Zpravodaj
Číslo 2/2015

Vážení spoluobčané,
po třech měsících vás opět chceme informovat o událostech, které se
uskutečnily a které nás v následujícím čtvrtletí čekají. Jaro nám nenávratně končí
a před námi je nejpříjemnější roční období – léto. Dětem nastanou prázdniny
během necelého měsíce. Ohlédněme se nyní za tím, co se událo od vydání
posledního čísla našeho zpravodaje.
Během února, března a dubna probíhala nejrozsáhlejší akce letošního
roku: rekonstrukce NK Bolešiny – 1. etapa, která zahrnovala celkovou
rekonstrukci ploch a komunikací kolem kulturního domu a která byla řádně
ukončena k 27. dubnu 2015 a následně 12. května bylo toto dílo úspěšně
zkolaudováno. V současné době zpracováváme veškeré administrativní
náležitosti související s žádostí o profinancování této akce. Tuto problematiku
chceme ukončit do poloviny června, abychom mohli požádat o proplacení
podpory ve výši 85 % z celkem uznatelných nákladů, které činí 6 243 317,47 Kč
včetně DPH.
V měsíci květnu obec uzavřela smlouvu o poskytnutí finančních
prostředků od Plzeňského kraje na dvě akce, a to v rámci programu Stabilizace a
rozvoje venkova Plzeňského kraje na akci vybudování přístřešku – skladu pro
hasičskou techniku ve Slavošovicích. Tato bude realizována během měsíců
červenec – září zednickou firmou Vlastimila Trojana za cenu 332 387 Kč včetně
DPH. Zároveň naše obec byla úspěšná v tom, že dostala v rámci výše
uvedeného program podporu na zpracování nového územního plánu obce, který
je v současné době ve fázi projednávání návrhu. Celkové náklady čítají 234 000
Kč a podpora ze strany Plzeňského kraje činí 119 000 Kč.
15. května letošního roku proběhlo mimo rámec plánovaných zasedání
zastupitelstva obce veřejné jednání v Bolešinech ohledně akce Bolešiny –
kanalizace ČOV. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že přijme nabídku ministerstva
zemědělství v rámci programu 129 250 o financování, ze kterého je možno získat
podporu do výše 65 % uznatelných nákladů. Podmínka, abychom tyto prostředky
obdrželi, musí obec předložit Mze smlouvy na tuto akci se zhotovitelem do konce
měsíce srpna. To znamená, že obec bude muset poptat firmu, která nám provede

výběrové řízení podle regulí zákona č. 237/2006 Sb., a pak následně
prostřednictvím této firmy udělat řádné výběrové řízení na vlastní akci.
Během měsíců červen – srpen navštíví vaše nemovitosti za účasti
zástupce obce pracovník firmy AquaŠumava, která bude zpracovávat projektovou
dokumentaci na vybudování přípojek pro splaškovou kanalizaci. Je ve vašem
zájmu, vážení spoluobčané, abyste poskytli věrohodné a pravdivé informace o
současném stavu zařízení, kterým likvidujete/ vypouštíte splaškové vody.
Naše obec byla úspěšná v podání žádosti o podporu na zakoupení nádob
na likvidaci biologického rozložitelného odpadu. Projekt „Zavedení odděleného
sběru BRO v obci Bolešiny“ byl schválen v rámci 64. výzvy operačního programu
životního prostředí a během letních měsíců obec po absolvování výběrového
řízení na firmu, která dodá nejlevnější nádoby na tento odpad, zakoupí 12 ks
nádob o objemu 1 100 l a dva velkoobjemové kontejnery a jejich nosič.
Předběžné pořizovací náklady na projekt činí 592 560 Kč bez DPH, přičemž 90 %
by mělo být uhrazeno poskytovatelem podpory, tj. Státním fondem životního
prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí.
Vážení spoluobčané, přeji vám, abyste nastávající období léta, prázdnin
a dovolené prožili co nejlépe, abyste si odpočinuli a načerpali hodně nových sil.

Ing. Josef Sommer
starosta obce

Úspěch v soutěži Zlatý erb
Obec Bolešiny dosáhla úspěchu v soutěži Zlatý erb 2015. Jedná se
každoročně o soutěž, do které se mohou přihlásit města a obce se svými
internetovými stránkami, prostřednictvím kterých poskytují občanům i specifickým
skupinám uživatelů informační a komunikační služby s využitím internetu a
ostatních elektronických médií.
Naše obec získala druhé místo v krajském kole soutěže v kategorii
nejlepší elektronická služba za záznam hlášení rozhlasu. Informace k soutěži
naleznete na internetové adrese http://zlatyerb.obce.cz. Fotografie ze
slavnostního vyhlášení jsou k prohlédnutí na webu obce v sekci "Fotografie".
Tímto také vyzýváme všechny občany, kteří by měli nějaký zajímavý
nápad, jak oživit nebo doplnit webové stránky naší obce, aby svůj námět zaslali
elektronickou poštou nebo sdělili přímo na obecním úřadě. Třeba se nám v
příštím ročníku podaří vyhrát.
Miroslav Vích

Pozvánka

1965

2015

Přijměte pozvání na oslavy 50. výročí otevření
v Bolešinech, které se uskuteční v sobotu 20.6.2015

kulturního

domu

Program:
15.00
16.00

Zahájení a přivítání hostů
Divadelní představení O Červené a Zelené Karkulce
v provedení divadelního kroužku při ZŠ Bolešiny
17.30
Beseda s hercem Pavlem Novým
18.30
Koncert hudební skupiny Červená sedma pod vedením
Miloslava Kanty
21.00
Volná zábava − vystoupení skupiny Benefit
Doprovodný program: výstavka dobových fotografií a dokumentů
Srdečně Vás zve Ing. Josef Sommer, starosta obce

Využíváte biologický odpad formou kompostování na
svém pozemku?
Připomínáme, že všechny domácnosti, které využívají biologický odpad na svém
pozemku formou kompostování, mohou využít pro příští rok slevu na poplatku za
komunální odpad a to tak, že do 30.6.2015 dodají na obecní úřad čestné

prohlášení, že mají na svém pozemku kompost, ve kterém biologický odpad
zpracovávají. Na internetových stránkách obce Bolešiny (v sekci "Komunální
odpad") nebo přímo na úřadě je k dispozici "Vnitřní směrnice obce Bolešiny o
finanční podpoře pro motivaci občanů likvidujících biologický odpad formou
kompostování na svém pozemku" a vzor čestného prohlášení. Konkrétní výše
finanční podpory bude známa v závěru roku po spočtení skutečných
vynaložených nákladů na biologický a směsný komunální odpad.

Miroslav Vích

Vážení spoluobčané,
naše obec se v letošním roce opět po tříleté přestávce přihlásila do soutěže
Vesnice roku 2015 Plzeňského kraje. Hodnotící komise do obce zavítá ve čtvrtek
25.6.2015. V této soutěži nejsme žádnými nováčky, přesto bych Vás chtěl
požádat vážení spoluobčané o maximální součinnost při prezentaci obce. Věřím,
že Vám není lhostejné jak na naši obec je pohlíženo a jaké jméno má v kraji, či
v rámci republiky. Za Vaši vstřícnost Vám předem děkuji.
Ing. Josef Sommer

Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny
11.6.2015
10.9.2015
10.12.2015

Pečetín
Domažličky
Bolešiny

Obec Bolešiny
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014
ve zkráceném rozsahu
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace

Upravený
rozpočet

% plnění k
upravenému
k rozpočtu

Plnění k
31.12.2014

7 460 000,00 8 503 030,00 9 444 891,98
1 301 401,00 1 466 957,00 1 282 947,19
600 000,00

888 400,00

885 246,00

4 086 165,00 7 607 366,42 7 595 107,42

111,1
87,5
99,6
99,8
104,0

Příjmy celkem

13 447566,00 18 465 753,42 19 208 192,59
92,7

Třída 5 - Běžné výdaje

7 083 530,00 12 964176,00 12 017 542,54

Třída 6 - Kapitálové výdaje

1 075 000,00

Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje

956 086,50
878 842,00
13 920
8 158 530,00
262,50 12 896 384,54
5 289 036,00 4 545 490,92 6 311 808,05

101,9
92,6
138,9

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bolešinech u účetní
(výkaz FIN 2-12).
2) Stav účelových fondů a finančních aktiv

12 462 508,87 Kč

2.1. Běžné účty obce
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Klatovy
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú ČMZRB Praha
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Klatovy byty
231 13 – Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Kt soc.fond
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; Spořící KB Klatovy
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú ČNB Plzeň

8 949 846,80 Kč
55 093,85 Kč
400 000,-- Kč
11 730,-- Kč
3 000 416,67 Kč
45 421,55 Kč

2.2. Fond obnovy vodovodů a kanalizací

3 480 077,56 Kč

236 10 - Běžné účty fondů ÚSC; fond vody a kanalizace

3 480 077,56 Kč

3) Stav úvěrů a půjček
451 11 – Dlouhodobý úvěr

1 417 536,00 Kč
1.417.536,-- Kč

4a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Transfery do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem 3.202.404,41 Kč. Rozpis přijatých

transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Transfery byly
řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na Volby Evropského
parlamentu konané v 5/2014 byly proúčtovány a vratka ve výši 27.094,- Kč byla odeslána
na účet Plzeňského kraje dne 30.1.2015. Dotace na volby do Zastupitelstev obcí konané
v říjnu 2014 byla vypořádána v listopadu 2014 a částka ve výši 20.594,- Kč byla vrácena
do státního rozpočtu dne 30.1.2015.
poskytovatel
KÚPK
KÚPK
KÚPK

účel
Volba do Evropského parlamentu konané
v 5/2014
Volby do zastupitelstev obcí konané
v 10/2014

rozpočet
92.500,-

čerpání
65.406,-

105.000,-

84.406,-

135.900,-

135.900,-

55.571,05

55.571,05

SZIF

příspěvek na výkon státní správy
Zalesňování zemědělské půdy pro rok
2013

Úřad práce

Vytvoření pracovních příležitostí, org. 1054
8.8.14-31.7.2015 - 3 měsíce roku 2014

31.598,-

31.598,-

Úřad práce

aktivní politika zaměstnan., org. 1213

74.171,-

74.171,-

150.000,-

150.000,-

800,-

800,-

KÚPK
KÚPK
ROP NUTS II
Jihozápad
Euroregion
Šumava

KÚPK

1.7.2013-30.6.2014 - 7 měsíců roku 2014
Dotace na havarijní stavy-Stavební úpravy
hav.stavu soc.zázemí a jídelny v ZŠ a MŠ
Bolešiny čp.83, org. 1403
Podpora JSDHO PK v roce 2014 - dotace
na odbornou přípravu, org. 4004,
Bezpečná cyklistická trasa Klatovy –
Bolešiny, org. 2635
Setkání dětí, mládeže a zájmových spolků
obcí Bolešiny a Weiding, podíl EU,
org.1210
Věcný dar, Tisíc stromků pro Plzeňský kraj
– 16 ks ovocných stromků, kůlů, úvazků,
ochran kmene
CELKEM

2.511.567,37 2.511.567,37

38.896,99

38.896,99

6.400,-

6.400,-

3.202.404,41 3.154.716,41

4b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

Smlouva o
poskytnutí
fin. prostředků

Vratka
nevyčerpanýc
h prostředků

600.000

0

Příspěvek Mikroregion Plánicko

4.420

0

Spolek na obnovu venkova

2.000

0

ZŠ a MŠ Bolešiny

SK Bolešiny - podpora 2014, Bezpečné branky
Oblastní Charita Klatovy
Město Klatovy – přestupková komise
Modelklub č.186 Bolešiny
SDH Slavošovice

55.000

0

5.000

0

780

0

120.000

0

6.000

0

TS Města Klatovy-náklady hřbitov Kydliny

22.513

0

Příspěvek PK na dopravní obslužnost

45.300

0

861.013

0

Celkem
5)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bolešiny za rok 2014

Přezkoumání hospodaření provedly 27.5.2015 kontrolorky Krajského úřadu Plzeňského
kraje: Zoja Šťastná a Jitka Voldřichová, na základě žádosti obce Bolešiny.
Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2014 bylo konstatováno, že nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu.
Závěr přezkoumání
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b) Při dílčím přezkoumání za rok 2014
dílčí přezkoumání nebylo provedeno
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2014
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004
Sb.)
III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2014
neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2014
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
3,87 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
4,71 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
2,85 %

V Bolešinech dne 27.5.2015

Slavošovice - události v naší vesnici
Velikonocemi, může se říci, začíná jaro. Také děti z naší vesnice se na
Velikonoce těší. Na Zelený čtvrtek začínají obcházet ves s řehtačkami a končí
podle zvyku v sobotu ráno. Na Velikonoční pondělí přichází chlapci, s těmi
menšími i jejich tátové, s pomlázkami, aby děvčata vyšlehali. Dostanou za to
barvená vajíčka, sladkosti i nějakou korunu.
Poslední dubnový den se připravovala májka. Děti ji nazdobily a jejich
tátové ji postavili. Zapálili oheň a opékali jsme si klobásy. Bylo veselo do
pozdních večerních hodin. Po půlnoci začalo pršet a všichni od ohně a májky
odešli. Tak začala příhodná chvíle pro chlapce ze sousední vesnice, kteří májku
podřízli. Děti byly ráno zklamané, že májka nestojí. Příště ji musíme lépe hlídat.
8.5.2015
se
uskutečnil mezi Slavošovicemi a Pihovicemi
zápas v malé kopané.
Hráči
za
Slavošovic
vyhráli 6:3. Rozhodčí Jiří
Vondráček
dbal
na
sportovní průběh utká-ní.
Protože
bylo
pěkné
počasí, poseděli jsme
venku
a
ochutnali
klobásy
z udírny
a
pečené vepřové maso.
Těšíme se na další
zápas.
V Tajanově
se
konala 16. 5. okrsková soutěž SDH. Zúčastnili se jí i naši hasiči a přivezli pohár
za nejrychlejší požární útok.
V neděli 17. 5. o naší pouti se uskutečnilo májové setkání u kaple Panny
Marie Na Stráni. Nejprve zazpíval sbor Lada a po májové bohoslužbě zahrála
kapela Ladovka. O občerstvení se postarali hasiči ze Slavošovic a sladké
zákusky a koláčky přinesla paní Jiřina a její kamarádky. Díky za hezké sváteční
odpoledne.
Nakonec Vás chceme pozvat do Slavošovic na hasičskou soutěž
Pošumavské hasičské ligy a soutěž O pohár starosty obce Bolešiny, která se
bude konat 22. 8. 2015.

Helena Toušová a Jiří Mikina

Historie SK Bolešiny - 8. část
V tomto díle se zaměříme na sezonu 2006 - 2007. Muže i nadále trénoval Václav
Němec a lze říci, že došlo k určitému zlepšení, protože tým skončil na pěkném 4.
místě se ziskem 37 bodů. Dorostenci byli 10 z 13 účastníků OP. Velikou senzaci
způsobili starší žáci, kteří se umístili na celkovém 3.místě v OP a získali tak první
medaile v historii klubu v soutěži pořádané OFS Klatovy. Starší přípravka
skončila na 7. místě ve skupině "A" OP. Mladší přípravka obsadila 7. místo z 8
účastníků.
Kobry
pokračovaly
ve
svých
standardních
výkonech.
"A" tým skončil jako obvykle první. Hokej se v té době už nehrál. O dalším
ročníku zase příště.

Vlastimil Trojan

POZVÁNKA KERAMICKÉHO KROUŽKU
Ve čtvrtek 25. června 2015 od 17:00 hodin přijďte nahlédnout do dílny keramiky
(sklep Bolešinské hospody) a vyzkoušet si práci s hlínou. Uvidíte, že neodoláte
kouzlu hlíny a zůstanete. Zveme nejen děti, maminky,babičky, ale i tatínky.
Po té bude následovat posezení s harmonikou.
Srdečně jste všichni vítáni.
Za členy Vás zve Dana Lencová – vedoucí kroužku

Sbor dobrovolných hasičů Bolešiny
Vás zve na oslavu 115. výročí
založení hasičského sboru, která se
koná v soboru 4. července 2015 od
13:00 hodin v Bolešinech.

Druhé pololetí školního roku 2014 – 2015
Školní rok se kvapem žene do svého konce a všichni se již těší na zasloužené
prázdniny. Někdo již má naplánováno, kam se podívá, pro jiné je to stále ještě
neznámá nebo ho čeká nějaké překvapení. Od vydání posledního zpravodaje uběhlo
několik měsíců a já bych chtěla čtenáře opět seznámit s tím, co se u nás ve škole
dělo.
Březen:
4. 3. - křest knihy pro děti paní Růženy Bauerové Kočičí příběhy
13. 3. – okrskové kolo v přehazované – soutěže se zúčastnilo družstvo děvčat a
smíšené družstvo, do okresního kola postoupilo družstvo děvčat
24. 3. – stromkové slavnosti – tentokrát se vysazovaly ovocné stromy v Pečetíně
27. 3. – okresní kolo v přehazované – naše družstvo děvčat obsadilo 3. místo a
získalo bronzové medaile
Duben:
17. 4. – přednáška o vlaštovkách
22. 4. – výuka dopravní výchovy
22. 4. – konec testování SCIO žáků 5. třídy
23. 4. – Den Země – program NP Šumava
29. 4. – okresní přebor ve vybíjené – družstvo našich děvčat obsadilo opět krásné
3. místo o získalo tak bronzové medaile. Děvčata porazila i velké školy ze
Sušice, Horažďovic, Janovic.
Květen:
7. 5. – besídka ke dni matek
9. 5. – pochod pohádkovým lesem
10. 5. – divadlo O červené a zelené Karkulce
12. 5. - Den lesa – naučný program v Klatovech na Hůrce
13. 5. – fotbalový turnaj v Mochtíně – mladší i starší žáci obsadili 5. místo
13. 5. – návštěva klatovského muzea – povídání o středověku
19. 5. – výlet do plzeňské ZOO – tento výlet měli za odměnu naši členové
divadelního kroužku
20. 5. – naučný pořad v klatovském kině pod názvem Východní Afrika – kolébka
lidstva
22. 5 – žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Klatovech
29. 5. – beseda o československé armádě
A co nás čeká v červnu?
Jako každým rokem se děti na tento měsíc těší asi nejvíce.
1. 6. – oslava Dne dětí – pořádání jízdy zručnosti na kole v areálu budovy školy
5. – 7. 6. – vodácký výlet – Sušice – Strakonice
22. 6. – školní výlet – farma Moulisových
24. 6. – spaní ve škole
25. 6. – školní olympiáda
26. 6. – cyklovýlet okolím Bolešin
30. 6. – předání vysvědčení a hurá na prázdniny
Mgr. Ivana Martínková

Moudro našich babiček
Taky jste měli moudrou babičku jako já? Ta by se asi dnes divila …
Možná jste si ani nevšimli, jak nenápadně, pomaloučku, polehoučku podléháme
reklamě a nevěříme selskému rozumu našich babiček, který se dost často
shoduje s vědeckou studií dnešních odborníků.
Nedávno například uvedla jedna firma na trh úžasnou ochranou přilbičku pro
mrňata. Prý je ochrání před boulí na hlavě. Věc funguje určitě skvěle, jen si
musíme poslechnout názory odborníků z oblasti psychologie a pediatrie, kteří
nám zcela jasně řeknou, že používáním takových ochranných pomůcek se člověk
nenaučí padat a nerozvine se řádně životně důležitý pud sebezáchovy. Je
zajímavé sledovat, jak hloupneme a věříme všemu - viz anketa pro rodiče na
téma: ,,Co říkáte používání přilbičky pro vaše dítě". Odpovědi: Skvělé, úžasné, to
tu ještě nebylo …
Moje babička dávno věděla, že chybami se člověk učí, a že si musíme pořádně
rozbít ústa, abychom si příště dávali pozor a věděli, že nejsme nesmrtelní. Proč
jsme asi tenkrát tak v pohodě přežili naše dětství, i když jabloně neměly certifikát
bezpečnosti EU a rodiče nám z životní cesty neodklízeli všechny překážky?
Moje babička také pila jedině vodu z vodovodu. Dobře věděla, i když na to
neměla žádné studie, že tekoucí voda je vždy lepší než ta, co stojí. Proč dnes
kupujeme za drahé peníze balenou vodu v PET lahvích, když máme skoro
zadarmo mnohem kvalitnější doma a navíc nezaplevelíme planetu odpadem.
A tak bych mohl pokračovat 1000 + 1 příkladem ze školy, z rodin, ze života.
Rozum asi zůstal někde stát.
A to už vůbec nemluvím o tom, jak si žák přepsal v žákovské knížce známku a
tatínek si obstará potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny, že kluk je
dyslektik a tudíž by něco takového nedokázal. Že rodiče podali trestní oznámení
na učitelku za to, že nevzala jejich dceru s berlemi na divadelní představení,
anebo že rodiče poslali do školy kontrolu České školní inspekce, protože děti
hrály při pohybovkách vybíjenou a jejich dcera byla vybita.
Úsměvné? Jen pokud se vás to přímo netýká a nemusíte každý týden řešit
podobnou událost. Ještě že se toho babička nedožila.

Fotografická soutěž
Upozorňujeme čtenáře Zpravodaje, že do konce srpna mohou zasílat svoje
fotografie do soutěže o nejlepší fotografii. Více na www.bolesiny.cz.
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Život Ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chci tedy říct:
"Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav, tak jak se slaví,
popíjej víno písničku zpívej s
veselou náladou na svět se dívej."

Krásné narozeniny, hodně zdraví, radosti, štěstí
a mnoho hezkých chvil
přeje

Zastupitelstvo obce Bolešiny

Vážení spoluobčané,
v poslední době se setkáváme s přáním jubilantů, aby jejich jméno případně věk
nebyly uváděny v rubrice „Blahopřejeme jubilantům.
V případě, že si nepřejete být v této rubrice uvedeni, sdělte svůj požadavek kanceláři
obecního úřadu nebo jej zašlete na adresu zpravodaj.bolesiny@seznam.cz v níže
uvedeném termínu.
Realizační tým Zpravodaje

Příští číslo zpravodaje vyjde v září 2015. Příspěvky můžete předat v kanceláři
obecního úřadu nebo zaslat do 25.8. 2015 na adresu zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

