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Úvodní slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
zdá se to jako včera, co jsem Vám na této stránce přála klidné prožití vánočních
svátků a pevné zdraví, klid a pohodu v roce 2021. Zima pomalu končí a na dveře
klepe jaro.
Nutno podotknout, že letošní zima, kdy po dlouhé době napadl sníh a teplota
zůstávala pod bodem mrazu i přes den, nám dala docela zabrat. Na druhou
stranu mráz a sníh vytáhl mnohé z nás od televizí a monitorů užít si zimních
radovánek. Nebyl snad v okolí rybník, kde by se nebruslilo. Stráň, která nebyla
využita k sáňkování nebo bobování. Kdo mohl, nasadil běžky a vydal se po
okolí.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na úklidu sněhu před svými
nemovitostmi i na posypu veřejných prostranství. Poděkování patří pracovníkům
obce - Petru Marešovi, Josefu Moravcovi a Petru Hlaváčovi, kteří se snažili od
brzkých ranních hodin udržovat bezpečnou schůdnost veřejných prostranství. S
poděkováním nesmím zapomenout ani na pana Petra Maršálka, Josefa Krůse a
Jaromíra Kurce za ochotu při protahování místních komunikací.
Nový rok přinesl mnohé změny. Již minulém čísle jsem nastínila, jaké by obec
chtěla realizovat. Dle předpokladů budou obcím kráceny daňové příjmy, a tak
zůstává otázkou, které z akcí budou zrealizovány a které nikoli. Snahou proto
bude co nejvíce akcí realizovat s dotační podporou. V současné době je
požádáno o dotaci z programu MMR ČR na vybudování víceúčelového hřiště v
Bolešinech, na revitalizaci dětského hřiště v Bolešinech (dotační program MMR
ČR) a na opravu kaple ve Slavošovicích. Podíváme-li se po letošní zimě na stav
komunikací, neminou nás jejich opravy v jednotlivých částech obcí, ať již budou
podpořeny dotačním titulem či nikoli.
V Podlešánkách v Bolešinech panuje již čilý stavební ruch. V současné době v
rámci vodohospodářských opatřeních III, která jsou realizována Pozemkovým
úřadem ČR v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy, probíhá výstavba
suchého poldru a tůní. V návaznosti na tuto výstavbu bude dokončena chybějící
část polní cesty C9.
Obec má za sebou úspěšně zakončený audit hospodaření obce za uplynulý rok,
veškeré podrobnosti o hospodaření obce se dozvíte na webových stránkách a
úřední desce úřadu. Loňský rok jsme ukončili kladným finančním výsledkem,
konkrétně přebytkem 11,3 mil. Kč. Jen pro zajímavost jsme v minulém roce na
straně příjmů obdrželi téměř 33,4 mil. Kč., z čehož dotace činily téměř 18 mil.
Kč. Na straně výdajů jsme utratili téměř 22 mil. Kč.
Vážení spoluobčané, blíží se Velikonoce, svátky jara. Snažím se najít
optimistická slova pro dny budoucí. Věřte, že se hledají velice těžce. Zvláště aby
nepůsobila fádně nebo populisticky. Přeji Vám jejich krásné a pohodové prožití
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v kruhu své rodiny. Nechť Vám jarní slunce dodá energii a optimismus a přeji
Vám pevné zdraví.
Ing. Věra Majdlová Rozsypalová


Nakládání s odpady v roce 2021
První zákon o odpadech vznikl v roce 1991. V současnosti nakládání s odpady
upravuje zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021. Zákon
stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství a
prosazuje základní principy oběhového hospodářství, ochrany životního
prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
Odpadové hospodářství v České republice je založeno na hierarchii nakládání s
odpady, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku
odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití,
recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho
odstranění.
V souvislosti s účinností nového zákona o odpadech, přijala města a obce
mnohá opatření vedoucí ke snižování množství některých složek komunálního
odpadu. Jedná se především o množství směsného komunálního odpadu (to, co
končí v popelnicích), objemného odpadu (např. nábytek, koberce, matrace),
uličních smetků a odpadů z tržišť.
Součástí ceny za uložení odpadu na skládku je tzv. zákonný poplatek. Do konce
loňského roku činil 500,- Kč za tunu. Novým zákonem byl pro letošní rok tento
poplatek navýšen na 800,- Kč. Ovšem obec, která vyprodukuje v přepočtu na
obyvatele a rok do 200 kg výše uvedených odpadů, bude platit za jejich ukládku
na skládku poplatek pouze ve výši 500,- Kč/tuna. Z této novinky se odvíjejí kroky
obcí ke snížení množství jmenovaných odpadů.
Ne jinak je tomu i následujícím případě. Od nového roku dostávám pravidelně
dotazy, proč občany naší obce vykazují ze sběrného dvora z Klatov. Sběrný dvůr
v Klatovech zřídilo Město Klatovy pro své občany a provozuje jej Odpadové
hospodářství Klatovy, s.r.o. Město Klatovy umožňuje okolním obcím za
symbolický poplatek připojit se ke sběrnému dvoru. Potud je to i z mého pohledu
myšlenka správná a chvályhodná. A pak je tu druhá strana mince. Je to pohled
obce, která se ke sběrnému dvoru připojí. Poplatek, který zaplatí obec městu,
rozhodně nepokrývá náklady na odstranění odpadu, který do sběrného dvora
občan sousední obce přiveze.
Vy, kteří jste byli s odpadem ve sběrném dvoře v Klatovech, zkuste odpovědět
na tyto otázky: Museli jste projet přes váhu při příjezdu i při odjezdu? Zvážil
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někdo jednotlivé druhy odpadů, které jste přivezli? Nebo alespoň odhadl jejich
množství z celkové váhy? Potvrdili jste zjištěné množství např. svým podpisem?
Pokud jste na všechny otázky odpověděli NE, pak se zkuste zamyslet nad tím,
jak asi provozovatel sběrného dvora zjistí pro fakturaci množství odpadu. A jak
má obec zjistit, zda je množství fakturováno správně nebo na základě čeho má
ověřit, že její občané předali sběrnému dvoru např. stavební suť, kdy cena za
odstranění 1 t se pohybuje v řádech stokorun, a ne barvy nebo jiné chemikálie,
u nichž se cena za odstranění 1 t se pohybuje mezi 10-20 tisíci korunami?
Obec Bolešiny má ve všech částech obce rozmístěny kontejnery na sběr papíru,
plastů, skla a bioodpadu. V Bolešinech u prodejny ZKD a pod rybníkem je
umístěn kontejner na textil. Kontejner na kovy je umístěn v Bolešinech u
zemědělského areálu. Zkusmo byla u objektu obecní stodoly umístěna nádoba
o objemu 120 l na kovové obaly a na použité jedlé oleje a tuky. Nádoby jsou
hojně využívány a předpoklad je, osadit stejnými nádobami vždy alespoň 1
sběrné místo v každé části obce.
Pro odložení drobného elektra slouží k tomu určené kontejnery v Kroměždicích
a v Bolešinech pod rybníkem. Větší elektro, jako jsou lednice, mrazáky, pračky,
televize nebo bojlery, je možné po dohodě odevzdat v Bolešinech. Stačí zavolat
nebo zaslat e-mail na obecní úřad. S výtiskem tohoto čísla dostáváte od
společnosti Ecobat tzv. „ecocheese“– prostě krabičku na shromažďování
monočlánků a baterií, které můžete odevzdat na obecním úřadě.
Sběr a svoz objemných a nebezpečných odpadů zůstává ve frekvenci 2x ročně
v období duben a říjen.
A jak postupovat dál? Cesta, kterou se obec v tomto směru bude ubírat, bude
záviset na podmínkách, které pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu
stanoví MŽP ve vyhlášce k zákonu o odpadech. Ta zatím nebyla vydána. Dále
bude záležet i na ochotě provozovatele sběrného dvora v Klatovech na zavedení
vážení odevzdávaného odpadu.
Ing. Věra Majdlová Rozsypalová


Změna územního plánu obce
Obec Bolešiny bude v letošním roce inicializovat změnu územního plánu.
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že své návrhy na změnu územního plánu
mohou podat obecnímu úřadu v Bolešinech do konce června 2021.
Veškeré informace k územnímu plánu obce a formulář pro návrh změny, lze
nalézt na webu obce v hlavním menu v části Obec, podmenu Územní plán
obce (www.bolesiny.cz/obec-1/uzemni-plan-obce).
Ing. Miroslav Vích
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Informace k zápisu do ZŠ a MŠ Bolešiny,
příspěvkové organizace
Přestože je v běžných podmínkách zápis do základní nebo mateřské školy za
přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, je třeba
se letos připravit na zápis v distanční podobě. Pokud v květnu či červnu bude
z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro děti a
jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě školy.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v
období od 2. května do 16. května 2021. Povinnost plnit předškolní vzdělávání
mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského
zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Povinná školní docházka
začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Zápisy v naší škole proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými
právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a příslušné vyhlášky),
které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak
nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok
ve školách provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla
zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a
omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné
povinnosti.
Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v
době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby
umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc
individuálním podmínkám jednotlivých rodin. Proto bude zápis do ZŠ a MŠ
Bolešiny, příspěvkové organizace probíhat pouze elektronicky.
Elektronický zápis do ZŠ Bolešiny bude umožněn od 1. dubna do 16.
dubna 2021
Elektronický zápis do MŠ Bolešiny bude umožněn od 2. května do 16.
května 2021
Pokud zákonný zástupce podá elektronicky žádost k přijetí, je nutné, aby ji do
5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. Podepsanou žádost mohou
zákonní zástupci doručit poštou (rozhodující je datum podání na poštu) nebo
osobním podáním do poštovní schránky školy.
K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď
v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně
veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
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očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které
plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětské ho
lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených
protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře
a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Pokud některý z lékařů
poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné. Kromě doložení dokladu
o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do
školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení
školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť
někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky
žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží
k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém
případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné
příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná
doporučení do 30.5.2021, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c)
správního řádu.
Škola postupuje podle předem vytvořených příjímacích kritérií. V případě, že
tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.
Kapacita školy je omezená, a proto škola přednostně přijímá děti ze
spádové oblasti.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, obraťte se na vedení
školy.
S pozdravem Mgr. Michael Burianek, ředitel školy


Anketa – vánoční strom Bolešiny
Vážení občané,
možná si mnozí z vás všimli, že vánoční strom na tradičním místě před
kulturním domem v Bolešinech, již neplnil při posledních vánočních svátcích
důstojně svoji funkci. Nemluvím jen o poruše světelné výzdoby. Strom začíná
z části prosychat a osvětlení již nelze s ohledem na jeho výšku bezpečně a
plnohodnotně nainstalovat. Po několika dnech od jeho rozsvícení přestala
dokonce část lampiček svítit. Proto bychom se vás rádi zeptali, jakým
způsobem jej můžeme v blízké budoucnosti nahradit. Nabízejí se nám tyto
možnosti:
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1. Porazit stávající strom a vysadit nový na stejném místě. Vybrat odrůdu
dosahující omezené výšky, aby strom nepřerostl.
2. Uříznout každý rok strom v lese a postavit jej na místě májky (místo a
zařízení jsou k tomu uzpůsobeny).
3. Jiná neuvedená možnost, prosíme o zaslání mailu nebo napsat na
Facebook obce.
V minulosti se nám osvědčily ankety na webových stránkách obce. Proto
v hlavním menu naleznete anketu, kde můžete hlasovat pro svoji volbu.
Samozřejmě, že nám můžete napsat mailem (obec@bolesiny.cz) nebo na
Facebook (www.facebook.com/bolesiny), případně přijít s jiným nápadem.
Hlasovat a psát můžete do 31.8.2021.
Adresa ankety je: www.bolesiny.cz/ankety.
Předem děkujeme za vyjádření vašeho názoru.
Ing. Miroslav Vích


Uzavření dětského hřiště v Bolešinech
Vážení rodiče,
upozorňujeme, že došlo k uzavření dětského hřiště v Bolešinech. Důvodem je
nejen doporučení Vlády ČR k uzavření těchto zařízení, ale především
nevyhovující technický stav hřiště.
Po konzultaci s odbornou firmou byly navrženy herní prvky a celková
revitalizace hřiště tak, aby na něm našly prostor všechny věkové kategorie
dětí a zároveň byla posílena jejich bezpečnost.
Provedení revitalizace předpokládáme v průběhu letošního roku. S ohledem
na poměrně vysoké náklady na pořízení nových herních prvků, které musí být
certifikovány, byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.
Děkuji za pochopení.
Ing. Věra Majdlová Rozsypalová
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Sběr nebezpečného a objemného odpadu
Obec Bolešiny a firma Pošumavská odpadová, s.r.o.
oznamují bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu, který proběhne v
sobotu 17. dubna 2021. Upozorňujeme však, že s ohledem na vývoj
epidemické situace a souvisejících nařízení vlády, mohou nastat změny.
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!


Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sčítání lidu, domů a bytů proběhne po deseti letech na konci března letošního
roku. Na našem území se v různých formách koná již od roku 1869. Výsledky
sčítání zpracovává Český statistický úřad a slouží jako cenný podklad pro
rozhodování úřadů a dalších subjektů o rozvoji naší země.
Sečíst se můžete prostřednictvím formuláře na internetu nebo pomocí mobilní
aplikace v telefonu nebo tabletu, a to od 27.3.2021 do 9.4.2021. Kdo se nesečte
online, vyplní od 17.4.2021 do 11.5.2021 sčítací formulář, který obdrží od
sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě.
Sčítání je povinné. Týká se každého občana, který má v rozhodný okamžik
(půlnoc z 26. 3. na 27. 3. 2021) trvalý pobyt na území České republiky, byť se
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zde v tuto chvíli nenachází a dále i cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem
nad 90 dní, kteří se v tento rozhodný okamžik na území ČR budou zdržovat.
Za celou domácnost může sčítací formulář vyplnit jeden její člen. Veškeré
podrobnosti a další informace naleznete na webových stránkách www.scitani.cz
a také na sociálních sítích.
Tento článek neslouží jako úplný návod, ale pouze upozornění pro občany, aby
na tuto povinnost nezapomněli.
Ing. Miroslav Vích


Fotosoutěž 2021
Obec Bolešiny vyhlašuje fotosoutěž 2021 na téma: „Já vidím strom …“.
Předpokládáme, že soutěžní fotografie budou pořízeny na území obcí Bolešiny,
Domažličky, Kroměždice, Pečetín, Slavošovice nebo Újezdec u Měcholup.
Vaše fotografie na téma „Já vidím strom …“ doručte v digitální podobě do 30.
září 2021 na obecní úřad v Bolešinech (mailem na adresu obec@bolesiny.cz
nebo osobně na datovém nosiči). Přiložte textový soubor se seznamem názvů
fotografií a jejich popisem, nezapomeňte uvést jméno a příjmení, svoji plnou
adresu, telefon a e-mail. Fotografie by měly být pořízeny v roce 2020 nebo 2021.
Fotomontáže nedoporučujeme.
Vybrané vítězné fotografie mohou být součástí kalendáře obce, proto zasláním
fotografií do naší soutěže dávají autoři automaticky souhlas s jejich zveřejněním
a se zveřejněním svého jména. Autor prohlašuje, že fotografie jsou jeho
originálním dílem a dává je obci k volnému použití bez nároku na další odměnu.
Autoři vybraných vítězných fotografií získají finanční ceny v hodnotě 2.000 Kč,
1.500 Kč, 1.000 Kč a 500 Kč.
Rozhodující slovo při výběru fotografií do kalendáře bude mít porota určená
místostarostou obce. Vyhlášení vítězů fotosoutěže předpokládáme na
prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva obce Bolešiny. Soutěžící budou
včas informováni. Všechny soutěžní fotografie budou jako vždy zveřejněny ve
fotogalerii na webových stránkách www.bolesiny.cz a na Facebooku obce
Bolešiny (www.facebook.com/bolesiny).
Ing. Miroslav Vích
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Deset otázek pro …
Pro dnešních Deset otázek oslovila paní Holá pana Jiřího Gregoru, zakládajícího
redaktora Zpravodaje, úspěšného absolventa VU3V a principála divadelního
spolku CHUCHLÁCI.
1. Nejhezčí den
Nejhezčí den v týdnu je zajisté pondělí, neboť v sobě nese příslib nových
možností, příležitostí k uskutečnění plánů, nových setkání se zajímavými lidmi.
V roce je nejhezčí den, kdy přiletí vlaštovky a jednohlasně přištěbetávají jaro.
2. Nejdelší cesta
Moje zeměpisně nejdelší cesta vedla vlakem do Moskvy. Ovšem non stop jízda
autobusem na Costa Brava trvající 27 hodin se zdála nekonečnou.
Nejdelší cesta na kole, v jednom dni, byl okruh kolem Ohridského jezera v
Severní Makedonii /67 km/.
3. Nejtěžší otázka
Zajisté existuje spousta těžkých otázek ve vědě, ve společnosti nebo v
matematice. Já považuji za jednu z nejtěžších: Zda jsou ufouni věřící nebo
ateisti.
4. Pravidlo slušného chování
Základní pravidlo slušného chování je úcta k lidem a k přírodě.
5. Největší zážitek
Aplaus po představení našich ochotníků.
6. Člověk, který je inspirující
Dějiny světa i českého národa jsou plné inspirativních osobnosti. Pro mne je to
Jan Amos Komenský, jeho vytrvalost a nezlomný optimismus.
7. Největší trapas
Největší trapas /zatím/ byl na firemním zájezdu. Ráno, při příchodu do recepce,
kam jsem dorazil bez bot /ty zůstaly ve vinárně/ jsem musel, coby vedoucí
zájezdu, řešit poškození servírovacího vozíku. K této politováníhodné události
došlo při noční rallye na chodbách 3. patra hotelu.
8. Největší překvapení
Největší překvapení, naprosto nečekané, byl dar k mým 49. narozeninám a bylo
to živé roztomilé prasátko.
9. Nejbláznivější nápad
Dosud neuskutečněná cesta na kole do Benátek a zpět. Zatím to nevzdávám,
ale zdá se, že bez baterie to nepůjde.
10. Největší útrata
Dvoudenní oslava narozenin.
Za odpovědi děkuje Zdeňka Holá.
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Hledáme posily do redakčního týmu Zpravodaje
Zajímáte se o to, co se děje v naší obci, a zároveň by Vás bavilo o tom psát
krátké články do našeho Zpravodaje? Nemusíte být zrovna přeborník na češtinu,
stačí jen chuť podělit se s ostatními prostřednictvím textu, který společně
doladíme k bezchybnosti. Rádi mezi sebou uvítáme i studenty, kteří právě studují
nebo se chystají studovat obory jako žurnalistika, bohemistika, učitelství apod.
Práce na Zpravodaji může být v takovém případě dobrou praxí. Samozřejmostí
v dnešní době je bezkontaktní spolupráce (např. prostřednictvím e-mailu). Pokud
máte zájem o spolupráci na tvorbě Zpravodaje, kontaktujte vedení obce
Bolešiny. Těšíme se, že Vás budeme moct přivítat v našem redakčním týmu.
Eva Valečková



Informace SK Bolešiny
Vzhledem k nařízení vlády, kterým se omezuje veškerý amatérský sport, nemám
momentálně co bych o činnosti SK Bolešiny napsal. Jen se chci omluvit za
tiskařský šotek, který se mi přihodil ve zpravodaji č. 3/2020, kdy jsem omylem
nazval dívčí fotbalové družstvo Kobra Starší místo Kobra Stars. Všem kobrám
se tímto způsobem omlouvám.
Vlastimil Trojan

Strana 11

Blahopřejeme jubilantům
Duben:
Hrotek Čestmír “82“
Michalová Hana “70“
Hladík Josef “70“
Martínková Danuše “70“

Květen:
Nováková Milada “75“
Baštář Václav “65“
Vaňurová Věra “60“
Bárta František “60“
Kováč Jaroslav “60“

Červen:
Krůsová Helena “96“
Bošek Václav “82“
Radová Anna “70“
Krátký Milan “65“

„Kdo si uchová schopnost vidět krásu,
nikdy nezestárne.“

~ Franz Kafka, spisovatel ~

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

Příští číslo zpravodaje vyjde v červnu 2021. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 31.5.2021 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz.
Vydává Obec Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Bolešiny. Archiv všech čísel a
informace: www.bolesiny.cz/obec-1/zpravodaj.
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