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Vážení spoluobčané,
čas dovolených a prázdnin je již minulostí, dětem nastal nový školní rok a Vám
se dostává do rukou po čtvrt roce další číslo našeho Zpravodaje.
Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o nejdůležitějších událostech,
které se v našich obcích odehrály od vydání posledního Zpravodaje. Během
července se uskutečnily stavební úpravy v budově kulturního domu v
Bolešinech, kde došlo k rekonstrukci kuchyně. Jednalo se o celkovou
rekonstrukci rozvodů teplé a studené vody, odpadů, výměny dlažby a obkladů,
elektrických rozvodů a samozřejmě nových zařizovacích prvků (umyvadlo, 3x
dřez s pracovní plochou, nový kombinovaný sporák na propan-butan).
Stavebně akci prováděla firma Stafis-KT, s.r.o. z Pačejova. Celkově obec
vynaložila na tyto opravy a pořízení zařizovacích prvků částku 210.564 Kč.
V srpnu se podařilo v Kroměždicích osadit informační měřič rychlosti vozidel
firmou Soft-Radio, s.r.o. za cenu 42.821 Kč na komunikaci II. třídy č. 186 ve
směru od Plánice. V tomto úseku účastníci dopravního provozu často
překračovali povolenou rychlost a místní obyvatelé si stěžovali, že je pro ně
tento úsek velmi nebezpečný. Po měsíčním provozu můžeme konstatovat, že
ukazatel má na mnohé řidiče účinek.
A samozřejmě pokračovala nejdůležitější akce – výstavba splaškové
kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Bolešiny. Do současné doby je
stavebně proinvestováno 7.266.303 Kč. Tento objem finančních prostředků byl
doposud plně hrazen z dotace Ministerstva zemědělství ČR. Stavba probíhá
podle schváleného harmonogramu a je předpoklad, že práce, které jsou
naplánovány na letošní rok, budou plně realizovány.
Vážení spoluobčané, chci poděkovat všem, kteří pochopili nutnost realizace
této akce. Jsem si vědom, jako i ostatní zastupitelé, že mnozí z Vás jsou
omezeni přístupem do své nemovitosti, musí trpět v blízkosti svých nemovitostí
provoz těžké techniky a samozřejmě s tím spojenou prašnost nebo blátivost
místních komunikací. Prosím, vydržte tato omezení. Věřte, že firma, která tuto
akci provádí, se snaží, aby zásahy do Vašeho soukromí, byly co nejmenší.

A co nás čeká v nejbližší době? V září, konkrétně v úterý 27. 9. 2016 se
uskuteční
od 18 hodin v bolešinském kulturním domě tradiční Václavské pivobraní
spojené s kouzelnickým vystoupením pro děti i dospělé a ukázkou španělských
tanců. Celým večerem bude provázet hudební těleso Kapela Veny z krámu.
K ochutnání bude opět připraveno několik značek piva. Které značky, to je
překvapení nového provozovatele bolešinské hospody.
V měsíci říjnu, dne 28. 10. 2016, Vás obec zve na slavnostní předání nově
zakoupeného dopravního automobilu Fiat Ducato Light 2,3 pro místní
bolešinské hasiče. Akce bude podpořena vystoupením profesionálních hasičů
z Klatov a obec počítá s tím, že auto bude vysvěceno plánickým farářem p.
Pavlem Vrbenským.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, abyste nastávající čas podzimu, nejmalebnější
roční období, prožili co nejlépe. Zvláště pak dětem přeji úspěšné zahájení
nového školního roku.

Ing. Josef Sommer


Vážení občané,
snažíme se jít alespoň trochu s dobou, a proto jsme se rozhodli pro
založení facebookových stránek obce Bolešiny. Rádi uvítáme
sdílení vašich příspěvků, názorů, akcí a fotografií, které se týkají
života v Bolešinech a všech spádových obcí. Od zastupitelstva
obce dostanete také rychlejší a efektivnější informace a
umožníme vám zpětnou vazbu. Stránky jsou přístupné po
prokliknutí z webových stránek www.bolesiny.cz v pravém horním menu nebo
je můžete navštívit přímo z adresy www.facebook.com po zadání "Obec
Bolešiny"
do
vyhledávací
lišty.
Přímý
odkaz
je
"http://www.facebook.com/bolesiny". Kdo ještě nemá facebookový účet, může
si jej na výše uvedených odkazech jednoduše založit. Věříme, že nám budou
tyto stránky dobře a efektivně sloužit. Rádi bychom poprosili o korektnost při
psaní komentářů a příspěvků. Případné vulgarity nebo příspěvky, které sem
nebudou patřit, budou správci smazány.
Miroslav Vích

Rozbor hospodaření obce

Třída 1 - Daňové příjmy
z toho příjmy od státu
z toho příjmy z místních poplatků
Třída 2 - Nedaňové příjmy
z toho příjmy z lesa
z toho příjmy z pitné vody
z toho příjmy z bytového
hospodářství
z toho příjmy z majetku (pronájem,
služby atd.)
z toho ostatní příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy (prodej
pozemků)
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
z toho výdaje do lesa
z toho výdaje pitné vody
z toho výdaje na kulturu a sport
z toho výdaje na majetek (komunální
služby)
z toho ostatní výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
(investice)
z toho Rekonstrukce MK I.etapa
z toho Bolešiny - kanalizace a ČOV
z toho územní plán
z toho pořízení kontejnerů na BRO
z toho ostatní investiční výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje

Plnění k
30.6.2015
4 964 886,01
4 526 099,01
438 787,00
912 175,57
338 510,00
305 367,00

Plnění k
31.12.2015
9 660 388,87
9 217 261,87
443 127,00
1 812 973,66
455 875,00
554 341,00

Plnění k
30.6.2016
5 227 019,01
4 801 566,01
425 453,00
2 162 933,01
747 444,00
243 100,00

224 452,00

442 859,00

188 202,00

31 665,00
12 181,57

257 861,00
102 037,66

944 383,00
39 804,01

0,00
950 506,75
6 827 568,33
3 678 621,25
154 763,99
119 243,87
127 498,98

0,00
6 825 629,31
18 298 991,84
6 009 730,96
356 920,99
237 565,87
213 190,39

600 000,00
1 890 040,11
9 879 992,13
3 499 691,13
389 132,92
150 424,00
116 948,48

384 799,00
2 892 315,41

528 509,00
4 673 544,71

328 165,50
2 515 020,23

7 110 124,41
6 404 331,41
0,00
23 000,00
18 150,00
664 643,00
10 788 745,66

9 145 422,41
6 404 331,41
268 200,00
146 000,00
646 140,00
1 680 751,00
15 155 153,37

2 589 463,55
0,00
2 307 815,83
88 000,00
0,00
193 647,72
6 089 154,68

3 961 177,33

3 143 838,47 3 790 837,45

Nový školní rok začíná
V září se opět otevřely dveře naší malé školy a děti zasedly po dvouměsíčních
prázdninách do školních lavic. Ve škole přivítal děti a samozřejmě i jejich
rodiče nejen ředitel školy a učitelský sbor, ale i zástupce obce místostarosta
pan Miroslav Vích. Ten popřál dětem mnoho úspěchů, zážitků a samozřejmě
to, aby se jim ve škole líbilo a celý školní rok proběhl v klidu a pohodě.
V letošním školním roce bude chodit do naší školy celkem 51 žáků. Ti jsou
rozděleni do tří tříd. V první třídě je celkem 20 žáků 1.a 2. ročníku a jejich třídní
učitelkou je paní učitelka Simona Kolářová. Ve druhé třídě jsou spojeni žáci 3.
a 5. ročníku, je jich 16 a třídní učitelkou je paní učitelka Petra Pletichová. Žáků
4. ročníku je 15 a ti se budou učit ve 3. třídě v prostorách školní jídelny. Jejich
třídní učitelkou je paní učitelka Ivana Martínková.
Do prvního ročníku jsme přivítali 9 nových prvňáčků. Ti si hned první školní
den domů odnesli spoustu nových pomůcek. Věřím, že si na školu velmi rychle
zvyknou, bude se jim tu líbit a budou do školy rády chodit.
Naši noví prvňáčci :
Šárka Mečlová, Denis Kubinyecz, Jana Svobodová, Ján Muha, Milan Vlasák,
Markéta Opolská, Zdeněk Holý, Julia Leder, Michal Krasnický.

Obec Bolešiny získala pozitivní i-ratingové hodnocení
Vedení obce Bolešiny se může pochlubit pěkným oceněním hospodaření obce
za rok 2015, které získalo od iRatingového
hodnocení obcí ČR. Obec získala
hodnocení B+, které je druhé nejvyšší a
mohou se jim pyšnit pouze 3 obce z 20
velikostní kategorie 500 - 999 obyvatel v
okresu Klatovy. Oproti roku 2014 se nám
ratingová známka zvýšila dokonce o dva
stupně. Hodnocení se skládá z několika
parametrů (jako např. stabilita rozpočtu,
hospodářský výsledek, likvidita, aj. finanční
ukazatele) a souhrnně vypovídá o přístupu
vedení obce k ekonomickému řízení obce.
Hodnocení
B+
cituji
ze
stránek
www.informaceoobcich.cz: Téměř bez
rizika. Posuzovaná obec převyšuje rámec
srovnatelných
subjektů.
Ekonomické
ukazatele prokazují vynikající finanční
stabilitu, která není výrazně ovlivněna
okolním prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu.
Miroslav Vích


Kdo musí doma pálit odpad?
Je mezi námi občany stále skupina paličů odpadu, znečišťovatelů našeho ovzduší.
Chtěl bych vědět, zda je k tomu vede pouze lenost nebo přímo bezohlednost k
ostatním. Nebo že by nám chtěli "zatopit" a dělají to úmyslně? Jen hlupák si může
myslet, že JEHO se to netýká. On přece ví, kam fouká vítr a jeho to nepotrefí.
Těmto chytrákům vzkazuji, že ty nejmenší nejnebezpečnější částice oběhnou ve
stratosféře i několikrát celou zemi než přistanou na jeho plicích.
Také třídění odpadů je stále ještě v plenkách. Nádob je dostatek, ale ne všichni
dodržují pravidla. Stejně tak v popelnicích jsou věci, které tam nepatří. Třídění
odpadu začíná už v momentě, když ho pouštím z ruky. Je-li v domácnosti jeden
koš na všechno, vytáhne se pytlík a šup do směsného odpadu.
Jiří Gregora

Slavošovičtí nezahálejí
Konec června byl poznamenán očekáváním nových prázdninových zážitků.
Také v naší vesnici jsme jich několik zažili.
Hned na počátku prázdnin a to 5.7.2016 se v Pihovicích hrálo utkání v malé
kopané. Za krásného letního počasí vyhráli hráči Slavošovic nad Pihovicemi
7:1.
Další akcí byl 30.7. autobusový zájezd hasičů s rodinnými příslušníky do
Českého Krumlova a na Lipno. V Českém Krumlově jsme si prohlídli zámek a
zašli na oběd. Potom jsme jeli do Lipna. Projížďka lodí po Lipenské přehradě,
která trvala asi hodinu a půl byla krásná. Protože nás slunce provázelo celý
den a ještě zbyl čas, zajeli jsme na Lipně k zábavnému centru, kde se děti
vyřádily na bobové dráze. Spokojeně jsme odjížděli domů.
Dne 27.8. se u nás konala hasičská soutěž Pošumavské hasičské ligy a soutěž
o Pohár starosty obce. Pohár starosty si odvezli hasiči z Tupadel.
První zářijovou sobotu 3.9. sehráli v Slavošovicích hráči Slavošovic a Pihovic
odvetné utkání v malé kopané. Rozhodčí Vlasta Trojan zavedl hráče na hřiště
a utkání mohlo začít. Počáteční převaha hráčů Pihovic zapříčinila prohru
Slavošovic 4:3.
Na závěr bych vás chtěla pozvat na hasičskou soutěž PS 8. která se bude
konat 1.10.2016. Občerstvení opět zajištěno.
Helena Toušová


Krátce z bolešinského sportu
Tak nám začal fotbalový podzim a mohu říct, že pro nás začal velice dobře. Muži A
mají po třech zápasech plný počet bodů v okresním přeboru.
Ještě větším překvapením je bolešinská rezerva, která postoupila do III. třídy a
rovněž mají plný počet bodů. Mladší žáci začnou svoji soutěž 3. 9.2016 v
Nalžovských Horách. Přípravka začne až později. Kobra Stars si velice dobře vede
v DAFL a již má jistotu boje o medaile.
Na závěr této zprávy bych Vás chtěl pozvat na přátelské odvetné utkání starých
gard Bolešiny - Slavošovice a Pihovice, které se bude konat, pokud nebude
podmáčené hřiště, 15.10.2016 od 13:00 jako předzápas tradičního derby A týmů
Bolešiny - Měcholupy. V prvním utkání začátkem srpna hosté překvapivě, ale
zaslouženě vyhráli 7:12, takže máme co oplácet.
Vlastimil Trojan

Kam za fotbalem
termínová listina oddílu SK Bolešiny (podzim 2016)
Den

Datum

Muži „A“

SO

13.8.

17:00 Nezamyslice - SK

Muži „B“

NE

14.8.

17:00 SK - Bezděkov

SO

20.8.

17:00 Velké Hydčice - SK

NE

21.8.

17:00 SK - Dešenice

SO

27.8.

10:00 Budětice - SK

NE

28.8.

17:00 SK - Zavlekov

SO

3.9.

17:00 Žihobce - SK

NE

4.9.

17:00 SK - Vrhaveč

SO

10.9.

17:00 Velký Bor - SK

NE

11.9.

SO

17.9.

NE

18.9.

PO

19.9.

ST

21.9.

SO

24.9.

NE

25.9.

SO

1.10.

NE

2.10.

PÁ

7.10.

SO

8.10.

NE

9.10.

ST

12.10.

SO

15.10.

NE

16.10.

SO

22.10.

NE

23.10.

SO

29.10.

NE

30.10.

PO

31.10.

SO

5.11.

NE

6.11.

17:00 SK – Železná Ruda
16:00 Plánice - SK
16:30 SK - Běšiny

16.30 Janovice - SK
16:30 SK – Mochtín B
16:00 SK - Měchlupy
16:00 SK – Svéradice B
16:00 Hrádek B - SK
16:00 Hradešice - SK
15:30 SK - Velhartice
15.30 Malý Bor - SK
15:30 Kašperské Hory - SK
15:30 SK - Luby
14:30 SK – Janovice B
14.30 Sušice - SK
14:00 Chudenice - SK
14:00 SK - Hartmanice

Den

Datum

SO

13.8.

NE

14.8.

SO

20.8.

NE

21.8.

SO

27.8.

NE

28.8.

SO

3.9.

NE

4.9.

SO

10.9.

Žáci ML

Přípravka ML

10:00 Nalžovské Hory - SK
10:00 SK - Chanovice

NE

11.9.

10:00 Bolešiny

SO

17.9.

VOLNO

NE

18.9.

PO

19.9.

VOLNO
17:00 Sušice B – SK

ST

21.9.

17:00 Měčín - SK

SO

24.9.

10:00 SK – Klatovy B

NE

25.9.

SO

1.10.

NE

2.10.

PÁ

7.10.

SO

8.10.

10:00 Sušice
13:30 Nýrsko - SK
13:00 Nýrsko
16:30 Kolinec - SK
10:00 Bolešiny

NE

9.10.

ST

12.10.

16:30 SK - Horažďovice

SO

15.10.

10:00 SK – Luby B

NE

16.10.

SO

22.10.

NE

23.10.

10:00 Luby

SO

29.10.

10:00 Hrádek

NE

30.10.

PO

31.10.

SO

5.11.

NE

6.11.

10:00 Horažďovice
10:00 SK - Měčín

15:30 Kašperské Hory - SK

Další podrobnosti na facebooku – stránka SK Bolešiny

Pozvánka do keramického kroužku
Keramický kroužek při ZŠ a MŠ
Bolešiny nabízí pro děti a dospělé
práci s hlínou od září 2016 do
června 2017.
Schůzka se koná:
Kde: Bolešinská hospoda - dílna
keramiky/
Kdy: středa 7.9. 2016 v 17,00 hodin
Cena: děti 400,-Kč
dospělí 600,-Kč
přespolní 800,- Kč



Zveme …
Tradiční Václavské pivobraní se uskuteční v úterý
27.9.2016 od 18:00 hod. v Kulturním domě
v Bolešinech.
Program:
Zahájení
Vystoupení kouzelníka pro děti a dospělé
Ukázka španělských tanců
Po celý večer bude hrát hudební těleso Kapela
Veny z krámu
Zajištěna ochutnávka piv nejméně čtyř pivovarů (překvapení provozovatelé
místní hospody) a samozřejmě bude připraveno bohaté občerstvení.


Kam odložit vysloužilý spotřebič?
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém
zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný
systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat
svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně
zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci
elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich
prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného
komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k
ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových
spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez
ohledu na místo bydliště.
Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při
nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona,
která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní
2
plochou větší než 400 m odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry
nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci
projektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré
věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a
ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové
organizaci, například Fondu ohrožených dětí.
Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než
1000 hasičských sborů po celé republice.
- Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně
zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i
vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za
odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do
ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky
www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy
aktuální informace.

Blahopřejeme jubilantům

60 let
Jaroslav Peksa

Bolešiny

65 let
Lidmila Matějková

Bolešiny

70 let
Hana Hofmanová

Slavošovice

75 let
Josef Strouhal

Slavošovice

85 let
Marie Svobodová

Domažličky

89 let
Marie Motlíková

Domažličky

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



Ochotnické divadlo Bolešiny
Ochotnické divadlo Bolešiny sehraje v sobotu 15.10.2016 od 19,30 v KD
Družba desátou hru Františka Strnada SPARTAKYJÁDA. Vystoupení našich
ochotníků bude natáčeno TV.
Srdečně zve Jiří Gregora předseda spolku



Obec Bolešiny a firma Pošumavská odpadová, s.r.o.
oznamují bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu a textilu,
který proběhne v sobotu dne 22. října 2016
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 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!



Příští číslo zpravodaje vyjde v prosinci 2016. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 30.11.2016 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

