Zpravodaj
Číslo 1/2011


Vážení spoluobčané!
Dostává se Vám do
ruky
první
vydání
Zpravodaje, který budete
nacházet
ve
svých
poštovních schránkách
každé čtvrtletí letošního
roku (březen, červen,
září, prosinec).
Díky pochopení a iniciativě několika nadšenců
v čele s redakční radou ve složení: Dana Hladíková,
Věra Rozsypalová, Zdeňka Holá, Ivana Martínková,
Hana Kadlecová, Antonín Kuba, Jiří Gregora a Jiří
Mikyna mohlo vzniknout toto informační médium.
Smyslem vydávání zpravodaje je, aby se zlepšila
informovanost občanů celého správního území obce
Bolešiny, aby mohly prezentovat svou práci všechny
spolky a společenská uskupení v naší obci.
Jednoduše a krátce, aby došlo k aktivizaci
společenského a kulturního života v kladném slova
smyslu.

pozemkové úpravy katastrálního území Bolešiny,
plánovaná zástavba rodinných domků v Bolešinech,
realizace přístupových cest na Pilu v Bolešinech,
zateplení, výměna střešní krytiny a zdroje tepla
v Kulturním domě v Bolešinech, obnova sv. Jána
v Bolešinech,
prodloužení
kanalizace
ve
Slavošovicích. Naplánovaná je i realizace naučné
stezky Toulky okolím Bolešin č. 2 a ještě několik
akcí, o kterých budete průběžně v příštích vydáních
Zpravodaje informováni. Zda se vše podaří zdárně
realizovat, je v rukou nově zvoleného zastupitelstva
obce. Jsem přesvědčen, že lidé, které jste zvolili, jsou
zárukou, aby se vše úspěšně zvládlo.
Děkuji lidem z realizačního týmu Zpravodaje za
čas, který věnují zcela bezplatně a na úkor svého
volna této práci, a přeji jim mnoho tvůrčích nápadů a
také to, aby se Vám, vážení spoluobčané a čtenáři,
tento čtvrtletník líbil a stal se u Vás oblíbeným a
žádaným.

Letošním rokem jsme vstoupili do prvního roku
volebního období 2010 – 2014. Čeká nás hodně
práce, namátkou: příprava projektových prací
splaškové kanalizace a čističky, zahájení komplexní

Kdy a kam na veřejné zasedání zastupitelstva obce?
16.3.2011

od 19:00

4. zasedání ZO v Kroměždicích

16.6.2011

od 19:30

5. zasedání ZO v Pečetíně

15.9.2011

od 19:30

6. zasedání ZO v Domažličkách

15.12.2011

od 19:00

7. zasedání ZO v Bolešinech
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Ing. Josef Sommer
starosta obce

Obnova sv. Jána v Bolešinech
V neděli 15. května ve 14 hodin se uskuteční v naší obci vysvěcení
sochy sv. Jana Nepomuckého v místech, kde stávala mohutná vrba,
v jejíž výduti byla schránka se sochou tohoto světce.
V sedmdesátých letech bylo toto místo zlikvidováno z důvodu
vybudování přístupové komunikace ke vznikající zástavbě rodinných
domků.
Vlastní vysvěcení bude
provedeno Mons. Josefem
Žákem, biskupským vikářem plzeňské diecéze,
který několik let působil
v naší farnosti.
Akce bude stavebně
realizována obcí v jarních měsících za přispění finančních prostředků
z Dispozičního fondu česko-bavorské spolupráce. Zhotovitelem
tohoto projektu bude pan Miloslav Trefanec, nositel tradic z Čínova.
Na tuto ojedinělou slavnostní akci zveme širokou veřejnost.



Zimní údržba
Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří se
starají o zimní údržbu chodníků a dalších
prostor přilehlých ke své nemovitosti.
Tato činnost je dle „chodníkového zákona“
povinností
obce,
bohužel
těžko
uskutečnitelnou.
Máme za sebou půlku zimního období a
bilance vynaložených finančních nákladů na
protahování místních komunikací ve správě
obce je neradostná. Za období listopad 2010 leden 2011 obec zaplatila za tuto činnost
částku 97 680 Kč.
Pro obec tyto služby zajišťuje v katastru
Slavošovice pan Antonín Kurc (18 150 Kč),
katastr Bolešiny, Domažličky, Újezdec má na
starosti pan Josef Krůs (47 742 Kč) a katastr
Kroměždice a Pečetín pan Petr Maršálek
(33 000 Kč).
Jejich práci je možné hodnotit velice
kladně a je třeba jim touto cestou poděkovat.

Kdy do knihovny?

Bolešiny před 100 lety:
V roce 1911 žilo v Bolešinech v 63 domech 385
obyvatel.
Ve školním roce 1910 - 11 chodilo do bolešinské školy
123 žáků.
Obyvatelé chovali: 20 koní
385 ks hovězího
223 prasat
3 ovce
11 koz
1299 slepic
9 kachen
130 hus
112 holubů
68 včelstev

Obecní zastupitelstvo tvořili:
Matěj Jandík - starosta
Jan Staněk a Ondřej Edl - radní
Jakub Frána, Jakub Peksa, Václav Voráček, František
Senft, Jan Rubáš a Alex Brůha - členové

Adresa: Bolešiny 10
Otevírací doba:



Po 16:00-20:00 děti i dospělí
Veřejný internet dle domluvy
na telefonu 607 253 270
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Upozornění majitelům nemovitostí
Na základě rozhodnutí vydaného Městským
úřadem Klatovy, odborem životního prostředí, bylo
obci Bolešiny (Bolešiny, Slavošovice, Domažličky,
Újezdec, Kroměždice a Pečetín) vydáno povolení
k vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních
výustí na dalších pět let, tj. do r. 2015.
Nově byla uložena povinnost kontrolovat
vyvážení septiků a žump a zároveň uloženo, aby
obec zdokumentovala do svého kanalizačního řádu,
kde se nacházejí u jednotlivých nemovitostí našeho
správního
území
výše
uvedené
stavby.
Upozorňujeme, že majitelé nemovitostí musí mít
doklad o tom, že jsou jejich septiky (žumpy) řádně
povoleny a zkolaudovány.
Zastupitelé obce v jarních měsících (duben,
květen) budou obcházet jednotlivé majitele
nemovitostí a budou požadovat kopie těchto
dokladů, včetně zákresu, kde se tyto stavby
nacházejí. Pro ilustraci uvádíme definici těchto
zařízení.
Žumpa je jímka na vyvážení bez přepadu.
Vlastník žumpy je povinen zabezpečit její

vodotěsnost a je povinen ji vyvážet. Objem
vyvážených odpadních vod je totožný s objemem
spotřebované pitné vody.
Septik je zpravidla tříkomorový a má přepad.
Septiky musí být vyváženy, jakmile výška kalu
dosáhne jedné třetiny užitné výšky, nejméně 1x
ročně. Při vyvážení septiků je nutno ponechat asi
0,15 m vrstvu vyhnilého kalu.
Dále upozorňujeme vlastníky domovních ČOV na
důsledné provozování těchto zařízení dle provozního
řádu, zejména pravidelné čištění česlicového koše,
vyvážení kalu z ČOV a zákaz používání čisticích
prostředků s obsahem chloru (např. Domestos,
Savo).
Upozorňujeme občany, že doklady o vyvážení
jímky, kalu ze septiku nebo ČOV jsou povinni si
uchovávat, aby byli schopni prokázat na výzvu
vodoprávního úřadu nebo ČIŽP zneškodňování
odpadních vod v souladu se zákonem č. 254/2001
Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Věříme, že nás pochopíte a budete maximálně
vstřícní v realizaci tohoto nařízení.



Škola se představuje
Vážení rodiče a milí žáci, vážení spoluobčané,
na tomto místě Vás budeme pravidelně seznamovat
s naší školou a se zajímavým programem, který
Vám budeme postupně představovat.
Základní škola a mateřská škola Bolešiny,
příspěvková organizace je právnická osoba
vykonávající činnost těchto škol a školských
zařízení:
• mateřská škola zabezpečuje předškolní
vzdělávání s kapacitou 40 žáků,
• základní škola poskytuje základní vzdělávání
na 1. st. s kapacitou 60 žáků,
• školní družina poskytuje zájmové vzdělávání s
kapacitou 50 žáků,
• školní jídelna zajišťuje školní stravování dětí a
závodní stravování zaměstnanců, s kapacitou
cca 100 strávníků
Jsme malá vesnická moderní škola rodinného typu,
která vybavením, výsledky vzdělávání a
srovnatelnou komplexní nabídkou výchovně
vzdělávacích činností obstojí v konkurenci
ostatních škol.
Škola je zaměřená na smysluplné využití volného
času dětí a se širokou nabídkou zájmových útvarů a
jiných aktivit doplňuje kulturní a sportovní život
obce. Snažíme se být školou podporující zdravý
životní styl a hlavně ochranu životního prostředí.
Jsme škola přátelská k přírodě.
U nás najdete vše pod jednou střechou.

V letošním roce jsme ještě rozšířili naši nabídku a
připravili pro Vás
řadu
zajímavých
akcí, na něž Vás
srdečně
zveme.
Toto je seznam
akcí, na které se
ještě můžete přihlásit:
• Každé pondělí od ledna 2011 v 18.00 hod. se
můžete zdokonalovat v němčině.
• Každé úterý se mohou Vaše děti v MŠ učit
základy angličtiny hrou.
• V únoru nebo březnu bude pokračovat mini
lyžařská škola. Mírně pokročilí se mohou začít
učit lyžovat s p. Václavem Vopaleckým
v Kocourově.
• V únoru 2011 začala pro zájemce o studium
z řad seniorů Virtuální Univerzita třetího věku.
V únoru se také děti těšily z dětského maškarního
bálu v KD Bolešiny, dospělí se dobrovolně
vzdělávali v minikurzu „Základy používání
počítače, internetu a e-mailu“ a proběhl zápis do
mateřské školy a 1. ročníku základní školy. Zapsat
Vaše dítě k nám do školy ale můžete kdykoliv.
Více informací nejen o škole najdete na
www.skolabolesiny.info. Těšíme se na Vaši
návštěvu v naší škole.
S pozdravem zaměstnanci ZŠ a MŠ Bolešiny, p. o.

Strana 3 (celkem 8)

Keramický kroužek v Bolešinech
Na podzim roku 2009 vznikl v obci za výrazné pomoci
starosty obce Bolešiny keramický kroužek při ZŠ a MŠ
Bolešiny.
Již druhým rokem přicházejí ženy a maminky s malými
dětmi, aby si zde vytvořily vlastní výtvory. Po
půlročním působení byla v létě roku 2010 uspořádána
výstava spojená se srazem rodáků. Výstava byla
příjemným zpestřením srazu a zástupy lidí obléhající
stoly s keramikou svědčily o šikovnosti a dovednosti
všech vystavujících.
V současné době navštěvuje kroužek kolem 60 lidí. Na
práce dohlíží vedoucí kroužku Mgr. Danuše Lencová.



Hospůdko známá na návsi ...
Hospoda bývala
neodmyslitelným
centrem dění
v každé vesnici.
Zda je tomu tak i
dnes, jsme se
zeptali paní
Marcely Šibíkové.
Jaké jsi měla představy o provozu a chodu
kulturního domu?
Když jsem před více jak deseti lety nastupovala,
představovala jsem si, že kulturní dům není jen
hospoda, ale místo, které má sloužit především
místním lidem všech věkových kategorií, aby zde
našli zábavu a kulturní vyžití. Snažím se o to do
současnosti, a to pořádáním různých akcí,
s výjimkou bálů a májové zábavy, které pořádají
místní spolky.
Takže akcí myslíš zábavy a tancovačky?
Snažíme se i o jiné formy celovečerní zábavy. Tak
například se velkému zájmu veřejnosti těší vepřové
hody pořádané dvakrát do roka, kde k dobré zábavě
přispívá kapela Veny z krámu. Dále několikrát do
roka pořádáme turnaj v prší, který má také spoustu
příznivců. Při posledních dvou turnajích, kdo
nepřišel včas, neměl šanci si zahrát, protože bylo
plno.
Některé akce vznikají, jak se říká, z hecu. Časem
se z nich ale stane tradice. Je pravdou, že by se
takový příklad také našel?

Ano. Soutěže v přípravě jídel začali nevinnými
hádkami v hospodě, co kdo vaří lépe, a dnes mají
svoji tradici. První soutěž vznikla vlastně kvůli
sázce a týkala se, jak jinak, svíčkové. Soutěže se
zúčastnilo 11 soutěžících. Všechny omáčky byly
vynikající, ale vítěz mohl být jen jeden. Stal se jím
Jan Kanta z Ostřetic. Stejného vítěze měla i soutěž
v přípravě bramborového salátu konaná před
Vánocemi. Následovala soutěž v přípravě zelí,
kterou vyhrál Roman Kryšpín Röscher.
Kdo při takových soutěžích tvoří porotu?
Porota je vždy sestavena ze všech hostů, kteří jsou
v danou chvíli přítomni. Takže bych Vás tímto
všechny chtěla pozvat na další soutěž. Nemusíte
zrovna hned soutěžit, ale budete vítáni i jako
porota.
Jaká akce v poslední době předčila Tvá
očekávání?
Musím vyzdvihnout a hlavně poděkovat všem
účastníkům „dospěláckého“ maškarního. Dětské
maškarní je zde již tradiční, ale maškarní pro
dospělé se konalo za mého působení teprve
podruhé. Již první ročník byl úžasný, ale letošní
předčil všechna má očekávání. Byl to večer plný
skvělých masek a výborné zábavy, za který chci
všem zúčastněným upřímně poděkovat.
Na kterou nejbližší akci bys naše čtenáře
pozvala?
Chtěla bych všechny pozvat na "kytarové čtvrtky".
Každý týden vždy ve čtvrtek se v hospodě zpívá při
kytaře, takže jste všichni srdečně zváni.
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PŘEDSTAVUJEME
Sbor dobrovolných hasičů Slavošovice
Sbor dobrovolných hasičů ve Slavošovicích byl založen v roce 1923. Zakládajícími členy byli František
Staněk, Josef Martínek, Josef Kurc, František Viták a Matěj Popelík. Stříkačka byla zakoupena o rok později a
byla to stříkačka ruční, zmodernizovaná motorem Walter, která je v majetku sboru dodnes.
Postupem času se postavila hasičská zbrojnice a vylepšovala se i technika.
Nová hasičská zbrojnice je umístěna
ve víceúčelovém zařízení, jehož
výstavba začala 2. května 1985 a byla
dokončena v roce 1987. Potom byla
zbourána stará hasičská zbrojnice. Ve
víceúčelovém zařízení je také hasičská
klubovna, jejíž stěny zdobí mnoho
pohárů, které hasiči získali za umístění
na předních místech v soutěžích.
Sedmičlenné soutěžní družstvo mužů
se od roku 1994 vypracovalo až na
mistry okresu Klatovy v roce 2000 a
dvakrát se v Pošumavské hasičské lize
umístilo na druhém místě.
SDH Slavošovice pořádá každoročně
dvě hasičské soutěže. Od roku 1999 je
to soutěž Pošumavské hasičské ligy O
pohár starosty obce Bolešiny a první
říjnový víkend je pořádána soutěž, kde
se soutěží jen s PS 8.
V péči hasičů jsou dvě hasičské nádrže. Velká nádrž je napájena potrubím přivádějícím vodu z potoka pod
Strání v délce 1280 metrů. Na jaře roku 2010 byl přívod čištěn a byly opravovány šachty.
Být hasičem, to není jen o soutěžení, ale také o pořádání kulturních akcí. Dříve se v hostinci u Popelíků
pořádaly hasičské bály a pouťové zábavy. Po otevření Kulturního domu v Bolešinech se pořádaly bály i pouťové
zábavy v Bolešinech. Do dnešní doby zůstalo i tradiční stavění májky, a to 30. dubna.
Hasiči byli organizátory prvního setkání občanů Slavošovic u Klatov a Slavošovic u Libína v jižních Čechách.
Obce Slavošovice jsou v republice pouze dvě. Historicky první setkání se uskutečnilo 19. 7. 2008 na jihu Čech a
zúčastnilo se ho z naší obce 27 osob. Setkání bylo velice přátelské a členové hasičského sboru z jihočeských
Slavošovic k nám přijeli v říjnu 2008 na soutěž PS 8. Také v roce 2009 a 2010 se výměnná setkání opakovala a
hasičská družstva se při nich zúčastnila místních soutěží.
SDH Slavošovice má sice jen 15 členů, ale je za nimi vidět hodně vykonané práce a nemalou měrou se podílí
na kulturním dění v obci. Tak například 3. 12. 2010 připravily maminky dětem v klubovně mikulášskou nadílku.
Nechyběl Mikuláš, anděl ani několik čertů. Děti, aby dostaly dárky, přednášely básničky nebo zpívaly písničky.
U některých se to neobešlo bez slziček, ale nakonec všech deset dětí bylo spokojeno.
Dne 14. 1. 2011 se konala Valná hromada SDH Slavošovice. Mimo místních členů se jí zúčastnili i zástupci
ostatních sborů okrsku, zástupce okresního výboru pan Ladislav Kaiser a starosta obce Ing. Josef Sommer.
Po schůzi následovalo občerstvení a posezení při harmonice.
Starosta obce si spolupráci s hasiči pochvaluje, děkuje jim za příkladnou reprezentaci obce a naopak hasiči
děkují za materiální a finanční pomoc od obce Bolešiny.
A že hasiči ve Slavošovicích opravdu nezahálí, je vidět i ze seznamu akcí připravovaných pro letošní rok.
AKCE POŘÁDANÉ SDH SLAVOŠOVICE V ROCE 2011
Pošumavská liga
O pohár starosty obce Bolešiny - 20. 8. 2011 ve 13.00, sportoviště SDH Slavošovice
Klasika
Závod PS 8 - 1. 10. 2011 sportoviště SDH Slavošovice
Občerstvení u kapličky na stráni (svěcení kaple)
Výlov rybníka
(Za podklady pro tento článek děkujeme paní Heleně Toušové.)
Strana 5 (celkem 8)

Co, kdy, kde?
5. března
18. března
19. března
26. března
8. dubna
23. dubna
24. dubna
30. dubna
30. dubna
7. května
10. května
14. května
14. května
15. května
21. května
22. května
11. června

turnaj v karetní hře prší (KD Bolešiny)
vepřové hody a předjosefovské zpívání, hraje hudba Veny z krámu (KD Bolešiny)
letečtí modeláři se představí veřejnosti Otvíráním nebe
sportovní hry a večerní karaoke (KD Bolešiny)
Extra band revival, taneční zábava (KD Bolešiny)
Zvlášňý škola, taneční zábava (KD Bolešiny)
gastronomická soutěž Velikonoční nádivka a velikonoční beránek (KD Bolešiny)
stavění máje v Bolešinech, Slavošovicích a Pečetíně
jarní zkoušky psů malých plemen (MS Bolešiny)
májová veselice, pořádá SDH Bolešiny v KD Bolešiny
vítání občánků
okrsková hasičská soutěž v Bolešinech
letečtí modeláři pořádají soutěž polomaket
odhalení a vysvěcení sochy sv. Jána, Mons. Josef Žák
Kabát revival, taneční zábava (KD Bolešiny)
Májová bohoslužba u kaple Na Stráni
letečtí modeláři - předvedení a soutěž historických modelů

TERMÍNOVÁ LISTINA ODDÍLU SK BOLEŠINY - JARO 2011
Den

Datum

SO

26.3.

NE

27.3.

MUŽI "A"

SO

2.4.

NE

3.4.

(16:30) Malý Bor –
SK

SO

9.4.

(16:30) SK – Myslív

NE

16.4.

NE

17.4.

SO

23.4.

NE

24.4.

SO

(17:00) SK Horažďovice B
(17:00) SK Bezděkov B

SO

7.5.

NE

8.5.

(17:00) SK - Hrádek
B

SO

14.5.

(15:00) Týnec – SK

NE

15.5.

SO

21.5.

27.5.

SO

28.5.

NE
SO

29.5.
4.6.

NE

5.6.

SO

11.6.

NE

12.6.

SO

18.6.

NE

19.6.

PŘÍPRAVKA ML.

(10:00) SK Hradešice
(12:30) Pačejov –
SK
(14:30) SK –
Mochtín

(14:00) Nýrsko B –
SK

(10:00) Sušice B

(10:00) Švihov - SK
(12:15) SK –
Horažďovice

(17:00) Ježovy - SK

(17:00) SK Strážov B
(17:00) SK –
Neznašovy

(12:15) SK –
Bezděkov

(10:00) Měčín - SK

(15:00) Veřechov –
SK

1.5.

PÁ

PŘÍPRAVKA ST.

Volno
(10:00) Hartmanice
- SK

(17:00) SK - Žel.
Ruda B
(17:00) Křenice SK

NE

22.5.

ŽÁCI ST.

Volno

(17:00) Kvasetice –
SK

30.4.

NE

ŽÁCI ML.

(16:30) SK - Měčín
B

10.4.

SO

MUŽI "B"

(15:00) SK - Žel.
Ruda

(14:00) Klatovy A
(hř. Pod Hůrkou)

(14:45) Luby - SK

(14:30) SK - Hrádek

(10:00) SK - Luby

(10:00) Dlouhá Ves
– SK

(10:00) SK - Kašp.
Hory

(10:00) Janovice –
SK

(13:30) Švihov - SK

Volno

(10:00) Švihov
(10:00) Bolešiny

(12:15) SK - Sušice
B
(17:20) Klatovy B –
SK

Volno

(17:00) SK - Dlažov
(10:00) SK - Malý
Bor

(16:00) Hradešice B
– SK
(17:00) SK - Běšiny

(10:00) Janovice

(17:00) Janovice B SK

(10:00) Bolešiny
(10:00)
Nezamyslice - SK

(12:15) SK – Švihov
(14:30) Pačejov –
SK

(16:00) Plánice - SK
(17:00) SK Vrhaveč B
(17:00) SK –
Hartmanice
(17:00) Spůle - SK
(v Pocinovicích)
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60 let:
Jindřiška Krátká
Marie Partinglová
Hana Michalová
Josef Hladík
Danuše Martínková
Anna Radová

Újezdec č.p.1
Domažličky č.p.16
Bolešiny č. 75
Bolešiny č.p.71
Bolešiny č.p.74
Bolešiny č.p.47

65 let:
František Matějka
Jiřina Boublíková
Milada Nováková

Bolešiny č.p.62
Kroměždice č.p.12
Pečetín č.p.24

70 let:
Jan Peksa
Marie Nováčková
Anna Hrotková
Zdeňka Křížová
Karel Kohout

Bolešiny č.p.56
Kroměždice č.p.19
Bolešiny č.p.48
Kroměždice č.p.31
Pečetín č.p.15

75 let:
Josef Matějka
Josef Nováček
Václav Turner

Bolešiny č.p.80
Kroměždice č.p.19
Slavošovice č.p.20

80 let:
Blažena Sommerová
Marie Růžičková

Bolešiny č.p.4
Kroměždice č.p.21

82 let:
Vlasta Peksová
Peksová

Bolešiny č.p.14

83 let:
Anastázie Slívová

Bolešiny č.p.64

84 let:
Jiřina Brabcová

Kroměždice č.p. 9

86 let:
Helena Krůsová

Domažličky č.p.5

87 let:
Marie Krausová
Marie Šafránková

Domažličky č.p.5
Pečetín č.p.36

Blahopřejeme jubilantům,
kteří již v letošním roce oslavili významné
životní výročí, i těm, které oslava v prvním
pololetí tohoto roku ještě čeká.

Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.

Vše nejlepší a pevné zdraví
89 let:
Magdalena Michalová

Bolešiny č.p.75

90 let:
Marie Matějková

Bolešiny č.p.69

91 let:
Marie Klášterková

Bolešiny č.p.5

95 let:
Jan Touš

Pečetín č.p.3

102 let:
Anna Seidlová

Bolešiny č.p.39

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,
který proběhne

v sobotu dne 30. dubna 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

a

bezplatný svoz textilu,
který proběhne též

v sobotu dne 30. dubna 2011,
místa přistavení kontejnerů:
8,00 - 9,00

Bolešiny náves u prodejny ZKD

Co je využitelný textil? Oblečení včetně knoflíků, zipů, výstelek minimální rozměr 400 cm2: 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 !!!



Internet a my
Obec Bolešiny se přihlásila z iniciativy webmastera Ing.
Antonína Kuby do soutěže Zlatý erb 2011 o nejlepší
webové stránky obcí Plzeňského kraje.

Příští číslo zpravodaje vyjde v červnu 2011.

Letos se jedná již o 13. ročník této soutěže, kde se
hodnotí nejlepší webové stránky a elektronické služby
měst a obcí České republiky.

Příspěvky můžete předat v kanceláři obecního
úřadu nebo zaslat do 20. 5. 2011
na adresu zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

Pokud máte možnost a čas Vám to dovolí, sledujte
webové stránky naší obce (www.bolesiny.cz).
Děkujeme
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