Zpravodaj
Číslo 3/2017

Vážení spoluobčané,
doba dovolených a prázdnin je již minulostí, dětem začal nový školní rok a Vám
se do rukou dostává po třech měsících další číslo našeho Zpravodaje.
Dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil uplynulé období a zároveň Vás ve
stručnosti seznámil s tím, co nás čeká.
Přes léto byla zrealizována akce „Oplocení fotbalového hřiště v Bolešinech“,
kterou prováděla stavební firma Šimáček – stavby, s.r.o. za cenu 688.940,- Kč
bez DPH, přičemž obec obdržela od Plzeňského kraje v rámci Programu
stabilizace a obnovy venkova podporu ve výši 380.000,- Kč. Stavba byla, podle
mého názoru, provedena kvalitně. Tímto bych rád poděkoval za spolupráci
místnímu sportovnímu klubu, který byl neobyčejně vstřícný a iniciativní v řešení
všech problémů, které se v průběhu stavby vyskytly.
Neméně důležitou akcí, která ovlivní život v naší obci na příštích několik
desetiletí, bylo dokončení historicky finančně nejrozsáhlejší akce, a to výstavby
splaškové kanalizace a ČOV. Ke konci měsíce srpna obec převzala toto dílo od
zhotovitelské firmy Mobiko plus, a.s. Jen pro shrnutí tato stavba obsahovala:
1. Výstavbu novostavby mechanicko-biologické čistírny odpadních vod
pro 800EO s nízkozátěžovou aktivací. Podzemní část tvoří
železobetonové nádrže, nadzemní část je zčásti zděna a zčásti
dřevostavba. Střecha byla zhotovena z příhradových vazníků.
2. Výstavbu gravitační splaškové kanalizace v celkové délce 1542,75 m
z PP žebrované SN12. Z toho bylo DN200 - 63,1 m, DN250 – 628,5
m, DN300 – 851,15 m.
3. Součástí stavby bylo vybudování veřejné části kanalizačních přípojek
v počtu 22 ks, délky 235,82 m, DN150,200 z materiálu PVC SN8.
4. V průběhu stavby byly na kanalizaci zhotoveny 4 prefabrikované
betonové odlehčovací komory.

5. Dostavbu dešťové kanalizace DN300 – 14,6 m a DN200 – 68,0 m
z materiálu PP žebrované SN 12.
6. Opravu komunikací po výkopech v rozsahu 2 889,17 m2 s asfaltovým
povrchem v celkovém finančním objemu 1 731 308,85 Kč bez DPH.
7. Výstavbu komunikace k ČOV v rozsahu 942,85 m2 s asfaltovým
povrchem v celkovém finančním objemu 682 057,69 Kč bez DPH.
V rámci asfaltování ploch po výkopových rýhách se podařilo obci zrealizovat
kompletní opravu místní komunikace kolem řadových domků od školy na
náves, dále komunikace v uličce a pod rybníkem Plzenčák. Mám za to, že
zhotovitelská firma odvedla dobrou práci a byla vůči obci neobyčejně vstřícná.
Určitě se ptáte, co bude dál. Během měsíce září se připraví veškeré
administrativní podklady pro kolaudační řízení a počítáme s tím, že v pátek 6.
října proběhne vlastní kolaudace stavby. Tentýž den v odpoledních hodinách
Vás obec zve na slavnostní otevření čistírny odpadních vod, kde proběhne
komentovaná prohlídka této stavby. Jak vše bude časově probíhat, Vám včas
oznámíme formou pozvánky a vyhlášením v obecním rozhlase.
Vážení spoluobčané, musím vyzdvihnout a vyslovit uznání občanům a sborům
dobrovolných hasičů v Domažličkách a Pečetíně, kde v měsících červenec a
srpen proběhly oslavy 70. a 90. výročí založení místních sborů dobrovolných
hasičů spojené se setkáním rodáků. V obou vsích se do přípravy zapojily celé
obce. Oběma akcím předcházela několikaměsíční příprava. Výsledkem byla
neobyčejně příjemná atmosféra a vše bylo korunováno spokojeností všech
účastníků obou akcí. Poděkování patří všem, kteří se na přípravách těchto akcí
podíleli. Samozřejmě že obec přispěla místním spolkům finančně, a to ve
formě účelové dotace ve výši 5.000,- Kč na krytí nákladů spojených s přípravou
akce jak v Domažličkách, tak v Pečetíně.
A co nás čeká v nadcházejícím období? Během měsíce října obec zrealizuje
výběrové řízení na rekonstrukci polní cesty z Bolešin od zemědělského areálu
směrem na Slavošovice, tj. k začátku cyklostezky. Na výše uvedenou akci
máme zažádáno o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci výzvy MAS
Pošumaví. Máme na ni přislíbenou podporu ve výši 90 % a předpokládané
rozpočtové náklady činí 3.004.701,- Kč. Vlastní realizace se předpokládá
v jarních měsících příštího roku, tj. březen až květen 2018, pokud vše bude
správně administrativně vyřízeno.
Další akce, která byla na posledním jednání zastupitelstva obce odsouhlasena,
je podání žádosti o podporu v rámci IROP (Integrovaný regionální operační
program) na stavební úpravy v prostorách mateřské školy v Bolešinech, kde by
měla vzniknout nová učebna. Žádost bude zpracována a podána do výzvy
MAS Pošumaví v říjnu letošního roku, a pokud vše dobře dopadne, měla by
vlastní realizace proběhnout o letních prázdninách příštího roku.
A poslední akcí, která se blíží do administrativního finále, je projekt na
odbahnění rybníka v Domažličkách. Zde bychom chtěli mít veškeré projektové

dokumenty, včetně povolení, hotové do konce měsíce listopadu tak, abychom
mohli podat žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR.
Vážení spoluobčané, v konci měsíce září vstoupíme do nejmalebnějšího
ročního období, tj. do času podzimu. Přeji Vám, abyste toto období prožili co
nejlépe, a zvláště všem dětem přeji úspěšné vykročení do školního roku.

Starosta obce

Čistírna odpadních vod je již v provozu
Vážení spoluobčané,
od okamžiku, kdy se objevily v obci bagry a rozkopaly půlku vesnice, uplynulo
17 měsíců. Jistě jste si všimli, že bagry zmizely a pod obcí září novotou
dostavěná čistírna odpadních vod.
Dne 6.9.2017 bylo zahájeno napouštění čistírny a byl zahájen zkušební provoz.
Nyní nastává okamžik, kdy je nutno přepojit stávající nemovitosti. Způsob
tohoto přepojení bude rozdílný podle toho, v které části obce se daná
nemovitost nachází:
- v místech,
kde
se
budovala nová splašková
kanalizace,
byly
nákladem
obce
připraveny odbočky na
hranice pozemků. Do
těchto
připravených
odboček je nutno přepojit
SPLAŠKOVÉ
odpadní
vody. Při napojení je
nutno vyřadit z provozu
stávající septik, žumpu či
domovní čistírnu. Do nové splaškové kanalizace nesmí být napojeny
dešťové svody, drenáže, přepady ze studní a podobně. Dále se do

kanalizace nesmí napojit odpadní vody ze stájí, tyto musí být
likvidovány samostatně.
- v lokalitách kde nebyla vybudována nová kanalizace a odpadní vody
jsou vypouštěny do stávající jednotné kanalizace, je nutné provést
pouze zrušení stávajících předčisticích zařízení (septik, žumpa,
domovní čistírna), tak aby do kanalizace odtékaly surové splašky.
Bohužel je i několik objektů, které jsou zaústěny do stávající kanalizace a nelze
je zatím přepojit. Na přípravě přepojení těchto nemovitostí se intenzivně
pracuje.
V případě dotazů informace poskytne Ing. Igor Kasalický, AQUAŠUMAVA
s.r.o., email: aqua@aquasumava.cz, tel: 376 571 196
Jak jsme již dříve uvedli, náklady na úhradu částí přípojek na veřejném
prostranství uhradila obec. Vlastní dopojení bude na náklady vlastníka
nemovitosti. Termín pro toto přepojení stanovujeme do konce června 2018.
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.
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
potřebné náležitosti.
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.

POZVÁNKA
Obec Bolešiny spolu s partnery projektu
„Bolešiny - kanalizace a ČOV“
Vás srdečně zve dne 6.10.2017 na den otevřených
dveří v prostorách čistírny odpadních vod v
Bolešinech.
Program:
14:30 - 15:00 Prezence hostů
15:00 - 15:30 Slavnostní zahájení
16:00 - 18:00 komentovaná prohlídka ČOV
Po celou dobu akce bude zajištěno malé občerstvení.

Rozbor hospodaření obce
Stejně jako v loňském roce uveřejňujeme v následující tabulce rozbor
hospodaření obce.

Plnění k
30.6.2016

Plnění k
31.12.2016

Plnění k
30.6.2017

Třída 1 - Daňové příjmy

5 227 019,01

10 150 699,25

5 930 603,51

z toho příjmy od státu

4 801 566,01

9 716 201,25

5 502 405,51

425 453,00

434 498,00

428 198,00

2 162 933,01

3 221 706,21

2 017 615,45

z toho příjmy z lesa

747 444,00

1 099 244,00

486 531,61

z toho příjmy z pitné vody

243 100,00

456 950,00

248 742,00

z toho příjmy z bytového hospodářství
z toho příjmy z majetku (pronájem,
služby atd.)

188 202,00

391 716,00

220 088,00

944 383,00

1 156 360,20

978 690,00

39 804,01

117 436,01

83 563,84

600 000,00

632 300,00

0,00

Třída 4 - Přijaté dotace

1 890 040,11

11 227 269,00

3 853 591,00

Příjmy celkem

9 879 992,13

25 231 974,46

11 801 809,96

Třída 5 - Běžné výdaje

3 499 691,13

4 992 132,41

2 800 021,78

z toho výdaje do lesa

389 132,92

681 973,70

97 040,00

z toho výdaje pitné vody

150 424,00

490 811,00

133 579,52

z toho výdaje na kulturu a sport
z toho výdaje na majetek (komunální
služby)

116 948,48

181 082,16

87 425,48

z toho příjmy z místních poplatků
Třída 2 - Nedaňové příjmy

z toho ostatní příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy (prodej
pozemků)

328 165,50

927 529,16

455 548,11

z toho ostatní výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
(investice)

2 515 020,23

2 710 736,39

2 026 428,67

2 589 463,55

16 209 385,17

6 845 303,35

z toho Bolešiny - kanalizace a ČOV

2 307 815,83

14 673 931,48

6 203 403,74

z toho odbahnění rybníka Plzenčák

0,00

55 998,00

318 607,56

z toho investice do veřejného osvětlení

0,00

23 900,00

89 723,10

z toho územní plán
z toho matejkový podíl v Pošumavská
odpadová
z toho pořízení dopravního automobilu
pro SDH

88 000,00

88 000,00

0,00

0,00

23 000,00

0,00

z toho ostatní investiční výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje

0,00

928 493,69

0,00

193 647,72

416 062,00

233 568,95

6 089 154,68

21 201 517,58

9 645 325,13

4 030 456,88

2 156 484,83

3 790 837,45

Nový školní rok 2017 – 2018
4. září se otevřely po dvou měsících dveře naší školy. Do školních lavic usedlo
celkem 52 žáků. Do první třídy jsme přivítali 10 nových prvňáčků. Jsme
málotřídní škola, takže i v letošním roce jsou spojeny v jedné třídě žáci 1. a 2.
ročníku, ve druhé třídě žáci 3. a 4. ročníku a ve třetí třídě se budou učit
samostatně žáci 5. ročníku.
Došlo také ke změně v našem pedagogickém sboru. Paní učitelka Simona
Kolářová odešla na mateřskou dovolenou, proto 1. a 2. ročník převzala paní
učitelka Petra Pletichová, 3. a 4. ročník bude učit naše nová paní učitelka
Aneta Boublíková a 5. ročník paní učitelka Ivana Martínková.
Další změna je také v družině, kdy z naší školy odešla Marcela Matějková a na
její místo nastoupila paní Hana Ptáčková.
A co nás čeká v nejbližší době?
14. září začínají žáci 4. a 5. ročníku jezdit na plavecký výcvik do krytého
bazénu v Klatovech
10. října se budou konat další stromkové slavnosti – začátek ve 14 hodin /tímto
zveme i rodiče, babičky, dědečky a ostatní zájemce /
2. prosince bude naše škola pořádat tradiční mikulášskou besídku – začátek
v 15. hodin

Naši noví prvňáčkové: / zleva /
Lukáš Matějka, Adam Hanzal, Simona Kovandová, Kristýna Vondrašová,
Martina Vejvančická, Adina Štěrbová, Anna Treybalová, Irena Burešová, Jan
Kovářík, Petr Touš
Ivana Martínková

Hasičská soutěž ve Slavošovicích
Prázdniny opět utekly jako voda a najednou je konec srpna. Užili jsme si
krásných letních dnů a také sobota 26. 8. 2017 byla slunečná a hodně teplá.
Toho dne se ve Slavošovicích konala hasičská soutěž Pošumavské hasičské
ligy a soutěž o pohár starosty obce.
Soutěžilo 19 družstev mužů a 8 družstev žen. Potěšilo nás, že se zúčastnily i
hasiči z okolních vesnic. A to z Bolešin, Myslovic a Ostřetic. Tentokrát naši
hasiči postavili 2 soutěžní družstva. První družstvo udělalo požární útok za
34,02 s. a umístilo se na 9. místě. Druhé družstvo, které bylo v soutěži
nováčkem, mělo čas 41,55 s., ale dostalo 10 trestných bodů, takže skončilo
bohužel až na posledním 19. místě. Doufám, že je to od dalších soutěží
neodradí.
Soutěž vyhráli v mužích hasiči ze Zahorčic časem 24,85 s. a mezi ženami
vyhrály hasičky z Hadravy časem 28,79 s.
Potom následovala soutěž o putovní Pohár starosty obce, který si odvezli muži
z Nýrska, a nejrychlejší ženy z Tupadel si odvezly lahev šampaňského. Celým
odpolednem nás provázel vtipným komentářem Michal Kobza.
Na závěr všechny milovníky hasičských soutěží zveme na tradiční soutěž PS8,
která se bude konat 7. 10. 2017 opět ve Slavošovicích.
Helena Toušová

Slavošovičtí hasiči zvou
Dne 7.10.2017od 13hod proběhne na cvičišti ve Slavošovicích soutěž PS-8.
Slavošovičtí hasiči zvou širokou veřejnost.

Zájezd hasičů na Moravu

Čtvrtek 17. – sobota 19. srpna 2017
Po dvou zahraničních zájezdech uspořádal hasičských sbor Bolešiny třídenní
zájezd do Němčiček na Moravu. Vyjeli jsme v šest ráno z Bolešin a pokračovali
k první zastávce našeho putování. Jen těžko byste hledali v Čechách vesničku,
která nabízí tolik kouzla na tak malém prostoru. Jsou to Holašovice, které
představují unikátní dochovaný soubor usedlostí, jejichž historický počet i
půdorysné řešení se prakticky nezměnilo od 13. století. V průběhu 19. st. byla
navíc průčelí usedlosti stavebně a výtvarně upravena do architektonického
stylu tzv. selského baroka. Díky svým bohatě zdobeným fasádám a půvabnosti
celé návsi se Holašovice často stávají kulisou pro filmaře. V minulosti se tady
točily filmy, např. Prodaná nevěsta či Babovřesky. Při jihovýchodním okraji
obce byl v roce 2008 vybudován první kamenný kruh z obřích kamenů –
Holašovické Stonehenge. Postupem času v přibližně tříhektarovém areálu
přibyla celá řada dalších menších kamenných staveb. Z vyvýšeného místa u
kamenného kruhu, který je považován za silný energetický bod, je hezký
výhled do okolní přírody, na Blatskou krajinu i na siluetu jednoho
z nejkrásnějších českých zámků – Hluboká nad Vltavou. Nabytí energií jsme
pokračovali do druhého místa naší plánované zastávky – Budějovického
Budvaru. Zde se snoubí dlouholetá tradice s moderní technologií a rodí se ona
lahodná chuť světoznámého a originálního prémiového ležáku Budweiser
Budvar. Oblkopeni vůní moravského sladu a žateckého hlávkového chmele
jsme nahlédli do tajemství výroby světoznámého ležáku. Za použití
nejkvalitnějších domácích surovin, vlastní vody čerpané z více než 300 metrů
hlubokých studní a prvotřídních pivovarských kvasnic rodí pivo vyznačující se
lahodnou chutí s příjemnou chmelovou vůní a jemnou hořkostí, jehož kvalitu
oceňují zákazníci téměř na celém světě. Po ochutnávce tohoto skvělého piva
jsme pokračovali
do Němčiček. Kolem 20,00 hodin jsme dorazili do cíle naší cesty.
Vinařská obec Němčičky je obec s hlubokou tradicí výroby vína, leží 12 km od
Znojma v okrese Břeclav, jejíž obrovskou devizou jsou četné strmé jižní svahy
devíti údolí, poskytující výborné podmínky pro pěstování révy vinné. Němčičky
jsou rozlohou sice malou malebnou vískou, ale vinařským významem velkou
obcí. Na zdejších kopcích se rozprostírá téměř 200 hektarů prvotřídních vinic.
Dříve se obyvatelé v Němčičkách živili výhradně vinařstvím. Důležitost tohoto
oboru zůstala zachována dodnes. Místní vinaři vsadili na enoturistiku a
vybudovali pro návštěvníky Obecní vinařskou stezku, která turisty a cykloturisty
zavádí na místa ve vinicích s jedinečným výhledem. Další sportovní vyžití
nabízí Němčičky v létě na atraktivním koupališti či hřištích, bobové dráze a v
zimě potom na nejníže položené lyžařské sjezdovce ve střední
Evropě.

Odpočinek po pěších nebo cyklotúrách mohou „vínomilci“ najít večer při
posezení v malebných místních sklípcích při ochutnávkách.
My jsme měli večeři s ochutnávkou jedinečných moravských sudových,
lahvových a přívlastkových vín zajištěnou v krásném prostředí moravského
sklípku v rodinném vinařství u Josefa Procházky.
Počátky tohoto vinařství sahají až do roku 1948, kdy byl na základě rodinných
tradic vybudován dědem Josefem Procházkou jeden z nejstarších a největších
sklepů v Němčičkách. V dnešní době obhospodařují celkem 3,5ha vinic, které
se nacházejí v tratích vynikajících lokalit (převážně Špigle-bočky a Růžená).
Dávají tak úspěšný základ pro výrobu kvalitních vín s jedinečným charakterem.
Pěstují na 12 odrůd révy vinné. Vyrábí jak sudová, tak i lahvová vína s
přívlastkem a v sezóně nabízí také burčák. Roční produkce vína se pohybuje
kolem 25 000 l, které je možno zakoupit přímo ve sklepě nebo ve vybraných
vinotékách. Po krátké noci /strávené ve sklípku do ranních hodin/a snídani
jsme odjeli druhý den do jeskyň Moravské krasu. Naše prohlídka začala
v Punkevní jeskyni
s propastí
Macochou.
Punkevní jeskyně patří
k nejnavštěvovanějším lokalitám České republiky. Součástí 1,2 km dlouhého
atraktivního podzemního okruhu je návštěva dna světoznámé
propasti
Macocha (- 138 m) a 440 metrů dlouhá plavba motorovými čluny po podzemí
řece Punkvě. Prohlídka vrcholí v Masarykově dómu s překrásnou krápníkovou
výzdobou. Druhým místem, kam jsme zavítali, byly Sloupsko-šošovské jeskyně
se složitým komplexem chodeb a hlubokých propastí ve dvou výškových
úrovních. Návštěvníkům se otevírají fascinující pohledy do nitra mohutných
propastí i na okouzlující krápníkovou výzdobu. Zcela zmoženi z jeskyní a po
cestě autobusem zpět do Němčiček jsme uvítali koupání v bazénu
v Němčičkách. Po osvěžení a nabrání nových sil jsme opět poseděli ve sklípku
u Procházkových do ranních hodin. Po krátké noci jsme třetí a náš poslední
den v Němčičkách zakončili prohlídkou vesnice Němčičky. Vedle penzionu se
nachází lyžařský vlek a areál koupaliště.
Areál lyžařského vleku je nejníže položeným areálem ve střední Evropě. Jeho
dolní část se nachází v nadmořské výšce 180 m n. m. Nejvyšší bod sjezdovky
měří 240 m n. m. Celkové převýšení svahu je tak 60 m. Lyžařský areál
zahrnuje lyžařský vlek typu POMA a dopravníkový pás pro nejmenší. K
dispozici jsou dle podmínek až dvě sjezdovky o délce 350 m. Základní
sjezdovka a prostor u dopravníkového pásu jsou pokryty umělou hmotou
zajišťující možnost lyžování i ve zhoršených sněhových podmínkách.
Areál koupaliště je tvořen dvěma bazény – 50 x 25 m s proměnlivou hloubkou
a dětské brouzdaliště. Součástí areálu je víceúčelové hřiště a fotbalové hřiště.
Součástí odpočinkových ploch jsou houpačky a prolézačky pro děti. Navštívili
jsme také kostel Navštívení Panny Marie. Byl postaven v r. 1678 na místě
starší stavby, která v témže roce zcela vyhořela. Je chráněn jako kulturní
památka České republiky. Naši prohlídku jsme zakončili v rodinném vinařství –
J. Stávek, situované v němčičském VINAŘSKÉM DVOŘE, který byl postaven
pradědečkem Františkem v roce 1929. Specializuje se na fortifikovaná, růžová

a cuvée vína. Své získané teoretické znalosti a praktické poznatky nyní sdílí se
studenty jako lektor na Vinařské akademii ve Valticích, Národním vinařském
centru a také České zemědělské univerzitě v Praze. Je autor několika knih o
víně (Portské a ostatní fortifikovaná vína, Degustační příručka, Rosé aj.). Je
držitelem senzorických zkoušek (zasedá na mezinárodních soutěžích za ČR) a
soudním znalcem. Mluví česky a anglicky, rozumí slovensky a německy. Je
externím enologem v několika moravských vinařstvích, ale především udává
směr a styl rodinnému vinařství VÍNO J. STÁVEK, ve kterém se BAVÍ VÍNEM.
Po dobrém obědě v místní ubytovně JZD Němčičky jsme vyrazili zpět
k domovu. Poslední kulturní památkou byla prohlídka Kláštera v Rajhradě u
Brna. Klášter patří mezi nejstarší a nejznámější kláštery na Moravě. Klášter
sloužil odedávna jako centrum kultury a vzdělanosti. Dnes zde můžete navštívit
opatský chrám sv. Petra a Pavla a Památník písemnictví na Moravě s
historickou knihovnou. V restauraci U sv. Antonína jsme zakončili náš třídenní
výlet večeří.
Myslím, že se i tento zájezd jako mnoho dalších vydařil a kdo se neúčastnil,
může jen litovat. Velký dík patří organizátorovi zájezdu panu Františkovi
Krausovi a jeho synovi Radkovi, který nás svým autobusem v pořádku dopravil
a celou cestu se o nás vzorně staral (káva, pivo a limo).
Dana Hladíková

LUCERNA

Klasickou hru s pohádkovým námětem od Aloise Jiráska upravil JUDr.
František Strnad jako zpěvohru s živou hudbou. Po více jak roce příprav se
představí Ochotnické divadlo Bolešiny doplněné známými herci z Klatov a
Újezdu u Plánice, ale i těmi, kdo jsou nováčky. Celkem 18 postav v dobových
kostýmech a s nádhernými kulisami vystoupí v KD Bolešiny v neděli 1.10.2017
od 16:00 hodin.
Jedná se již o čtvrté vystoupení a důvod je prostý: O čevencové pouti byla řada
akcí v Klatovech, ale i v Bolešinech, v době prázdnin a dovolených, nebylo
možné dát termín, kdy by se sešel celý „ansábl“ a tak jsme využili první neděli
po sv. Václavu, kdy se též drží pouť dle zasvěcení kostela v Kydlinech.
Tři již odehraná představení měla u diváků jen a jen kladné ohlasy a tak všichni
doufáme, že i na domovské scéně, odehrajeme kvalitní hru před zaplněným
sálem. Těšíme se na Vás a Vy se těšte na nás.
JUDr. František Strnad - režisér

Kadeřnictví Lucie Bolešiny

Kadeřnictví Lucie bude pro pánské stříhání otevřeno
každé pondělí v sudý týden v době od 14:00 do 16:00
hodin,
jinak po předchozím objednání na tel. 734 549 916
kdykoli.

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s bolešinskou hospodou pořádá dne
30.9.2017 od 14.00 hod. u kulturního domu v Bolešinech 8. ročník Václavského
pivobraní a 2. ročník Bolešinského Bivoje. Zveme všechny, kteří rádi soutěží,
silné a sportovně založené muže a ženy a hlavně děti. Občerstvení, hudba a
bohaté ceny zajištěny.

Historie SK Bolešiny - 11. část
V okresních fotbalových soutěžích nám nastala sezona 2009-2010. Jak jsem
už v minulém pokračování napsal, muži se udrželi ve III. třídě OP a během léta
přišla změna trenéra. Činnost na vlastní žádost ukončil Václav Němec a jeho
ve funkci vystřídal Ludovít Molnár. Pod jeho vedením skončilo mužstvo na 11.
místě, stejně jako rok před tím, a udrželo se. Dorostenci skončili na 9. místě z
10 mužstev. Žáci skončili na 2. místě z 5 týmů v OS skupiny A. Dále za nás
hrála ještě starší přípravka, která skončila v OS skupiny A na 4. místě z
6 družstev. Kobry pokračovaly v DAFL opět ve dvou týmech.
Důležitá věc, která se v této sezoně podařila, se netýkala pouze fotbalu, ale
především jeho zázemí. Díky mnoha brigádnickým hodinám jak členů, tak i
nečlenů SK Bolešiny a zásluhou mnoha institucí (např. MAS Pošumaví, Obce
Bolešiny) se podařilo zrealizovat výstavbu nových kabin na hřišti. Slavnostní
kolaudace proběhla 27.3.2010 a kabiny byly předány do užívání SK Bolešiny. Z
původních kabin se staly skladové prostory. O další činnosti SK si povíme zase
příště.
Vlastimil Trojan

TERMÍNOVÁ LISTINA ODDÍLU SK BOLEŠINY - PODZIM 2017
Den

Datum

MUŽI "A"

MUŽI "B"

SO

12.8.

NE

13.8.

SO

19.8.

NE

20.8.

17:00 Janovice "A" - SK

SO

26.8.

17:00 SK - Měcholupy "A"

NE

27.8.

SO

2.9.

NE

3.9.

PÁ

8.9.

SO

9.9.

NE

10.9.

SO

16.9.

NE

17.9.

16:30 SK - Janovice "B"

SO

23.9.

16:30 Švihov - SK

NE

24.9.

16:30 SK - Svéradice "B"

SO

30.9.

16:00 Luby - SK

NE

1.10.

SO

7.10.

NE

8.10.

SO

14.10.

NE

15.10.

SO

21.10.

NE

22.10.

15:30 Vrhaveč - SK

SO

28.10.

14:30 SK - Dlažov

NE

29.10.

PÁ

3.11.

SO

4.11.

NE

5.11.

17:00 SK - Strážov

VOLNO
VOLNO

17:00 Dlouhá Ves - SK
17:00 SK - Ježovy

17:00 SK - Malý Bor
16:00 Měcholupy "B" - SK
16:30 Chudenice - SK

16:00 SK - Bezděkov
16:00 SK - Železná Ruda
16:00 Neznašovy - SK
14:00 Hartmanice - SK
16:00 SK - Křenice
15:30 SK - Měčín

14:30 Sušice "B" - SK
14:00 Spůle - SK
14:00 SK - Budětice

PŘÍPRAVKA ML.

PŘÍPRAVKA ST.

14:00
Horažďovice

10:00 Dlouhá
Ves

13:45 Nalžovské Hory
- SK

10:00 Bolešiny

10:00 Plánice

13:30 SK - Železná
Ruda

10:00 Luby "B"

10:00 Klatovy "B"

10:00 Klatovy "B"

10:00 Bolešiny

10:00 Bolešiny

10:00 Švihov

Den

Datum

ŽÁCI ML.

SO

12.8.

NE

13.8.

SO

19.8.

NE

20.8.

SO

26.8.

NE

27.8.

SO

2.9.

NE

3.9.

14:00 SK - Strážov

PÁ

8.9.

16:30 Klatovy "B" - SK

SO

9.9.

NE

10.9.

SO

16.9.

NE

17.9.

SO

23.9.

NE

24.9.

SO

30.9.

NE

1.10.

SO

7.10.

NE

8.10.

SO

14.10.

NE

15.10.

13:00 SK - Klatovy "B"

SO

21.10.

12:30 SK - Nalžovské
Hory

NE

22.10.

13:00 SK - Kolinec

10:00 Strážov - SK
10:00 Hrádek "B"
10:00 Měčín
10:00 Luby "A"
10:00 Pačejov
10:00 Železná Ruda SK

SO

28.10.

10:00 Bolešiny

NE

29.10.

PÁ

3.11.

SO

4.11.

NE

5.11.
DALŠÍ PODROBNOSTI NA FACEBOOKU - STRÁNKA SK BOLEŠINY

10:00 Bolešiny
15:00 Kolinec - SK

Obec Bolešiny a firma Pošumavská odpadová, s.r.o.
oznamují bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu a
textilu, který proběhne v sobotu dne 4. listopadu 2017
Místa přistavení kontejnerů:
8:00 – 8:30 Slavošovice u budovy OÚ s bývalou prodejnou
8:40 – 9:15 Bolešiny náves u prodejny ZKD
9:25 – 10:00 Kroměždice u bývalé prodejny smíš. zboží
10:20 – 10:40 Pečetín – náves
11:00 – 11:20 Domažličky u budovy OÚ s hasičárnou
11:40 – 12:15 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!

Jak budou přistaveny kontejnery na bioodpad v podzimních měsících:
Pro:
Slavošovice +
zahrádkářská
kolonie Cihelna

Místo přistavení:

Termín:

Domažličky

u víceúčelové budovy ve
Slavošovicích
za fotbalovým hřištěm
a u dílen v areálu
Měcholupské zemědělské
u víceúčelové budovy v
Domažličkách

Újezdec u Měcholup

u vývěsek

6.11. – 12.11.2017

Kroměždice

v parku na návsi
na návsi
a na Drahách

13.11. – 19.11.2017

Bolešiny

Pečetín

16.10. – 22.10.2017

23.10. – 29.10.2017
30.10. – 5.11.2017

20.11. – 26.11.2017

Prosíme, abyste do kontejneru dávali bioodpad (tj. listí, zbytky ze zahrádky atd.), v
žádném případě ne větve nebo jinou dřevní hmotu. Děkujeme za pochopení.

Blahopřejeme jubilantům

65 let
Václav Haváček
Václava Doležalová

Bolešiny
Bolešiny

70 let
Antonín Kuba
Marie Hrdinová

Kroměždice
Bolešiny

75 let
Blažena Pojarová
Marie Krondlová
Karel Marčík

Bolešiny
Slavošovice
Bolešiny

86 let
Marie Svobodová

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

Příští číslo zpravodaje vyjde v prosinci 2017. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 30.11.2017 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

