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Vážení spoluobčané,
rád bych Vás krátce informoval o dění v našich obcích. Blíží se výročí sto let od
vzniku samostatné české republiky. V textu zpravodaje se dočtete o historii
Kroměždic a o zdejších padlých v první světové válce. Jsem rád, že můžeme
tento článek zveřejnit. Paní Míšková, autorka textu, si s tím dala velkou práci a
tímto jí moc děkuji. Musím říci, že článek v takovém rozsahu, napsaný mimo
okruh lidí z redakční rady, jsme zde ještě neotiskli. I naše obec chystá toto
významné výročí oslavit, nicméně podrobnosti do uzávěrky tohoto vydání
zpravodaje zatím nemáme.
Ve dnech 5. a 6. října se budou konat volby do zastupitelstev obcí. Jsem rád,
že se nakonec podařilo sestavit dokonce dvě kandidátky. Na první kandidátce
jsou většinou stávající zastupitelé. Na druhé kandidátce se nacházejí výhradně
nové tváře. Volba tak bude zajímavější a do poslední chvíle napínavá. Nebude
se tak vybírat jako v mnohých obcích z pouhé jediné kandidátky, kde se stěží
podařilo alespoň některé občany do zastupitelstva přemluvit.
Dne 28.9.2018 se bude konat 9. ročník Václavského pivobraní a 3. ročník
bolešinského bivoje. Tým kolem SDH Bolešiny zve všechny dospělé a děti,
kteří se chtějí pobavit a zasoutěžit. Místo s ohledem na déletrvající uzavírku
bolešinské hospody bude teprve upřesněno.
Během školních prázdnin probíhala rekonstrukce mateřské školy v Bolešinech
za účelem zvýšení kapacity prostor s ohledem na nárůst počtu žáků.
V polovině měsíce září byla dokončena rekonstrukce místních komunikací
v obcích Domažličky a Újezdec u Měcholup.
Na chystanou rekonstrukci průtahu obcí Bolešiny byla vysoutěžena firma, která
zpracuje projektovou dokumentaci. Ta bude následně předána úřadu
Plzeňského kraje. Obec Bolešiny se bude podílet na zhotovení chodníků,
veřejného osvětlení, vedení vody a části kanalizace. Plzeňský kraj zhotoví
zcela nové těleso komunikace, tzn. asfaltovou vrstvu a vše, co je pod ní.

Na vyčištění a zkapacitnění Dolejšího rybníka v Domažličkách jsme podali
žádost o dotaci. Pokud uspějeme, budeme se moci na výsledek rekonstrukce
těšit v přespříštím roce.
V tomto zpravodaji naleznete též anketu pro občany z přidružených obcí. Rádi
bychom od Vás získali podněty, čím by se zastupitelstvo obce Bolešiny mělo
v následujících čtyřech letech v obcích Slavošovice, Pečetín, Kroměždice,
Domažličky a Újezdec u Měcholup zabývat.
Další číslo zpravodaje vyjde v prosinci a v té době bude už známé složení
nového zastupitelstva obce Bolešiny. Chtěl bych tímto poděkovat všem
dosavadním zastupitelům obce za vykonanou práci. Vím, že poslední čtyři roky
byly nelehké, mnohé se povedlo, něco málo se nepovedlo. Jsem rád, že se
nám zdárně podařilo zvládnout zatím největší investiční akci za poslední
desetiletí, a to kanalizaci a čistírnu odpadních vod Bolešiny, byť právě tato
akce nám ukázala, kdo v obci táhne za jeden provaz a kdo ne.Věřím, že nově
zvolené zastupitelstvo bude pokračovat ve stejném duchu a že se mu opět
povede zrealizovat mnoho prospěšných projektů vedoucích ke zkvalitňování
života ve všech našich obcích. Věřím, že dostojí i závazku pravidelného
vydávání těchto informačních čtvrtletníků.
Miroslav Vích
místostarosta obce



Kroměždice … co o nich nevíme …
Kroměždice jsou malá vesnička východně od Klatov směrem na Plánici
přes Bolešiny. Název Kroměždice je jediným v ČR. První zmínka je z roku
1379. Název obce měl několik podob. Podle Studijní vědecké knihovny
Plzeňského kraje název Kroměžlice se mění na Kroměždice od r. 1911. Nikde
to není přesně zaznamenáno.
Podle kroniky jedním z nejstarších usedlíků byl Strnad. Už se to nepodařilo
dohledat, ale podle vyprávění Strnad rozdělil hospodářskou usedlost mezi dva
syny na č. p. 6 a 22 (pozemkové knihy jsou vedeny od r. 1770 a to už hosp.
usedlost byla rozdělena). Na čísle 22 se po chalupě dosud říká U Strnadů.
Takto se rozdělilo ještě č. p. 1 - 31, 3 - 28, 7 - 23, 9 - 25, 16 - 26.

Podle berní ruly (soupis poddaných r. 1654) se do současné dobyv
Kroměždicích dochovalo příjmení Kříž. Je zpracován rodokmen Křížův
Kroměždicích do roku 1899 a zjistilo se, že v 2. polovině 18. století se vytvořily
2 větve: 1. větev č. p. 1, 27, 31 a 2. větev č. p. 2, 22.
Vesnička má malou, ale zajímavou historii. Kroměždice patřily v 15. století
plánické faře a měly 9 lánových usedlostí. Tehdejší farář Jakub prodal v roce
1416 všechny dvory svým lidem právem zákupným. Poddaní byli podle
smlouvy s farářem povinni odvádět z každého statku určité naturálie, služby a
platit královskou berni (královská daň). Jinak neměl farář práva od svých
poddaných nic jiného žádat. Smlouva neuváděla povinnost roboty. Po
husitských válkách se Kroměždice dostaly do majetku Šternberkům, kteří sídlili
na Zelené Hoře. V roce 1566 Ladislav Šternberk zemřel a zanechal 4 syny, nad
nimiž vykonávala poručnictví matka, která se později provdala na Mělník za
Jiřího st. z Lobkovic. V roce 1584 se synové dělili o majetek panství.
Kroměždice dostal Ferdinand, který v roce 1590 pobodal matku tak, že
zemřela. Ferdinand byl uvězněn. Poručníkem majetku se stal mladší bratr
Ladislav, který později majetek převedl na sebe. Špatně hospodařil a musel
prodávat majetek část po části. Konec 16. a počátek 17. století je období tak
zvaného druhého nevolnictví, kdy se neustále zhoršuje postavení poddaných.
Ladislav Šternberk začal vymáhat na Kroměždických robotu. Tehdejší farář
Vojtěch Keller našel v plánickém městském archivu listinu o prodeji dvorů v
Kroměždicích. Konšelé museli vyslýchat řadu starých osob, aby bylo zjištěno,
jak to bylo. Osmdesátdvaletý Jiřík Ševcovic vypovídal, jak to bylo před šedesáti
lety (Kroměždičtí panu faráři orali na jeho polích, vozili bláto z rybníčků a
odváděli plat). Výpověď ještě doplnil Václav Stašek. Ladislav Šternberk na
poddaných z Kroměždic chtěl listiny, aby se nemohli odvolávat. Kroměždičtí se
vzpírali a nevydali je. Pan Šternberk sáhl k osvědčenému prostředku. Dal
Václava Bohunka, který měl listiny u sebe, zavřít do těžkého žaláře a tam byl
tak dlouho, až uvedené listiny odevzdal panskému úředníkovi Matyášovi. Tak
byli poddaní zbaveni svých práv a museli podle vůle pána platit a robotovat.
Tuto zprávu vypověděl Matěj Bohunek. Ten od svého otce Václava
slýchával,že Kroměždičtí mají listiny pod znamenitýni pečetmi od vrchnosti
duchovní z r. 1416.
V roce 1601 Ladislav Šternberk prodal Kroměždice Janu Kocovi z Dobrše,
který je připojil k panství v Obytcích. Když byly Kroměždice prodány Janu
Kocovi, neměl Šternberk o listiny zájem, a tak je poddaným vrátil. Kačenka,
dcera úředníka Matyáše, vyřizovala vzkaz vrchnosti Bohunkovi, aby si listiny
vyzvedl. Vyřízením pověřil Jiříka Kříže, poddaného z Kroměždic. Kříž se pro
listiny skutečně na Mělník vypravil, neboť tam se po svém druhém provdání za
Jiřího st. z Lobkovic přestěhovala matka Šternberků a převzala s sebou i
archiv. Na Mělníce byly listiny Jiřímu Křížovi skutečně vráceny. Kroměždice
čekal stejný osud. Jakmile se nový pán Kroměždic Jan Koc z Dobrše dozvěděl,
že poddaní mají své listiny, vymáhal je na nich. Jiřík Kříž listiny nechtěl vydat.

Čekal ho stejný osud – těžký žalář. Propuštěn byl, až listiny odevzdal. Od té
doby se stopy po nich ztrácejí. Kroměždičtí byli zbaveni opět svých výsad a
museli být poslušni rozkazů vrchnosti.
(Tato historie byla zpracována podle Dr. Miloslava Bělohlávka
-časopis Společnost přátel starožitností – r. 1956, str. 186, 187.)
Historie pokračovala. V letošním roce slavíme 100. výročí vzniku první
republiky, pád habsburské monarchie a konec 1. světové války. Jak to bylo
smutné, když na jedné straně se lidé radovali a na druhé straně truchlili otcové
a matky nad smrtí svých synů, manželky a děti nad smrtí svých manželů a
otců.Vzpomeňme na své rodáky, své předky, kteří se stali hrdiny.
Čest jejich památce.
Kroměždice zaplatily velkou daň. Z 1. světové války se nevrátilo 8 mladých
mužů, 6 mužů bylo v zajetí a 1 se vrátil raněný.
Padlí vojíni v 1. světové válce z Kroměždic
Josef Kříž
datum a místo narození: 20. 7. 1899, Kroměžlice č. 31 (po chalupě U Hořejších
Peksů)
útvar rakousko-uherské armády: střelecký pluk 28
padl v boji: na jihozápadní frontě (italské bojiště) dne 6. 8. 1917
místo úmrtí: Ozrenj, Renče, Přímoří, kóta 464 - Itálie
pohřben: 7. 8. 1917, vojenský hřbitov v Mohorini – Gorizia - Itálie
Emanuel Kříž
datum a místo narození: 26. 12. 1893, Kroměžlice č. 31 (po chalupě U
Hořejších Peksů)
útvar rakousko-uherské armády: pěší pluk 11
padl v boji: na jižní frontě (srbské bojiště) dne 21. 11. 1914
místo úmrtí: Petka (malá vesnička) - Srbsko
pohřben: 22. 11. 1914, hřbitov Petka - Srbsko
Václav Raus
datum a místo narození: 27. 3. 1894, Kroměžlice č. 17 (po chalupě U Rausů)
útvar rakousko-uherské armády: pěší pluk 11
padl v boji: na italském bojišti dne 14. 1. 1918
místo úmrtí: u hory Monte Asolone v provincii Vicenza - Itálie
pohřben: 18. 1. 1918, vojenský hřbitov – hrob č. 14 Piovega, okr. Asiago - Itálie
Václav Hošťálek
datum a místo narození: 12. 12. 1890, Kroměžlice č. 21 (po chalupě U Michalů)
útvar rakousko-uherské armády: ženijní prapor 1
zemřel: 12. 9. 1914, Grk (Višnjicevo), mobilní záložní nemocnice 3/8 (jižní
fronta – srbské bojiště) - Srbsko

Josef Havlíček
datum a místo narození: 26. 1. 1887, Kroměžlice č. 29 (po chalupě U Kutěrů)
útvar rakousko-uherské armády: pěší pluk 11
padl v boji: na jižní frontě (srbské bojiště) dne 27. 10. 1914
místo úmrtí: Parašnica (poloostrov) - Srbsko
pohřben: Parašnica - Srbsko
František Bohůnek
datum a místo narození: 21. 7. 1882, Kroměžlice č. 23, (po chalupě U Předních
Bohunků)
útvar rakousko-uherské armády: pěší pluk 11
padl v boji: na jižní frontě (srbské bojiště) 4. 12. 1914, byl nezvěstný
Prohlášen za mrtvého byl 4. 12. 1916 rozhodnutím Krajského soudu v Plzni
dne 24. 9. 1924.
Martin Bohůnek
datum a místo narození: 12. 12. 1883, Kroměžlice č. 28 (po chalupě U
Hořejších Zajíčků)
útvar rakousko-uherské armády: střelecký pluk 7
zemřel: v ruském zajetí dne 15. 5. 1917, Kazaň – Rusko, evakuační nemocnice
č. 91
pohřben: 16. 5. 1917, místní hřbitov v Kazani - Rusko
Josef Ibermajer
datum a místo narození: 24. 9. 1878, Kroměžlice č. 19 (po chalupě U Martínků)
útvar rakousko-uherské armády: domobranecký pěší pluk 6/1
zemřel: 2. 2. 1916, Gorjansko, okr. Sezana, Přímoří - Slovinsko, polní
nemocnice11/2
pohřben: vojenský hřbitov Gorjansko - Slovinsko
Legionáři v 1. světové válce z Kroměždic
Josef Melka
datum a místo narození: 19. 3. 1873, Kroměžlice č. 6 (U Krobořtů)
útvar rakousko-uherské armády, hodnost: 60., 80. zem. pěší pluk, vojín
datum a místo zajetí: 8. 8. 1916, Oslavia – Itálie
datum a místo přihlášení do legií: ?, Padula – Itálie
armáda u které sloužil: Čs. legie v Itálii
útvar v legiích, hodnost: 33. pěší pluk - depositní rota, zdr. oddíl, vojín
konec v legiích: 27. 1. 1920
Dominik Raus
datum a místo narození: 27. 2. 1888, Kroměžlice č. 17 (po chalupě U Rausů)
Ve VHA se nenašly materiály na p. Rause a proto vzpomíná pravnučka Ivana
Šimková: …....... Praděd padl do zajetí v Rusku. Podle vyprávění šli pěšky na
Sibiř. Během cesty pobývali různě dlouhou dobu ve vesnicích. Během zajetí

mu omrzly nohy. Domů se vrátil s podlomeným zdravím. Zemřel v r. 1938.
Václav Kříž
datum a místo narození: 3. 3. 1892, Kroměžlice č. 31 (po chalupě U Hořejších
Peksů)
útvar rakousko-uherské armády, hodnost: ?, vojín
datum a místo přihlášení do legií: ?, La Pallice - Francie
armáda u které sloužil: Čs. legie ve Francii
útvar v legiích, hodnost: 24. střelecký pluk, vojín
konec v legiích: 19. 7. 1919
František Hošťálek
datum a místo narození: 21. 1. 1895, Kroměžlice č. 21 (po chalupě U Michalů)
Ve VHA se nenašly materiály na p. Hošťálka a proto vzpomíná vnuk Václav
Růžička: …....... Děda padl do zajetí v Rusku. Měl zraněnou nohu.
Josef Štěpánek
datum a místo narození: 22. 2. 1896, Kroměžlice č. 24 (po chalupě U Předních
Štěpánků)
útvar rakousko-uherské armády, hodnost: 11. pěší pluk, vojín
datum a místo zajetí: 2. 11. 1916, Gorica – Itálie
datum a místo přihlášení do legií: 27. 5. 1918, ?
armáda u které sloužil: Čs. legie v Itálii
útvar v legiích, hodnost: 32. pěší pluk., vojín, svobodník
konec v legiích: 7. 12. 1920
Vojtěch Brandt
datum a místo narození: 23. 6. 1896, Kroměžlice č. 26 (po chalupě U Forků)
útvar rakousko-uherské armády, hodnost: 11. pěší pluk, vojín
datum a místo zajetí: 6. 7. 1916, Monte Interratte - Itálie
datum a místo přihlášení do legií: 13. 4. 1917, ?
armáda u které sloužil: Čs. legie v Itálii
útvar v legiích, hodnost: 32. pěší pluk, vojín, svobodník
konec v legiích: 4. 1. 1921
Vzpomínku na hrdiny z 1. světové války zpracovala vnučka Josefa Křížez
Kroměždic č. 22, který byl v 1. světové válce raněn v Itálii. Do války byl povolán
v dubnu a až v srpnu téhož roku mu bylo 18 let. Explodoval před ním granát,
měl poraněnou nohu a přišel o oko. Ležel v nemocnici v Itálii a v Opavě.
Marie Míšková, roz. Batářová
(Čerpala jsem z vyprávění svého dědy. Informace jsem si ověřovala
a doplňovala s VHA v Praze. Vzhledem k tomu, že byla provedena v archivu
částečná skartace určitých ročníků, může se stát, že bude zapomenuto na
některého z legionářů. Pokud se tak stalo, ráda doplním informace jejich
potomků. Předem děkuji. Marie Míšková.)

Po prázdninách znovu ve školních lavicích
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a my se opět vracíme do školních lavic.
V novém školním roce nastala změna. Žáci pátého ročníku se již neučí
v prostorách školní jídelny, ale po několika letech se vrací do 1. patra do třídy,
která odpoledne slouží jako školní družina.
Z důvodu navýšení kapacity dětí v mateřské škole se během prázdnin začala
budovat nová třída. Ta vznikla z nevyužitých prostor v přízemí budovy, kde
vznikla
nová
prostorná a světlá
učebna.
Bolešinská
mateřská škola má
nyní
dvě
třídy
s celkovou kapacitou
35 dětí. Do vzniklé
nové
třídy
jsou
umístěni předškoláci,
kde mají dostatečný
prostor pro přípravu
na 1. ročník základní
školy.
Do poslední chvíle
jsme měli ale obavy,
jestli se stihne včas
zahájit provoz, jelikož jako téměř při každé stavbě se vyskytly komplikace. Vše
ale dopadlo dobře a nakonec se vše podařilo.
V základní škole jsou jako v loňském roce spojeny ročníky 1. a 2., kde třídní
učitelkou je Mgr. Petra Pletichová, 3. a 4. ročník, kde třídní učitelkou je Mgr.
Aneta Polomisová a 5. ročník se učí samostatně a třídní je zde Mgr. Ivana
Martínková.
Celkem je v základní škole 49. Žáků. Nově do první třídy usedlo do školních
lavic 12 prvňáčků, kteří si velmi rychle zvykli na nové prostředí a našli si nové
kamarády.
As co nás čeká v nejbližší době?
Žáci 3., 4., a 5.ročníku již zahájili plavecký výcvik v krytém bazénu v Klatovech.
Jednou z největších a prestižních akcí naší školy je mikulášská besídka, která
se v letošním roce bude konat 1. prosince od 15 hodin v kulturním domě
v Bolešinech. Tímto bych chtěla pozvat nejen rodiče a rodinné příslušníky, ale i
ostatní, kteří chtějí vidět program našich dětí a setkat se s čerty a s Mikulášem.
Mgr. Ivana Martínková

Obec Bolešiny a firma Pošumavská odpadová, s.r.o.
oznamují bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu, který
proběhne v sobotu dne 20. října 2018
místa přistavení kontejnerů:
8:00 – 8:30
8:40 – 9:15
9:25 – 10:00
10:20 – 10:40
11:00 – 11:20
11:40 – 12:15

Slavošovice u budovy OÚ s bývalou prodejnou
Bolešiny náves u prodejny ZKD
Kroměždice u bývalé prodejny smíš. zboží
Pečetín – náves
Domažličky u budovy OÚ s hasičárnou
Újezdec u vývěsek

Přijímány budou např. následující druhy odpadů:
léky, zářivky, výbojky, elektrotechnický odpad (rádia, televize a el.
spotřebiče), olověné akumulátory (baterie tužkové), barvy, obaly
znečištěné škodlivinami (kovové i plastové)
Neodkládejte odpady na stanovištích předem!
Vyčkejte na příjezd sběrných vozů!



Keramický kroužek od října
Upozorňujeme všechny návštěvníky
keramického kroužku, že po prázdninách
začínáme až v říjnu. Kroužek bude poprvé ve
středu 3. října 2018 pro maminky s dětmi a ve
středu 10. října 2018 pro ženy.
Práce s hlínou přináší klid, soustředění a
velikou radost. Můžeme si kreativně hrát a
nechat promlouvat naše ruce a duši.
Dana Hladíková
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Datum
11.8.
12.8.
18.8.
19.8.
25.8.
26.8.
1.9.
2.9.
8.9.
9.9.
15.9.
16.9.
19.9.
22.9.
23.9.
26.9.
29.9.
30.9.
6.10.
7.10.
13.10.
14.10.
20.10.
21.10.
27.10.
28.10.
29.10.
3.11.
4.11.

MUŽI "A"
17:00 SK - Sokol Hradešice
17:00 Janovice "A" - SK

MUŽI "B"
VOLNO
VOLNO
VOLNO
VOLNO
17:00 Běšiny - SK

17:00 SK - Měcholupy "A"
17:00 Dlouhá Ves - SK
17:00 SK - Ježovy

ŽÁCI ML.
VOLNO
VOLNO
VOLNO
VOLNO
VOLNO
VOLNO
VOLNO
VOLNO

17:00 SK - Malý Bor

PŘÍPRAVKA ML.

PŘÍPRAVKA ST.

Mochtín 14:00
16:00 Měcholupy "B" - SK
16:30 SK - Křenice

16:00 Strážov - SK

10:00 Hrádek u Sušice - SK
10:00 Strážov - SK
17:00 SK - Hrádek u Sušice
13:30 SK - Dlouhá Ves

16:30 SK - Sušice "B"
16:00 Spůle - SK
16:00 SK - Bězděkov

17:00 SK - Strážov
10:00 Měčín - SK

Janovice 10:00
Hrádek 10:00
Bolešiny 10:00

Chanovice 14:00

Bolešiny 10:00

Luby 14:00

Chanovice 10:00

Hrádek 10:00

Nýrsko 10:00

Švihov 10:00

Strážov 10:00

16:00 Luby "B" - SK
16:00 Dlažov - SK
16:00 SK - Železná Ruda
15:30 Nezamyslice - SK

13:00 SK - Plánice
12:30 Chanovice - SK
15:30 SK - Vrhaveč "B"

15:30 SK - Budětice
15:30 Neznašovy - SK

VOLNO
VOLNO

Bolešiny 10:00
Janovice 10:00
Kašp. Hory 10:00

14:30 Chudenice - SK
14:30 SK - Běšiny
14:00 SK - Mochtín "B"

14:00 Ježovy - SK

Bolešiny 10:00
15:30 Luby "B" - SK
11:00 SK - Železná Ruda

Internetové stránky SK BOLEŠINY (další podrobnosti):

www.skbolesiny.banda.cz

Blahopřejeme jubilantům
70 let
Josef Matějka
Miloslav Černý
Alena Burešová
75 let
Miloš Husník
Anna Matějková
Anna Kohoutová
87 let
Marie Svobodová

Život je perlou,
kterou dostal člověk do vínku.
Zahodit ji nebo ztratit - nelze.
Jen občas se z ní kousek uštípne,
aby se tak splatila daň odváděná
přírodě.
Krásné narozeniny, hodně zdraví,
radosti, štěstí
a mnoho hezkých chvil
přeje
Zastupitelstvo obce Bolešiny



Příští číslo zpravodaje vyjde v prosinci 2018. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 30.11.2018 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

Dotazník pro občany z přidružených obcí Bolešin

Vážení občané,
tímto se obracím na Vás, kteří bydlí v menších přidružených obcích, a to ve
Slavošovicích, Pečetíně, Kroměždicích, Domažličkách a Újezdci u Měcholup.
Byl bych velmi rád, kdyby následující volební období bylo obdobím, kdybychom
se rádi věnovali rozvoji a zkvalitnění života v těchto menších obcích, které na
to mají stejné právo jako centrální obec Bolešiny. Jsem si vědom toho, že
menší obce až na pár výjimek, byly s ohledem na probíhající velké investiční
akce v Bolešinech zanedbávány. Abychom mohli začít připravovat
životaschopné projekty i v malých obcích, nebudou nám již stačit jen nápady
devítičlenného zastupitelstva, ale budeme potřebovat pomoc od Vás, lidí, kteří
zde žijí a mají své individuální, ale zejména kolektivní potřeby. Prosím Vás
tímto o vyplnění vloženého dotazníku a jeho odeslání na úřad v Bolešinech č.p.
10, případně odeslání Vašich podnětů na adresu obec@bolesiny.cz. Budeme
se těšit na jakýkoliv Váš požadavek nebo připomínku, kterou se bude moci
nové zastupitelstvo obce Bolešiny v příštích čtyřech letech zabývat. K samotné
obci Bolešiny musím poznamenat, že jsou zde plánovány v nejbližších letech
nemalé investiční akce, které budou sloužit nejen bolešinským občanům, ale
všem občanům z přilehlých obcí. Jedná se o připravovaný průtah obcí Bolešiny
a bezpečný průjezd k ZŠ a MŠ Bolešiny a případně, když se podaří získat
dotaci, i víceúčelové hřiště u SK Bolešiny.
Děkuji Vám tímto předem za každý případný podnět prostřednictvím dotazníku,
který nám zašlete.
Miroslav Vích
místostarosta obce Bolešiny



Dotazník pro občany z přidružených obcí
Bolešin
 SlavošovicePečetínDomažličky Kroměždice Újezdec
u Měcholup

Co by bylo dobré udělat, vybudovat, zlepšit v naší obci?

Co je naší obci špatné, co nefunguje atd.?

Je možné něco nebo někoho v naší obci pochválit,
vyzdvihnout?

*)

Vyplnil:

*)
*)

Adresa:
Telefon:

*) nepovinné, ale doporučující, abychom věděli, s kým můžeme podnět konzultovat

Datum:

