Zpravodaj
Číslo 1/2017

Vážení spoluobčané,
opět po třech měsících se Vám dostává do rukou další vydání Zpravodaje naší
obce, první vydání v letošním roce.
Zimní období se nám blíží ke konci a určitě mi dáte za pravdu, že to letošní nám
dalo docela zabrat, a to hlavně v nákladech na topení, o zimní údržbě veřejných
prostranství a místních komunikací ani nemluvě. Chtěl bych poděkovat vám
všem, kteří jste se podíleli na úklidu sněhu před svými nemovitostmi i na posypu
veřejných prostranství. Poděkování patří i pracovníkům obce panu Brůhovi a
panu Adamcovi, kteří se snažili od brzkých ranních hodin udržovat bezpečnou
schůdnost veřejných prostranství. Děkujeme také panu Petru Maršálkovi a
Josefu Krůsovi za ochotu při protahování místních komunikací. Věřím, že paní
zima se vším všudy odchází a že jaro je přede dveřmi. Určitě se všichni těšíte
na ranní zpěv ptáků, zelenající se trávníky, stromy a keře…
V minulém vydání Zpravodaje bylo nastíněno, do čeho bude obec v letošním
roce investovat, a zároveň byly vyjmenovány akce, které chce obec v letošním
roce realizovat a ukončit.
Po ukončení veškerých administrativních náležitostí a obdržení rozhodnutí
Ministerstva zemědělství ČR započalo v půlce února odbahnění rybníka
Plzenčák. V současné době máme vyvezen veškerý sediment (bahno) na pole
a provádí se zpevňování návodní strany hráze kamenivem. Zhotovitel počítá, že
nejdéle do poloviny dubna budou veškeré stavební práce na rybníce hotové a
rybník se bude moci napouštět. Na tomto místě musím poděkovat panu Václavu
Kovandovi, Bolešiny čp. 12, který s pečlivostí jemu vlastní provedl na vlastní
náklady vyčištění břehu hráze od náletových dřevin.
Od poloviny února se rovněž rozběhly práce na akci kanalizace a ČOV Bolešiny.
V nejbližších dnech se bude pokládat kanalizační řad v uličce od čp. 25
(Moravcovi) směrem na náves a dále pak přijde na řadu kanalizační stoka
směrem k pile. Na obou místech bude současně realizováno uložení kabelu
veřejného osvětlení a osazení nových svítidel. Samozřejmě pokračují práce na

samotné čističce odpadních vod, kde se bude osazovat vlastní technologie. Jak
budou pokračovat práce na přípojkách, se dozvíte v samostatném článku tohoto
Zpravodaje.
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. Přes veškeré náročnosti a úskalí jsme loňský rok ukončili
kladným finančním výsledkem, konkrétně přebytkem 4,30 mil. Kč. Jen pro
zajímavost jsme v minulém roce na straně příjmů obdrželi téměř 26 mil. Kč., z
čehož dotace činily více jak 11 mil. Kč. Na straně výdajů jsme utratili téměř 22
mil. Kč.
Vážení spoluobčané, blíží se svátky jara, Velikonoce. Přeji Vám jejich krásné a
pohodové prožití, ať Vás jarní sluníčko nabije životní energií, optimismem a
pevným zdravím.
Ing. Josef Sommer

Zlatý erb
Vážení občané,
v letošním roce jsme opět přihlásili webové stránky obce
Bolešiny do krajského kola soutěže "Zlatý erb". Tato
soutěž má za cíl vyhodnotit nejlepší přihlášené webové
stránky, elektronické služby a turistické prezentace měst
a obcí. Blíže na www.zlatyerb.cz, kde naleznete všechny
přihlášené obce a města. Vybíráme podstatné informace
z přihlášky obce Bolešiny do soutěže:
Nejnavštěvovanější a nejpozoruhodnější stránky
Návštěvník webu potřebuje aktuální informace. Ty nalezne vždy na úvodní
stránce webu. Navigace musí být jednoduchá a bez záludností. Důraz je daný
na jednoduchost grafiky a na přehlednost. Přehlednost a orientace vítězí nad
grafickým zpracováním, protože lepší grafické zpracování se dá koupit, ale bez
aktualizace obsahu je jen pozlátkem. Jako malá obec nepotřebujeme moderní
komunikační prostředky, které se dají za poplatek pořídit a dělají na stránkách
na první pohled parádu. Naše komunikační kanály jsou založené na principu
jednoduchosti, blízkosti a osobním kontaktu s občany.
Dále bychom rádi vyzdvihli následující části našich stránek:
Zpravodaj obce - naše filozofie kontaktu s občany je poskytnout každé

domácnosti čtvrtletně vytištěný zpravodaj obce. Zdá se to archaické, ale nedáme
na takovou komunikaci dopustit. Je sice pravda, že zpravodaj můžeme mít jen
na webu, ale tím by se nedostal do všech domácností a všem generacím.
Zpravodaj vydáváme poctivě čtyřikrát ročně od roku 2011. Neznáme alespoň v
našem kraji podobnou obec, která by měla takovou tradici. Na náš zpravodaj
jsme pyšní. Tvoří jej kolektiv autorů ze všech částí obce Bolešiny. Elektronické
verze jsou samozřejmě k dispozici na webu. Z hlediska historického je zpravodaj
stejně přínosný jako kronika.
Interaktivní mapa - interaktivní mapu na našem webu jsme použili například k
zadokumentování
drobných
sakrálních
památek.
Zároveň
se
zadokumentováním těchto památek probíhala jejich základní údržba či oprava.
V budoucnosti bude sloužit jako podklad pro pasport místních památek. Dále
zde nalezneme záchytné body našich několika přírodních stezek, podnikatelské
subjekty a společenská zařízení.
Hlášení rozhlasu - každé hlášení místního rozhlasu je k dispozici v elektronické
podobě na webových stránkách.
Fotogalerie - snažíme se každou zajímavou společenskou akci či událost
fotograficky zadokumentovat. Rádi přijmeme do galerie i fotografie občanů, kteří
se události zúčastnili. Fotografie jsou též na facebooku.
Události - Každou událost, kterou sami pořádáme, umístíme včas na naše
webové stránky. Umisťujeme sem též události, které pořádají ostatní spolky
nebo jiné subjekty. Rádi vystavíme pozvánku na akci, kterou pořádá okolní obec
nebo město Klatovy, pokud se jedná o něco zajímavého. Zásadní je spolupráce
spolků, které nás na své akce upozorňují. Veškeré události jsou též na
facebooku.
Propojení na facebook - dali jsme prostor i mladší generaci, ale nejenom jí.
Facebook obce Bolešiny byl založen na sklonku léta 2016 a už se pomalu začíná
prosazovat jako jeden ze zásadních komunikačních kanálů.
Slavnostní ceremoniál krajského kola soutěže se bude konat dne 20. 3. 2017
v Plzni. O výsledku soutěže vás budeme informovat.
Miroslav Vích

Zasedání zastupitelstva obce …
8. 6. 2017 – Kroměždice 19:30 hod.
7. 9. 2017 – Bolešiny 19:30 hod.
7.12. 2017 – Domažličky 19:00 hod.

Co nás čeká po uvedení splaškové kanalizace a
čistírny odpadních vod do provozu?

Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce září letošního roku bude dokončena stavba splaškové
kanalizace a čistírny odpadních vod. Do té doby nás čeká ještě poměrně hodně
práce na jejím dokončení. Rozhodující pro úspěšné dokončení stavby bude to,
jak zvládneme napojení jednotlivých nemovitostí (popisných čísel) na hlavní řad.
Jak jsme uvedli na začátku této akce, náklady na úhradu částí přípojek na
veřejném prostranství uhradí obec. Vlastní dopojení bude na náklady vlastníka
nemovitosti. To znamená, že úseky přípojek na pozemcích vlastníků si bude
muset zařídit sám majitel nemovitosti. Termín pro toto přepojení stanovujeme do
konce června 2018. Dovolujeme si zde připomenout, že na novou kanalizaci smí
být napojeny pouze splaškové vody.
Zastupitelé obce se při projednávání návrhu ceny vodného a stočného na letošní
rok rozhodli, že obec nebude účtovat stočné v průběhu zkušebního provozu.
Náklady spojené s provozem čistírny odpadních vod půjdou na úkor rozpočtu
obce a dle předběžných odhadů a zkušeností z obcí, které obdobnou čistírnu již
provozují, budou činit ročně více jak 100 tisíc Kč.
Vážení spoluobčané, chci Vás touto cestou požádat, abyste neoddalovali
realizaci Vaší přípojky. Upozorňuji Vás, že připojení na veřejnou část splaškové
kanalizace bude muset být ze strany obce řádně přebráno, obec bude
zastupovat firma AQUAŠUMAVA a Vaše napojení bude muset mít všechny
náležitosti dle projektové dokumentace a podmínek v ní obsažených.
Obec a její zastupitelé Vás touto cestou upozorňují, že ten, kdo nebude mít do
roka zrealizovánu přípojku na splaškovou kanalizaci anebo neprokáže, že
likviduje splaškové vody formou vyvážení své jímky oprávněným subjektem,
bude obec nucena s ním zahájit správní řízení. Pevně věřím, že k tomu nebude
muset dojít.
Pokud budete mít jakékoli nejasnosti s realizací Vašich přípojek, jsme připraveni
Vaše dotazy Vám zodpovědět a řádně vysvětlit. Věřím, že se vzájemně
pochopíme, budeme k sobě vstřícní a slušní.

Starosta obce

Fotosoutěž 2017
Po krátké přestávce bychom rádi oprášili
fotografickou soutěž. Neváhejte a pochlubte se
fotografiemi, které mají vztah k Vašemu
domovu nebo k Vašemu oblíbenému místu či
k zajímavé události v našem malebném kraji.
Podmínky jsou následující:
•

Zašlete do 31. srpna 2017 svých max. 10 nejzdařilejších fotografií
s tématikou obce Bolešiny, Domažličky, Kroměždice, Pečetín, Slavošovice
a Újezdec na adresu Obec Bolešiny 10, Klatovy 339 01 na datovém nosiči
(CD, DVD, flashdisk, SD karta - nosič vrátíme) nebo na e-mail
obec@bolesiny.cz. Pokud bude příloha větší než 10MB, rozložte ji do více
zpráv. Fotografie zašlete v nejvyšším možném rozlišení, přiložte textový
soubor se seznamem názvů fotografií a jejich popisem, nezapomeňte uvést
jméno a příjmení, svoji plnou adresu, telefon a e-mail, příp. další kontakt.
• Fotografie by měly být ideálně letošní, případně z loňského roku, kdy se
soutěž nekonala.
• Můžete fotit nejen krajinu, památky a budovy, ale i osoby, události, zážitky
apod.
• Ke každé fotografii uveďte stručný popis - např. obilné pole před sklizní
v lokalitě Pečetín-Draha, název souboru musí být ve tvaru příjmení_název
(vzor: Novák_stařenky na poli u obce Domažličky).
• Maximálně 3 fotografie mohou být upraveny jako fotomontáž.
• Vítězné fotografie budou 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 odměnu.
Autoři vybraných vítězných fotografií získají finanční ceny v hodnotě 2000,-Kč,
1000,-Kč a 500,-Kč. Rozhodující slovo při výběru fotografií do kalendáře bude
mít porota určená místostarostou obce.
Všechny soutěžní fotografie budou zveřejněny ve fotogalerii na webových
stránkách www.bolesiny.cz a na facebooku obce Bolešiny.
Miroslav Vích

Není dar jako dar
Vážení čtenáři,
v tomto Zpravodaji bych se s Vámi chtěl podělit o téma napsané v záhlaví. Dary,
dárky, obdarování nás každého provází od narození až prakticky po květinové
dary na cestě poslední. Dary můžeme rozdělit do řady
kategorií např. levné - drahé, malé - velké, praktické - nepraktické, vhodné nevhodné, očekávané - neočekávané, od příbuzných - od cizích. Tak bych mohl
pokračovat na celou stránku. Já ovšem dnes nemám na mysli věcné dary,
majetkové, k Vánocům, svátkům, jmeninám, k výročím či za vysvědčení. Jde
mně spíše o dary a obdarování nehmotné, které ovšem mnohdy potěší více, než
ta první převažující kategorie. Říkám tomu dar od Boha, i když ve skutečnosti,
je darem dědičných genů a může i zaniknout, nebo naopak výchovou,
prostředím, vlastním přičiněním, lidmi kolem a duchovním životem tento dar
rozvíjet a dávat ostatním. Dar slušnosti, vzájemné pomoci, fyzické zdatnosti,
umění malovat, tvořit, hrát hudbu, organizovat volný čas či hrát divadlo.
Nesmírná škála těchto darů je v každém člověku a je jen na každém, jak s nimi
naloží. Mám to štěstí, že mohu předávat radost, smích, muziku nejen dospělým,
ale až na prvém místě dětem v ZŠ Bolešiny v ochotnickém kroužku a ony mně
to vrací mnohonásobně při jejich vystoupeních. I letos nacvičujeme pohádku O
chytrém Honzovi a věřím jim, že odehrajeme v KD Bolešiny, v Letním kině v
Klatovech, U Kantů v Myslovicích a snad i v Předslavi. Stejně tak s dospělými
ochotníky, kdy máme za sebou 13 úspěšných vystoupení SPARTAKYjÁDY ,
včetně mezikrajské soutěže v Horažďovicích a čeká nás Plzeň a snad na podzim
i Praha divadlo Palace na Václavském náměstí.
Abychom se nenudili, připravujeme zatím můj největší projekt LUCERNU s živou
hudbou jako zpěvohru. Nevím, kdy se nám se sedmnácti herci a muzikanty
podaří tuto klasiku úspěšně nacvičit, ale vím, že pokud se nic zlého nepřihodí,
bude to od nás všech nádherný dar pro nás vystupující, ale především pro Vás,
kteří na Lucernu přijdete a je jedno, kdy a kam, ale přijdete.
A pro nás za ty stovky hodin nácviků, dojíždění a učení se rolí bude tím
nejkrásnějším darem Váš potlesk, úsměvy na tvářích, radostné oči i poděkování
a stisk ruky. A už končím. Je krásný dar mít rád lidi a stejně krásný je dar, když
lidé mají rádi Vás.
S úctou
JUDr. František Strnad - Ochotnické divadlo Bolešiny

Tradiční hasičský zájezd
Sbor dobrovolných hasičů v Bolešinech pořádá třídenní zájezd na jižní Moravu
v termínu 17. - 19. srpna 2017.
Cena zájezdu: cca 3.000,-Kč
Program:
17. srpna 2017 odjezd v 6:00 hod. od autobusové zastávky Bolešiny
Cestou prohlídky a exkurze. Příjezd TJ SPORT Němčičky,
Penzion pod vlekem (www. sportnemcicky,cz)
Večer návštěva vinařství – sklípek
18. srpna 2017 prohlídky, exkurze, Macocha, večer návštěva vinařství –
Sklípek
19. srpna 2017 Prohlídka vesnice Němčičky, odpoledne odjezd do Bolešin
Objednávky: Kraus František tel.: 603541501, záloha 1.000,-Kč

SK Bolešiny informuje
V poslední době se toho ve Sportovním klubu Bolešiny příliš nedělo. Není divu,
je okurková sezona. Za zmínku stojí snad jen, že 24. února 2017 se konala
výroční valná hromada SK Bolešiny, kdy se zhodnotil uplynulý rok a navrhly se
plány na ten letošní.
Přesto bych se s Vámi rád podělil o jednu senzační zprávu.
Členka kickboxového klubu Hammers Gym Terezka Martínková z Bolešin byla
vyhlášena nejlepší sportovkyní klatovského okresu za rok 2016. K tomuto
vynikajícímu úspěchu jí především pomohlo vítězství na Mistrovství Evropy v
řeckém Loutraki. Blahopřejeme jí k tomuto obrovskému počinu a jí přejeme
hodně štěstí a úspěchů do dalších závodů a hlavně na letošním Mistrovství
světa, které se má konat na podzim v Brazílii.

Vlastimil Trojan

Kam za fotbalem
termínová listina oddílu SK Bolešiny (jaro 2017)

Den

Datum

Muži „A“

SO

25.3.

15:00 SK - Budětice

NE

26.3.

Muži „B“
15:00 Zavlekov - SK

SO

1.4.

NE

2.4.

16:30 SK - Žihobce

SO

8.4.

16:30 Železná Ruda - SK

NE

9.4.

SO

15.4.

16:30 Vrhaveč - SK

16:30 SK - Velký Bor
17:00 SK - Plánice

NE

16.4.

16:00 Běšiny - SK

SO

22.4.

17:00 SK - Janovice

NE

23.4.

ST

26.4.

PÁ

28.4.

SO

29.4.

NE

30.4.

SO

6.5.

17:00 Mochtín - SK

17:00 Měchlupy - SK

16:00 Svéradice - SK

17.00 SK - Hradešice

NE

7.5.

17:00 SK – Hrádek B

SO

13.5.

17:00 Velhartice - SK

NE

14.5.

ST

17.5.

SO

20.5.

17.00 SK – Malý Bor
17:00 SK – Kašperské Hory

NE

21.5.

16:00 Luby - SK

SO

27.5.

17:00 SK – Sušice B

NE

28.5.

SO

3.6.

NE

4.6.

SO

10.6.

NE

11.6.

SO

17.6.

NE

18.6.

17:00 Janovice B - SK
14:00 Hartmanice - SK
17:00 SK - Chudenice
17:00 SK - Nezamyslice
17:00 Bezděkov - SK
14.00 Dešenice - SK
17:00 SK – Velké Hydčice

Den

Datum

SO

25.3.

NE

26.3.

SO

1.4.

NE

2.4.

SO

8.4.

Žáci ML

Přípravka ML

NE

9.4.

13:30 SK - Nalžovské Hory

SO

15.4.

14:00 Chanovice - SK

10:00 Bolešiny

14:00 SK - Sušice B

10:00 Bolešiny

NE

16.4.

SO

22.4.

NE

23.4.

ST

26.4.

17:00 Luby B - SK
16:30 Klatovy B - SK

PÁ

28.4.

SO

29.4.

10:00 Sušice

NE

30.4.

SO

6.5.

NE

7.5.

SO

13.5.

NE

14.5.

ST

17.5.

10:00 Hrádek

SO

20.5.

10:00 Horažďovice

NE

21.5.

SO

27.5.

NE

28.5.

SO

3.6.

NE

4.6.

SO

10.6.

NE

11.6.

SO

17.6.

NE

18.6.

14:00 SK - Nýrsko

10:00 Nýrsko
10:00 Bolešiny

14:00 SK - Kolinec

10:00 Luby

Další podrobnosti na facebooku – stránka SK Bolešiny

Spolupráce ZŠ Bolešiny s NP Šumava

ZŠ Bolešiny se prezentuje jako škola přátelská přírodě. V roce 2014 jsme využili
nabídky stát se partnerskou školou NP Šumava. Od té doby již několikrát přijeli
k nám do školy zaměstnanci NP se svým velmi zajímavým přírodovědným
programem a i my jsme navštívili Šumavu.
Hned v říjnu 2014 jsme se
zúčastnili velmi zajímavého
programu „Moje adresa je
strom“.
Na
několika
stanovištích plných obrázků,
přírodnin a poučných aktivit
jsme se dozvěděli mnoho
nových
a
zajímavých
informací. V únoru jsme ve
spolupráci s NP podnikli výlet
na Šumavu na Rovinu. Zde byl
pro děti připraven program.
Děti si obuly sněžnice a
polovina jich vyrazila na malou
procházku po okolí. Druhá polovina měla na louce připravené různé hry a
soutěže, samozřejmě také na sněžnicích. Pak se obě skupiny vyměnily. Na
závěr vydařeného dopoledne si děti daly výborný oběd v restauraci a vyrazili
jsme domů.
Naši žáci se také zapojili do přírodovědné soutěže pořádané právě NP Šumava.
Odměnou jim byla spousta drobných odměn.
V březnu zase přijeli zaměstnanci NP k nám s programem Den Země. Opět
jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací.
Hned v září nového školního roku jsme se vydali na výlet na Šumavu. Tentokrát
se děti rozdělily do skupin a šli jsme procházkou podél řeky Vydry z Antýglu na
Čeňkovu pilu. Po cestě děti poznávaly rostliny a zvířata, plnily různé úkoly,
soutěžily. Počasí bylo nádherné a my prožili krásný slunný podzimní den
v šumavské přírodě.
V lednu a dubnu nás na oplátku navštívili opět zaměstnanci NP s programem
Den Země, tentokrát zaměřeným na třídění odpadu.
Asi nejhezčí výlet na Šumavu jsme podnikli v červnu. Bylo krásná letní slunečné
počasí a my navštívili návštěvnické centrum na Srní a tamní výběh s vlky. Měli
jsme velké štěstí. Vlky jsme opravdu viděli a mohli je pozorovat ve svém
přirozeném prostředí. Po cestě jsme určovali a pozorovali rostliny a živočichy
podle klíče, který nám půjčila naše průvodkyně. Pak jsme přejeli do

návštěvnického centra v Horské Kvildě, kde jsme navštívili oboru s jeleny. Byl to
krásný a velmi poučný den.
I v letošním školním roce jsme již měli ve škole návštěvu z NP. Pevně věřím, že
tato velmi zajímavá a poučná spolupráce bude i nadále pokračovat.

Několik důležitých informací:
4. dubna 2017 - zápis do ZŠ Bolešiny
4. května 2017 - zápis do MŠ Bolešiny
18. května 2017 - vítání občánků v MŠ Bolešiny

Mgr. Ivana Martínková

SDH Domažličky zve …
SDH Domažličky pořádá dne 1.7.2017 od 14:00 hod. oslavu 70. výročí
založení sboru společně se srazem rodáků Domažľiček a Újezdce.
Bohatý program, občerstvení a zábava zajištěny.
Za SDH Domažličky Josef Krůs

Slavnosti svobody Plzeň
Plzeň vzdá posedmadvacáté hold vojákům americké armády. Ve dnech 5. až 8.
května 2017 připomenou Slavnosti svobody Plzeň jako každý rok po sametové
revoluci pravdivé události začátku května roku 1945.
Více na www.slavnostisvobody.cz

Velikonoční tradice, na které se pomalu
zapomíná
Velikonoce patří k nejstarším svátkům vůbec. Jejich základní
podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího
jara, nového vegetačního období, v přeneseném slova
smyslu vítězství života nad smrtí. Bohužel dnes tradice
ustupují do pozadí a stále méně mladých lidí si uvědomuje, proč se Velikonoce
vůbec slaví.
V Bolešinech se tato tradice stále udržuje a to je dobře.
Chlapci a děvčata vezmou řehtačky na Zelený čtvrtek,
letos to bude 13. dubna, projdou celou vesnicí a na
Bílou sobotu se vybírají vajíčka, pamlsky a dnes v moderní
době i nějaké drobné peníze.
Na Velkonoční pondělí je to ale jiné. Tento den je pomlázka, velikonoční
hodování, mrskut. Chlapci chodí dům od domu za děvčaty se spletenými
pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky
a vinšují. Za to dostanou malovaná vajíčka. Někde je zvykem, že v úterý chodí
s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce vodou. V mnoha vsích bylo
zvykem číhat na děvčata ráno, když šla do kostela.

Zveme Vás …
Bolešinská hospoda pořádá následující akce:
18. 3. 2017 OLDIES PARTY
25. 3. 2017 Turnaj v prší
Pan Miloslav Trefanec – umělecký kovář – nositel tradic, obec Bolešiny a SDH
Slavošovice Vás zvou na tradiční májové setkání u kaple Panny Marie Na Stráni,
které se uskuteční v neděli 21. 5. 2017 od 14:00 hod.
Tradiční májová se v Bolešinech uskuteční v sobotu 20. 5. 2017 včetně
májového věnečku. K tanci a poslechu bude hrát OBŠUKA. Všechny Vás zvou
bolešinští hasiči.
Bolešinští recesisté Vás zvou na „Prvomájový průvod“, který se uskuteční
v pondělí 1. 5. 2017 od 14:00 hod. Průvod zpestří alegorické vozy Trabant klubu
Plzeň.

Prodejna ZKD v novém
Ve dnech 17. - 19. 2. 2017 proběhla na prodejně COOP ZKD Sušice v
Bolešinech minipřestavba, při které došlo k vymalování a celkové obměně
regáloviny. Zároveň zde byl umístěn nový obslužný pult a zápultí. Byla
provedena celková změna uspořádání, která přispěje k přehlednější nabídce a
lepší orientaci zákazníků.
Prodejna kromě široké nabídky sortimentu potravinářského a drogistického
zboží nabízí čerstvé pečivo, uzeniny a sýry, rybí výrobky, saláty a zákusky z naší
výrobny lahůdek. V případě zájmu lze objednat i dorty a rolády (katalog produktů
na prodejně). Naši zákazníci mohou využít i další služby.
Přijímáme platební karty:
MasterCard, VISA, VISA
Electron, Diners Club,
JCB, V-Pay, MasterCard
Electronic.
Využijte naší nabídky a
cenových akcí, viz aktuální
letáky na prodejně.
Staňte
se
členem
věrnostního
programu
vybraných
prodejen
COOP a nechte se
odměňovat za to, co děláte
- tj. nakupujete. Více
informací o akcích a
věrnostním programu a přihlášku najdete ve své prodejně nebo na
www.zkdsusice.cz.

Otevírací doba:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

6:00-11:30
6:00-11:30
6:00-11:30
6:00-11:30
6:00-11:30
7:30-9:30

12:00-13:00
12:00-14:30
12:00-13:00
12:00-14:30
12:00-13:00
---

Na Vaši návštěvu se těší vedoucí prodejny ZKD Sušice Slávka Hrdinová.
Telefon 725 853 673

Blahopřejeme jubilantům

60 let
Marcela Ondrejková
František Kolář
Danuše Hladíková
Anna Toušová
Petr Sedláček

Bolešiny
Bolešiny
Bolešiny
Pečetín
Bolešiny

65 let
František Vozka
Věra Peksová
Zdeňka Brabcová

Slavošovice
Bolešiny
Kroměždice

70 let
Marie Klášterková
Jaromír Kurc

Bolešiny
Slavošovice

75 let
Zdeňka Zelenková
Zdeňka Holá
Danuše Fantová

Slavošovice
Bolešiny
Pečetín

85 let
Josef Trojan

Bolešiny

92 let
Helena Krůsová

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

Obec Bolešiny a firma Pošumavská odpadová, s.r.o.
oznamují bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu a
textilu, který proběhne v sobotu dne 1. dubna 2017

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 červenci 2017. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 30.6.2017 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

