Zpravodaj
Číslo 3/2011


Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny, čas dovolených, ale pro některé z Vás se v životním běhu
téměř nic nezměnilo. Přesto si Vás dovolím upozornit na jednu velice důležitou
věc,o které se v následujících dnech a týdnech bude rozhodovat. Jedná se o
novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní.
Z iniciativy hnutí Starostové a nezávislí a TOP 09 je ministerstvem financí
předložena novela zákona rozpočtového určení daní (RUD), dle kterého by
měla skončit diskriminace ze strany státu vůči malým obcím. Jen pro
názornost: doposud bylo rozdělování daní na obce takové, že velká města jako
Plzeň dostávala na hlavu (osobu) cca 4,5 krát více než menší obce (př. obec
Bolešiny 7 300,- Kč/osoba, Plzeň 20 000,- Kč/osoba, Praha dokonce 31 700,Kč/osoba).
Co má novela financování samospráv přinést?
Ve snaze o posílení obcí s nejnižšími příjmy na obyvatele zavádí ministerský
návrh nové intervaly počtu obyvatel, podle nichž jsou obce děleny do skupin,
posiluje při výpočtu RUD váhu prostého počtu obyvatel a zavádí kritérium
počet žáků. Díky těmto změnám, posílení ze státního rozpočtu (7 mld. Kč) a
začleněním příspěvku na školství (1,5 mld. Kč) se celkový objem prostředků
pro 6241 dosud znevýhodněných obcí zvýší o 13,5 mld. Kč, zatímco čtyřem
největším městům sníží příjmy ze státního rozpočtu v součtu o 5 miliard korun.
Tato ztráta jim bude v průběhu 4 let částečně kompenzována tak, aby rozpočty
těchto měst měly možnost na změnu zareagovat.
Určitě mi dáte za pravdu, že s takto nespravedlivě rozdělenými finančními
prostředky nás daňových poplatníků je nutné skončit. Zákonitě dle stávajícího
modelu RUD velká města hýří přebytkem financí, jejich akce jsou předražené a
na druhé straně malé obce těžko financují základní chod života v obci
(likvidace odpadu, náklady na elektřinu veřejného osvětlení atd.).
Nově předložená novela zákona musí v měsíci září dostat podporu vlády a
musí jít do Poslanecké sněmovny jako vládní zákon; to je rozhodující krok k její
legalizaci. Samozřejmě loby kolem velkých měst se snaží tento proces zvrátit.
Strana 1 (celkem 12)

Věřme tomu, že spravedlnost a hlas 6 241 obcí, které si tímto zákonem
polepší, přesvědčí poslance napříč politickým spektrem a novelu zákona
podpoří.
Pro nás bolešinské by to znamenalo, že na místo současných 7 300 Kč na
osobu bychom dostávali 9 400 Kč, tj. nárůst příjmu do obecního rozpočtu cca
1 501 500 Kč ročně, což není zanedbatelná částka.
Ing.Josef Sommer – starosta obce



Kdy a kam na veřejné zasedání zastupitelstva obce?
15.9.2011

od 19:30

6. zasedání ZO v Domažličkách

15.12.2011

od 19:00

7. zasedání ZO v Bolešinech



Připomínáme
Fotosoutěž - Kalendář obce 2012
V minulém čísle jsme informovali o fotosoutěži Kalendář obce 2012.
Připomínáme, že lhůta pro zaslání fotografií s tématikou obce Bolešiny,
Domažličky, Kroměždice, Pečetín, Slavošovice, Újezdec a jejich okolí končí
30.9.2011.
Svých 10 dle vašeho názoru nejzdařilejších fotografií na adresu Ing. Antonín
Kuba, Kroměždice 3, Klatovy 339 01.
Podmínky soutěže najdete ve Zpravodaji č. 2/2011 a na www.bolesiny.cz
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Tradice zájezdů SDH Bolešiny opět nezklamala
Chtěla bych se s Vámi podělit o zážitky z našeho dvoudenního hasičského
zájezdu, který se konal 11. a 12. srpna 2011.
První
zastávka
nebyla daleko od
domova. V klatovské
čistírně
odpadních
vod
patřící
firmě
Šumavské vodovody
a kanalizace a.s. jsme
se dozvěděli hodně
zajímavých věcí. Dále
jsme navštívili nově
otevřený Dvůr Krutěnice s ubytovací kapacitou
48
lůžek,
jezdeckou halou aj.,
situovaný v překrásné
šumavské přírodě. Do
Chlistova jsme se jeli
podívat na výrobu keramiky paní Květy Korečkové, obdivovat její džbánky,
hrnky, misky, talíře, vázy atd. Pravidelným odběratelem těchto výrobků je i
redakce časopisu Zahrádkář.
Další zastávkou bylo Muzeum železničních drezín v Čachrově. Jejich velkým
sběratelem je Ing. Zahrádka. Na Velký Javor v Německu /1 456 m/ jsme vyjeli
kabinovou lanovkou, abychom se mohli kochat nádherným rozhledem na
šumavské lesy i z druhé strany hranice, což je pro každého nezapomenutelný
zážitek. První den cestování skončil na hotelu Grádl, ležícím v 878 m n. m.,
uprostřed šumavských lesů, cca 1 km od Železné Rudy. Majitel, pan František
Strnad, nás seznámil s historií pivovarnického muzea. Odtud jsme odjeli na
místo našeho ubytování do Domažlic, kde jsme navázali hned druhý den, a to
prohlídkou modelové železnice. V Klenčí pod Čerchovem nás čekala exkurze
v tamní firmě STEATIT, s.r.o. na výrobu technické a elektronické keramiky.
Vyrábí se zde nejen infrazářiče korýtkových topných desek, ale i výrobky pro
slévárny a svářecí průmysl. Po dobrém obědě odjíždíme do firmy FADIS
OSIVA spol. s r.o. v Horšovském Týně. Firma se zabývá rostlinnou a
živočišnou výrobou, výrobou osiv a opravárenskou činností. Zvláštností od roku
1996 je chov pštrosů afrických dvouprstých, plemeno černokrké. U jatečních
pštrosů se zaměřují na prodej masa a výrobků ze pštrosí kůže, dále zde
chovají a prodávají mláďata hnědého pštrosa australského emu. Pštrosí kůže
je velmi charakteristická. Je dvakrát pevnější než hovězí nebo telecí,
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srovnatelná
s kůží
krokodýlí či sloní.
Poslední
zastávka
byla
v Kolovči
v Muzeu techniky a
řemesel, které s více
než 6 000 exponáty
patří mezi největší a
nejobsáhlejší muzea
svého
druhu
v Čechách.
Večeří
v krásném
prostředí beňovského
Country saloonu jsme
zakončili
zájezd.
Všichni se už těšíme,
co nás čeká v příštím roce, a ti co nejeli, nám mohou jen závidět. Velké
poděkování patří Františku Krausovi, který vše tak pěkně zorganizoval.
Dana Hladíková, Bolešiny



Hasiči ve Slavošovicích nezahálí
V sobotu 20. srpna 2011 se ve Slavošovicích konala soutěž Pošumavské
hasičské ligy spolu se soutěží O pohár starosty obce Bolešiny.
Po nastoupení 21 družstev mužů a 6 družstev žen podal velitel Vladislav
Turner hlášení starostovi místních hasičů Pavlovi Potužníkovi, který soutěž
zahájil. Všechny přítomné také přivítal starosta obce Ing. Josef Sommer a
velitel soutěže Jiří Volejník seznámil soutěžící s pravidly Pošumavské hasičské
ligy. Soutěž O pohár starosty obce Bolešiny se koná pravidelně od roku 1999.
V Pošumavské hasičské lize časem 24,82 s zvítězilo družstvo mužů
z Velenov. První místo mezi ženami vybojovaly časem 30,50 s hasičky z
Týnce u Horažďovic. Slavošovičtí hasiči, jejichž průměrný věk je 43 let, se
časem 26, 80 s umístili na pěkném 9. Místě. Do bojů O pohár starosty obce
však již nezasáhli, protože do soutěže postupovalo pouze prvních 6 družstev.
Pohár si odvezli hasiči z Tupadel za výborný čas 25,25 s. Soutěž proběhla za
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krásného letního dne bez problémů a zranění. K dobré náladě přispěl vtipným
slovním komentářem Karel Vanka z Bolešin.
V sobotu 1. října 2011 se bude konat ve Slavošovicích tradiční hasičská
soutěž PS8, která odstartovala svůj začátek v říjnu 2003. Zveme k nám tímto
všechny příznivce hasičských soutěží a milovníky dobrého jídla, jelikož se opět
bude péct prase a udit klobásy.
Těšíme se nashledanou.
Helena Toušová, Slavošovice



Co možná nevíte ...
Vodní záchranná služba ČČK je občanské sdružení, kolektivní člen ČČK,
která má ve svém poslání preventivně záchrannou činnost na vodních
lokalitách ČR. Další zaměření záchranářů VZS je na poskytování kvalifikované
předlékařské první pomoci ve stanicích a ošetřovnách VZS ČČK. Základní idea
projektu je pomocí dokonalé techniky postupně zajistit činnost všech
kvalifikovaných záchranářů na všech vodních lokalitách, a tím postupně snížit
nebezpečí utonutí, následky zranění a počty utonulých.
Této činnosti se věnuje v naší obci Diana Bauerová. Plavat začala ve
svých osmi letech v místní skupině Klatovy. Během pěti let se propracovala
mezi elitu, která jezdí až na republikové závody. Pro dívku to znamená také to,
že musí obětovat velkou část svého volného času tréninkům, které jsou někdy
i třikrát v týdnu, prázdniny nevyjímaje.
V letošním roce se spolu s kolegy účastnila mimo jiné závodů Grand Prix
Moravie v Brně, Mistrovství České republiky mládeže v Sokolově,
Mezinárodního mistrovství České republiky v plážových a mořských
disciplínách na Lipně, odkud pokaždé přivezli výborné výsledky, často na
medailových pozicích, a to jak v soutěži družstev, tak jednotlivců. Díky těmto
úspěchům byla zařazena spolu s Vladislavem Flaksem z Klatov do juniorské
reprezentace Vodní záchranné služby České republiky pro rok 2011.
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V současné době probíhají přípravná soustředění na Mistrovství Evropy
v Kodani, které se bude konat v září. V reprezentaci je dvanáct dívek a dvanáct
chlapců.
Gratulujeme a přejeme další pěkné výsledky.



Zveme Vás ...
•

28.9.2011 - 2. Ročník PIVOBRANÍ za účasti pěti pivovarů

•

15.10.2011 - Slavnostní otevření naučné stezky okolím Bolešin č.2
(Sraz je ve 13 hod. u budovy základní a mateřské školy. Trasa je cca 3
km dlouhá s pěti zastaveními.)

•

21.10.2011 - Stromkové slavnosti (Sraz v 16 hod. u budovy základní a
mateřské školy.)
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SK Bolešiny – historie (1. část)
SK Bolešiny byl založen v květnu 1997 sportovními nadšenci z Bolešin.
Prvním předsedou byl zvolen Vladimír Peksa ml., pokladníkem Petr Baur (Ppo
3 měsících se funkce vzdal a pokladníkem se stal Vlastimil Trojan.), jednatelem
byl Jiří Hrdina.
V té době byla dokončena výstavba fotbalového hřiště, na které čekala
mládež více jak 10 let. Slavnostní otevření proběhlo při pouti v přátelském
utkání bolešinských mužů (ženatí proti svobodným), které zahájil slavnostním
výkopem tehdejší starosta pan Václav Boublík.
Závodně se začal
nejdříve hrát lední
hokej. V sezóně 19971998 se naši hokejisté
přihlásili do Chodské
hokejové ligy, která
tehdy
hrála
své
zápasy na zimním
stadionu v Klatovech,
a obsadili spodních
patrech 12 členné
tabulky.
Fotbalisté se zúčastnili několika turnajů a od roku 1998
(systém
jaro
–
podzim) se přihlásili do Klatovské amatérské ligy v malé kopané. Do soutěže
vstoupili impozantně a v prvním utkání zvítězili na půdě favorizovaných
„Šikulových kominíků“
2:7. I nadále se jim dařilo a v pěti zápasech
nezaznamenali porážku.
V polovině 14 kolové utrpěli těžkou ztrátu, kdy se zranil nejlepší hráč a
zároveň suverénně nejlepší střelec Evžen Mazánek. Bez něj se mužstvu již
nedařilo a fotbalisté ve své 8 členné skupině skončili na druhém místě.
V semifinále se fotbalisté střetli s vítězem 2. skupiny „Nortomen Milence“ a
zápas prohráli 2:0. Nezbylo než brát o třetí místo. Po remíze s „Partners
Klatovy“ prohráli na penalty a obsadili konečné 4. místo ze 16 družstev.
O dalším vývoji a činnosti SK Bolešiny si povíme příště.
Vlastimil Trojan, Bolešiny

Strana 7 (celkem 12)

TERMÍNOVÁ LISTINA SK BOLEŠINY – PODZIM 2011
DEN
SO
NE
SO

DATUM
13.8.
14.8.
20.8.

NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
ST
SO
NE
ST
PÁ
SO
NE
SO

21.8.
27.8.
28.8.
3.9.
4.9.
10.9.
11.9.
14.9.
17.9.
18.9.
21.9.
23.9.
24.9.
25.9.
1.10.

NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

2.10.
8.10.
9.10.
15.10.
16.10.
22.10.
23.10.
29.10.
30.10.
5.11.
6.11.

MUŽI „A“
17:00 SK - Bezděkov

MUŽI „B“

ŽÁCI ST.

PŘÍPRAVKA ST.

PŘÍPRAVKA ML.

17:00 Vrhaveč B - SK
15:00 Horažďovice B SK
17:00 SK - Klatovy B
14:00 Hartmanice - SK
17:00 Janovice B - SK

VOLNO
VOLNO

17:00 Měcholupy B - SK

13:30 Hradišice – SK

17:00 SK - Křenice

14:30 SK – Švihov
17:00 SK – Dlouhá Ves

10:00 Švihov – SK

14:00 Luby - SK
17:00 Mochtín - SK

10:00 SK – Nýrsko

17:00 SK - Myslív

14:00 Strážov B – SK

17:00 Hory M. Boží -SK

16:30 Ježovy - SK

VOLNO
VOLNO
Nýrsko

16:30 SK - Malý Bor

16:30 Mochtín – SK
17:00 SK - Měčín B

14:00 SK – Žel. Ruda

Bezděkov

16:30 Spůle - SK (hřiště
v Pocinovicích)

10:00 Hartmanice – SK

Mochtín

17:00 Strážov B - SK

16:30 SK - Nalž. Hory
16:00 Velhartice - SK

VOLNO
VOLNO
15:30 Dešenice - SK

13:30 SK – Kašp. Hory

10:00 SK - Klatovy 1898 A
VOLNO
VOLNO

13:00 SK – Nalž. Hory

10:00 SK – Janovice

10:00 Nezamyslice – SK

10:00 Měčín – SK

12:00 SK – Strážov
10:00 Dlažov - SK

10:00 SK – Luby

10:00 Bolešiny
Nýrsko

15:30 SK - Veřechov
15:30 SK – Žel. Ruda B
15:30 Neznašovy - SK
14:30 Dlažov - SK
14:30 SK – Hradešice B
14:00 Měcholupy - SK
14:00 SK – Bezděkov B
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Upozornění
Vážení spoluobčané,
věnujte prosím pozornost čistotě obce. Veřejná prostranství nejsou odpadní
plochou.
Za znečištění veřejného prostranství může obec uložit pokutu až 20.000 Kč,
lhostejno, jde-li o výkaly psa nebo odhozený nedopalek cigarety či jiné
znečištění.
Není rozhodné, zastihne-li zástupce obce původce znečištění na
místě, nebo vyhodnotí-li
situaci podle fotografie.

Čekárna u autobusové
zastávky v Bolešinech
občas připomíná
smetiště.

Za založení černé skládky může obec uložit pokutu podstatně vyšší. Je
potřeba si uvědomit, že odpadem není jen to, co odložíte do popelnice nebo do
kontejnerů na separovaný odpad, ale odpadem může být i tráva, větve nebo
listí.
Upozorňujeme též na ustanovení vyhlášky č. 3/1998, o čistotě, veřejném
pořádku a životním prostředí, která zakazuje vypouštění drobného
hospodářského zvířectva na veřejné prostranství.
Buďte prosím ke své obci a jejím občanům ohleduplní.

Vedení obce
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Bolešinská hospoda
Naše hospoda má již několik týdnů nový kabát. O něm mluví nejen místní ale
i lidé, kteří do Bolešin zavítají, jen v superlativech. S novým kabátem se zrodil i
nový název – Bolešinská hospoda. Samozřejmě že jedni ho chválí a jiní
kritizují, ale stále si myslím, že je to ten pravý a výstižný název. Prostě je to
naše hospoda, takže "Bolešinská".
Hospoda by měla sloužit především místním občanům. Stále se snažíme
vymýšlet nové akce právě pro ně. Na podzim chystáme již tradiční "Turnaj v
prší" a "Vepřové hody". Nově jsme začali pořádat party, které jsou vždy
stylizovány do určitého období křížem krážem staletími. První byla "Pravěk
párty" a následovalo "Indiánské léto". V plánu je uspořádat párty ve stylu
starého Řecka a Říma.
Jaké si vzít na party oblečení? To je ponecháno na každém účastníku.
Samozřejmě je vítáno oblečení stylové, ale můžete přijít i v civilu. Zdejší lidé
jsou šikovní a o kreativitu kostýmů není nouze. S úžasem jsme sledovali, kolik
bylo na „Pravěk párty" neandrtálců.
Ke každé párty neodmyslitelně patří hudba a soutěže. Zlatým hřebem večera
je karaoke. Vstupné se samozřejmě neplatí.
Chtěla bych tímto všechny srdečně pozvat na tyto akce. Je úplně jedno, kolik
je vám let, záleží jen na tom, zda máte chuť se bavit. Pokud ano, přijďte se
podívat. Vždyť za to nic nedáte.

Připravované akce:
16.9.
23.9.
8.10.
22.10.
28.10.
12.10.
19.10.
26.11.

Předváclavské zpívání s Venou z krámu
Extradand revival
Sifon
Turnaj v prší
Vepřové hody
Kabát revival
Zvláštňý škola
Poslední leč

Marcela Šibíková, Bolešiny
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Blahopřejeme jubilantům
60 let
Ludmila Matějková

Bolešiny

65 let
Hana Hofmanová

Slavošovice

70 let
Josef Strouhal

Slavošovice

80 let
Marie Svobodová

Domažličky

84 let
Marie Hladíková
Marie Motlíková

Bolešiny
Domažličky

98 let
Marie Horová

Bolešiny

Čas – ten pořád někam spěchá mílovými kroky.
Nikoho z nás nevynechá, když počítá roky ...

Vše nejlepší k narozeninám a pevné zdraví

přeje
Zastupitelstvo obce Bolešiny
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Obec Bolešiny a firma RUMPOLD-P spol. s r. o.
oznamují

bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu a
textilu, který proběhne v sobotu dne 1. října 2011
místa přistavení kontejnerů:
8,00 - 8,30
8,40 - 9,15
10,10 – 10,40
11,00 - 11,20
11,40 - 12,00
12,05 - 12,20

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) a objemné odpady
Co je využitelný textil? Oblečení včetně knoflíků, zipů, výstelek
2
minimální rozměr 400 cm : savé bavlněné materiály, svetry, mikiny,
trika, košile, šatovky, ložní prádlo, ručníky, utěrky, odstřižky,
kapesníky, rifle, kabátky, bundy, šusťákové oblečení, syntetické
materiály, pevné materiály, záclony
Nevhodný textil: (nelze zajistit zpracování) spodní prádlo, ponožky,
kravaty, batohy, kabely, tašky, pásky, molitan, kůže, koženka, boty.
!!! Neodkládejte odpady na stanovištích předem. Vyčkejte na
příjezd sběrných vozů !!!



Příští číslo zpravodaje vyjde v prosinci 2011. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 20. 11. 2011 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz
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