastnili. Hasiči s sebou přivezli veškerou techniku, kterou jako profesionálně zásahový sbor mají k dispozici. Pro děti si nachystali
stanoviště, na kterých mohly obdivovat: ukázku techniky – cisterna T815 a technický automobil (využívaný k dopravním nehodám
a k technickým zásahům), vybavení jako dýchací přístroje, zásahové přilby a obleky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pomůcky první
pomoci, dlahy, krční límce aj. Díky obecnímu úřadu v Bohuslavicích se děti také během programu občerstvily, neboť jim obec zajistila
nápoje, jablíčka a zmrzlinu. Na závěr celého programu byla hasiči mezi děti vypuštěna pěna, což bylo pro děti samozřejmě to nejlepší
z celého dne. Tímto bych ráda poděkovala HZS Senice na Hané, že si nás udělali čas a podíleli se s námi na dnu dětí.
Martina Vičarová
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HISTORIE OBCE
Z HISTORIE MLÉKÁRNY
V BOHUSLAVICÍCH

Nemeráda z Polomí a obchodníka p. Jos.

Po r. 1945 byla mlékárna převedena

Rudolfa z Bohuslavic byla svolána

pod národní správu a v r. 1952 vlast-

schůze rolníků z okolí. Na ní se pří-

nické podíly byly převedeny do spra-

Den – 9. květen 2003 – krátce před

tomní dohodli založit „Horské mlé-

vování státu. Obecní pozemky kolem

13.00 hod. – rozezvučela se požární

kařské družstvo“ a postavit vlastní

budovy byly vykoupeny, přistavěny

siréna.

mlékárnu.

garáže, v patře budovy pak byly byty.

Ze střechy budovy mlékárny se va-

Ještě téhož roku bylo započato se

lí hustý dým, záhy vyšlehly plame-

stavbou, zakoupeny stroje a potřebné

ny, když se po prohoření stropů vzňal

zařízení a již v r. 1902 byla mlékár-

Dne 21. 9. 1970 provoz mlékárny de-

uskladněný papír místní sběrny.

na v provozu. Celý projekt byl pořízen

finitivně končí, když byl v Olomouci

Po několika minutách přijíždějí hasiči

nákladem 17 000 korun.

byl vybudován nový velkokapacitní

V té době byl vedoucím p. Miloslav
Vlk.

z Bohuslavic a okolních obcí, z Konice

Prvními členy představenstva by-

mlékařský podnik „Olma“. V r. 1972 byla

i Prostějova. Požár je postupně likvi-

li p. Ant. Muzikant – ředitel, p. Jos.

mlékárna jako málo využitelný maje-

dován. Zůstalo jen ohořelé torzo obvo-

Rudolf – pokladník, p. Raimund Vyplel

tek předána do užívání tehdejšího JZD

dových zdí. Osudný den tak končí více

– jednatel a p. Frant. Šimek – před-

Rozvoj Bohuslavice. V budově byly již

než stoletá existence budovy mlékárny.

seda dozorčí rady.

výše zmíněné byty, garáže, dále skla-

Velké přebytky mléka a jeho nízké

Horské mlékařské družstvo čítalo

ceny nutily rolníky, aby mléko zpra-

při založení 147 členů s 200 podí-

v r. 2003 zde měl p. Žemlička sběrnu

covávali společně.

ly. Zpracovávalo se ročně 261 166 li-

starého papíru.

V r. 1901 z iniciativy rolníků
p. Ant. Muzikanta z Bohuslavic, p. Ant.

dovací prostory. Přechodně do požáru

Spáleniště budovy mlékárny li-

trů mléka. Hlavním odběratelem byla
Vídeň.
Větší rekonstrukce byla provedena

kvidovala ve dnech 14.–18. 8. 2006
firma

Ekostav

Přerov

nákladem

v r. 1911 nákladem 12 000 korun, kdy

1 300 000 Kč. Zůstal jen mlékárenský

ruční pohon byl nahrazen pohonem par-

komín. Naskytla se otázka, co s ním,

ním. Další úprava pak byla provedena

protože od r. 1980 měli na něm hnízdo

v r. 1920.

čápi. Dle vyjádření statika by bylo

I když v době I. sv. války byl rolníkům zabavován dobytek, ceny mléka

zpevnění komína velmi nerentabilní
a bylo doporučeno komín zbourat.

i másla byly úřady pevně stanove-

Aby bylo zachováno čapí hnízdo,

ny, mlékárna nezastavila provoz. Její

byl na návsi v r. 2007 (21. 5) postaven

chod udržoval p. Ant. Nemerád a p. Ant.

ocelový stožár a čapí hnízdo sem bylo

Klimecký – účetní.

26. 6. 2007 z komína za asistence ha-

Ve 20. a 30. letech mělo mlékařské

sičů, ornitologa a s přihlížením dětí

družstvo 469 členů s 540 podíly, zpra-

i občanů přeneseno. Kupodivu si čapí

covávalo se přes půl milionu litrů

rodinka nové hnízdo brzy oblíbila.

mléka (nejvíce v r. 1927 – 1 111 028
litrů).
Vyrábělo se máslo, tvaroh, sýry

Rekultivace prostoru bývalé mlékárny probíhala od 16. 4. 2007 a v září
2007 byl postupně bourán i komín –

– romadur, eidam, smetanové i boch-

poslední to pozůstatek mlékárny.

níkové sýry. Sýrařem byl p. Jos.

Prameny:

Pluháček z Polomí. Do mlékárny do-

1.

dávali mléko rolníci ze širokého

/ Článek F. Chytila – Horské mlé-

okolí – z Bohuslavic, Polomí, Háček,
Rakové, Rakůvky, Ochoze, později pak

kařské družstvo v Bohuslavicích
2.
3.

V r. 1937 byli členy představenstva
p. Frant. Chytil z Rakůvky – ředitel,
p. Alois Pytlíček z Rakové – poklad-

Publikace – Bohuslavice – setkání rodáků 2005, str. 38

i z Budětska, Slavíkova, Nové Dědiny,
Štarnova, Zavadilky a z Krakovce.

Monografie Litovel, Konice a okolí

Zápisy obecní kroniky – 2003,
2006, 2007

4.

Foto – přílohy obecní kroniky
2003, 2006, 2007

ník, p. Emil Koutný z Bohuslavic –
jednatel a p. Václav Mikulka – předseda dozorčí rady.
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Zpracoval: Mojmír Milar, kronikář obce
Pavel Foret, místostarosta
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SDH
MLADÁ KREV HASIČŮ…
Už v roce 2009 přišel nápad konečně
oslovit děti do řad hasičstva. Na jaře roku
2010 se tento nápad uskutečnil. Na první
schůzku přišlo 6 dětí, a to – Bronislava
a Olga Eichlerovy, Barbora Sonntágová,
Radka Skácelová, Ivana Šmeralová a Filip
Veisgärber, za účasti Lenky Přichystalové
a Jaroslavy Pleskové. Od této chvíle jsme
se začali scházet pravidelně a postupně
se připravovali na první hasičské závody.
Nelze zapomenout, že na prvních setkáních pomáhaly naše ženy – Dagmar
Mazánková, Jana Matoušková (roz.
Mikulková) a Lenka Přichystalová.
Od samého začátku jsem chtěla pro
děti hasičský kroužek formou zábavy,
ve kterém budeme podnikat jen ty činnosti, na kterých se s dětmi společně domluvíme. Nic se samozřejmě neobejde bez
trošky disciplíny. Od nutné teorie jsme
se prokousali až k praxi. Děti poznaly, že
hasiči jen nehasí požáry či nejezdí na soutěže, ale také pomáhají při práci v obci,
podílí se na kulturních a sportovních
akcích. Naše tréninky vypadaly tak, že
jsme chodili na hřiště běhat, hrát různé
hry, do lesa opékat buřty a sbírat houby,
na podzim pouštět draky. V neposlední
řadě věnovat se přípravě na hasičské závody, seznamovat se s hasičskou výstrojí
a výzbrojí. Je nutné zmínit, že z důvodu
malého počtu dětí jsme vytvořili první
tým mladších a starších žáků společně
s hasiči z Polomí, kde měli ten samý problém. Od této chvíle začala naše dlouhodobá spolupráce, za kterou je třeba SDH
Polomí poděkovat. Tato spolupráce trvá
i v současnosti. Když přišlo jaro 2011, začal
ostrý trénink – nácvik štafety a požárního
útoku. Děti velice rychle zvládly svoje role
a zhostily se svých povinností na jedničku. První hasičské závody našich dětí se
uskutečnily v Budětsku a naše družstva
obsadila 1. místo v mladších žácích a 2.
místo ve starších žácích. Po prvních závodech přišla obrovská hrdost a neuvěřitelná
euforie. Na děti jsem až do dneška moc
pyšná, na to co všechno jsme dokázali
a nutno podotknout bez větších zranění.
Jejich energie a píle si velice vážím. Tak,
jak se podařilo vytvořit týmy na první

závody, daří se nám i dodnes. Sice se vždy
nepodaří obsadit první místa, ale to nám
nevadí. Vždy si užijeme krásnou sobotu
plnou zábavy, sportu za účasti a podpory
přátel hasičů. Dobrá nálada a přátelský
přístup je možná důvodem, že děti, někteří už středoškoláci, jsou stále věrné
SDH. V letošním roce nám spoustu dětí
dorostlo do správného věku, a tak se jejich
řady rozrostou, z čehož mám velikou radost. Některé z nich jsou dětmi původního
družstva žen SDH Bohuslavice.
Závěrem… Na konci června nás čekají hasičské závody v Polomí, pro některé jejich první, tak nám držte palce.
Děkujeme!
Ráda bych poděkovala Všem za veškerou podporu, která mi byla za těch 8
let nabídnuta. Zejména Taťáně Spurné
a Evě Šišmové, které mi pomáhají v letošním roce s přípravou. Dětem za jejich
nadšení a zájem o hasičinu, v neposlední
řadě rodičům, kteří děti podpořili v jejich

zájmu a když bylo potřeba, zajistili odvoz
na soutěž či pomohli s organizací.
Jaroslava Plesková
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Rocková kapela

Blastery
zahraje na Vaší akci

Více na: www.blasteryband.cz

Josef Skopal - 75 let
Ludmila Stražická - 85 let
Květoslava Černá - 70 let
Jaroslav Doležal - 70 let
Jindřiška Kratochvílová DPS - 85 let
Marie Kopečná DPS – 80 let

Naši jubilanti
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