Zpravodaj
Číslo 3/2019


Vážení spoluobčané,
lány obilí změnily barvu ze zlaté v odstíny hnědé, která je tu a tam protkána
nádechem zelené z lístků rašících plodin. Dětem nastaly nové povinnosti ve
škole. Každým dnem se rozednívá o trochu déle a stmívá o trochu dříve. I když
se stromy zatím stále zelenají, je zřejmé, že vlády se ujímá podzim.
Za několik týdnů uplyne rok, co Vás na tomto místě informoval místostarosta
obce pan Miroslav Vích o volbách do zastupitelstva obce. Doslova a do
písmene jsem na konci podzimu po ustavujícím zasedání zastupitelstva
naskočila do rozjetého vlaku a jsem ráda, že mám kolem sebe tým zastupitelek
a zastupitelů, kteří se k práci pro obec postavili zodpovědně a společně jsme
navázali na práci předchozího zastupitelstva. Hodnocení, zda a jak se nám toto
povedlo, není na nás zastupitelích, ale na občanech obce.
V letošním roce byla vybudována polní cesta UK1-3 Bolešiny – Myslovice.
Jednalo se o vybudování části nové cesty a rekonstrukci stávající cesty
směrem k Lomu až na hranici katastru. Je velkou škodou, že zbytek stávající
cesty, která vyúsťuje na komunikaci Myslovice – Domažličky a která je
v majetku obce Myslovice, nemohl být na myslovické části též opraven. Přesto
nově opravenou cestu již objevili cyklisté a začínají ji využívat. U cesty zbývá
vysadit doprovodnou zeleň, což v parných letních měsících možné nebylo, a
věřím, že najdeme i místo pro osazení lavičky pro odpočinek.
Byla zahájena rekonstrukce a odbahnění rybníka Dolejší v Domažličkách. Za
podpory Plzeňského kraje byla provedena rekonstrukce povrchů komunikací
v Pečetíně. Plzeňský kraj obci přispěl též na osazení radaru v Bolešinech ve
směru od Myslovic, které se bude realizovat v průběhu podzimních měsíců.
V Domažličkách nás v nejbližší době čeká ošetření památné lípy za finanční
podpory Ministerstva životního prostředí.
Vážení spoluobčané, když jsem procházela loňský zpravodaj, zastavila jsem se
u anketního lístku, který byl součástí jeho třetího vydání. Nemyslím si, že se
jednalo o předvolební krok, ale o dobrý nápad, jak zjistit, co Vás trápí nebo co

byste pro zlepšení života v obci chtěli. Protože občas z okolních obcí
zaslechnu stesk, že v Bolešinech mají, dovolím si proto tuto anketu zopakovat.
Uvnitř zpravodaje naleznete anketní lístek. Ráda bych od Vás získala podněty,
čím by se zastupitelstvo obce Bolešiny mělo v následujících letech zabývat, a
to nejen v Bolešinech, ale především ve Slavošovicích, v Pečetíně,
Kroměždicích, Domažličkách a v Újezdci.

Věra Rozsypalová
Starostka obce



DALSKABÁTY mají úspěch
Ochotnické divadlo Bolešiny v letošním roce rozhodně nemůže mluvit o
divadelních prázdninách.
Hru na motivy pohádky Jana Drdy s názvem Dalskabáty, hříšná ves aneb
Zapomenutý čert viděli diváci např. v Myslovicích, v Číhani, v Nýrsku. V září
pak členové Ochotnického divadla Bolešiny představili hru publiku ve Kbelu u
Měčína a v Nalžovských Horách. V neděli 29. 9. 2019 od 17 hodin ve Svrčovci.
Derniéra této hry je pak naplánována na 16. 11. 2019 v Klatovském divadle,
kde si s ochotníky zahraje známý herec Pavel Nový.
Srdečné pozvání patří všem. Budeme rádi, když přijdete či pozvete své známé,
přátele, příbuzné i spolupracovníky z vašeho zaměstnání.

JUDr. František Strnad – jednatel divadla Bolešiny



Bezpečností desatero … aneb chraňte sebe, své
blízké a svůj domov
Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů,
oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme
vysoký počet požárů v domácnostech, které mají tragické
následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů
v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich
jsou zraněny.
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a
za technické zabezpečení svých domovů proti požáru
nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům nedocházelo
a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO.
 ČTĚTE NÁVODY! Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče
v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
 HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ! Nenechávejte bez
dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a
zvyšte opatrnost při vaření.
 POZOR NA CIGARETY! Při kouření a odhazování
nedopalků do odpadkových košů nedopalky vždy
dokonale uhaste.
 KONTROLA KOMÍNŮ! Dodržujte pravidla na
údržbu a provoz spalinových cest.
 TOPTE, JAK SE MÁ! Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky,
popel ukládejte do nehořlavé nádoby.
 POUČTE SVÉ DĚTI! Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače,
vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.
 VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST! Instalujte hlásiče požáru, vybavte
domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.
 UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ! Hlavní
vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být řádně
označené a přístupné.
 KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ! Kontrolujte pravidelně stav
spotřebičů a šňůrových vedení.
 UDRŽUJTE
PRŮCHODNÉ
CHODBY
A
SCHODIŠTĚ! V případě požáru oceníte, že budete
moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy
rodiny.

Povinné čipování psů od 1. ledna 2020
Máte doma psího mazlíčka? Od 1.1.2020 je
očkování psa proti vzteklině platné, pouze
pokud je pes nezaměnitelně identifikován
(čipováním).
S předstihem
upozorňujeme
všechny
vlastníky a chovatele psů, že podle zákona
č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon
č.
166/1999
Sb.,
o
veterinární
péči, s účinností od 1. ledna 2020 musí být
každý pes označen elektronickým čipem.
Změny se týkají hlavně ze zákona povinné
vakcinace psů proti vzteklině. Do roku 2020
stačilo vakcinovat každého psa proti vzteklině dle vakcinačního schématu
výrobce a mít tyto vakcinace potvrzené v očkovacím průkaze psa.
Nově od r. 2020 vzniká chovateli zvířete povinnost mít každého psa
označeného mikročipem, jehož alfanumerický kód bude zanesen v očkovacím
průkaze psa. Jen u takto jednoznačně identifikovatelného psa lze považovat
vakcinaci proti vzteklině za platnou. Výjimku tvoří psi označeni čitelným
tetováním před 3. červencem 2011. Aby všichni chovatelé psů, s výjimkou výše
uvedenou, od r. 2020 splnili svou zákonnou povinnost, budou muset mít své
psí svěřence očipované a navakcinované proti vzteklině.
Čipování je jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce
cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete.
Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus
zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj
energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou
oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost. Pořizovací
cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další
částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa. Za psa bez označení bude
od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením pokuty až 20.000,- Kč, protože
na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Více naleznete na www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/


Víte, že existují zvukové knihy?
Každý z nás za svůj život přečetl nějakou knížku. Někdo čte pravidelně. Má
svého oblíbeného autora nebo žánr. Jsou však lidé, kteří se tohoto koníčku
z nějakého důvodu museli vzdát.
Teď mohou „číst“ i oni. Nevěříte? V nabídce Městské knihovny Klatovy jsme
objevili zvukové knihy.

TERMÍNOVÁ LISTINA ODDÍLU SK BOLEŠINY − PODZIM 2019
Den Datum
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
PÁ
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

10.8.
11.8.
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14.9.
15.9.
21.9.
22.9.
27.9.
28.9.
29.9.
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19.10.
20.10.
26.10.
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3.11.
9.11.
10.11.
16.11.
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MUŽI "A"

MUŽI "B"

ŽÁCI St.

PŘÍPRAVKA ST.

PŘÍPRAVKA ML.

14:00 SK - Železná Ruda

Pačejov 10:00

Mochtín 10:00

10:00 Hrádek - SK

Horažďovice 10:00

13:30 SK - Kolinec
16:30 Železná Ruda - SK

Bolešiny 10:00

Luby 15:30

Chanovice 14:00

Luby 15:00

Plánice 10:00
Strážov 10:00

Bolešiny 10:00

17:00 SK - Veřechov
16:00 Velhartice - SK
17:00 SK - Švihov
10:15 Přeštice "B" - SK
17:00 Velké Hydčice - SK
17:00 SK - Chotěšov
17:00 SK - Hrádek "B"
10:30 Klatovy "B" - SK
16:30 Svéradice "B" - SK
16:30 SK - Vrhaveč
16:30 SK - Blovice
16:30 SK - Kolinec

Kolinec 10:00

16:00 SK - Sušice "B"
16:00 Horažďovice - SK
16:00 Dešenice - SK
16:00 SK - Chlumčany
15:30 Pačejov - SK

13:00 SK - Hrádek
15:30 SK - Plánice
15:30 Železná Ruda - SK

15:30 SK - Štěnovice
14:30 Kasejovice - SK

14:00 Dobřany - SK
13:30 SK - Křimice

Bolešiny 10:00

Janovice 10:00
Luby 10:00

12:30 SK - Železná Ruda
Švihov 12:15
14:30 SK - Janovice "B"
14:00 Hartmanice - SK

14:00 SK - Chanovice

10:00 Kolinec - SK

10:00 Hrádek - SK
11:00 SK - Kolinec

Klatovy 10:00

Blahopřejeme jubilantům
60 let
Václav Mareš, Kroměždice
Miloš Klvač, Bolešiny
Libuše Baštářová, Kroměždice
Josef Krůs, Domažličky
65 let
Miroslav Šulan, Kroměždice
70 let
Miroslav Martínek, Bolešiny
Jaroslava Nováková, Pečetín
Václav Touš, Pečetín
Miloslava Nováčková, Bolešiny
75 let
Jan Hofman, Slavošovice
88 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



Obec Bolešiny a firma Pošumavská odpadová, s.r.o.
oznamují bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu, který
proběhne v sobotu 19. října 2019
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!



Příští číslo zpravodaje vyjde v prosinci 2019. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 30. 11. 2019 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

Dotazník pro občany obce Bolešiny
Doručovací adresa: Obecní úřad Bolešiny, Bolešiny 10. 339 01 Klatovy
E-mail: obec@bolesiny.cz
 Slavošovice  Pečetín  Domažličky  Kroměždice
 Újezdec u Měcholup

 Bolešiny

 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:

