Zpravodaj
Číslo 3/2015

Vážení spoluobčané,
po třech měsících se Vám opět dostává do ruky Zpravodaj obce. Čas prázdnin,
dovolených a žhavého léta je za námi. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti
seznámil s tím, co se odehrálo v uplynulém období a co nás čeká v nastávajícím
období podzimu.
V měsíci červnu se obec zúčastnila prestižní soutěže Vesnice roku Plzeňského
kraje 2015, kdy nás 25. června navštívila desítičlenná hodnotící komise, která si
prohlédla některé části obce v časovém rozsahu 3 hodin. Jak jsme dopadli a jaká
byla atmosféra při vyhlášení výsledků dne 1. srpna 2015 v Kornaticích na
Rokycansku, se dočtete v článku, který je věnován této události. Z tohoto místa
chci poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas a nasazení při prezentaci naší obce.
Na druhou stranu musím s politováním konstatovat, že mě zamrzelo chování
některých spoluobčanů, kteří tuto aktivitu zesměšňují a považují za zbytečnou.
V měsíci srpnu byla zahájena výstavba Přístřešku – skladu pro hasičskou
techniku ve Slavošovicích. Tuto akci provádí firma Zednictví Vlastimil Trojan a
bude dokončena do konce měsíce září 2015.
Téměř veškeré úsilí v uplynulých třech měsících obec věnovala administrativní
přípravě projektu „Bolešiny - kanalizace a ČOV“. Během měsíců červen až
červenec byla vypracována projektová dokumentace pro realizaci, včetně
položkového rozpočtu. Zároveň byla obci předána projektová dokumentace
Bolešiny – veřejná část kanalizačních přípojek. Dle položkového rozpočtu je
celkové dílo, tj. hlavní kanalizační stoky, ČOV a přípojky na veřejné části,
naceněno na 30.586.594,- Kč. Zároveň byly zahájeny práce na realizaci
poptávkového řízení, tzn. oznámení o záměru realizace výše uvedené zakázky,
která byla zveřejněna 16.7.2015 na dobu 30 dnů. Intenzivně bylo, za pomoci
právníka, pracováno na návrhu smlouvy pro výzvu. 21.8.2015 byla zveřejněna
výzva podle zákona č.137/2006 Sb. jako podlimitní veřejná zakázka dle §12 odst.
2) zákona, veřejná zakázka na stavební práce dle §9 zákona a otevřené řízení
dle §27 zákona.
Dne 29. září 2015 od 9:00 hodin proběhne otevírání obálek komisí ve složení: Bc.
Miroslav Vích, Ing. Jiří Rubáš, Václav Kovanda, Ing. Igor Kasalický a Bc. Lucie

Soukupová. Vlastní hodnocení nabídek pak proběhne 2.10.2015 od 9:00 hodin
na obecním úřadě.
Je na místě Vás informovat, že nebude-li více jak 5 nabídek, soutěž se zruší a
vyhlásí se nová výzva. Pokud vše dopadne dobře a výzva ze dne 21.srpna se
nebude muset zrušit, je naplánováno, že ve čtvrtek 5.listopadu 2015 proběhne
v Kulturním domě v Bolešinech veřejné zasedání s jediným důležitým bodem a to
projednání smlouvy s vybraným zhotovitelem akce „Bolešiny – kanalizace a
ČOV“. Dle smlouvy o dílo je určen předpokládaný termín zahájení stavebních
prací 18.11.2015 a předpokládaný termín zakončení prací 30.8.2017.
Ruku v ruce s tímto procesem je řešena poptávka peněžních ústavů na
poskytnutí úvěru ve výši 5 mil. Kč na období 2016 – 2017. Počítáme s tím, že na
veřejném zasedání zastupitelstva obce Bolešiny dne 5.11.2015 bude tato otázka
vyřešena a zdárně odsouhlasena.
A to nejdůležitější nakonec. Vše nebude možno realizovat bez předem
podepsané smlouvy s Ministerstvem zemědělství ČR na poskytnutí finančních
prostředků ve výši 60 – 65% uznatelných nákladů na realizaci tohoto projektu.
Počítáme, že tuto smlouvu uzavřeme nejpozději do konce měsíce listopadu
letošního roku. Předpokládáme, že obdržíme finance formou limitky na období let
2015, 2016 a 2017, celková výše se pravděpodobně bude pohybovat mezi 15 –
17 mil. Kč (vše závisí na vysoutěžení zakázky) a zároveň požádáme Plzeňský
kraj o finanční podporu ve výši 10% z vysoutěžené ceny zakázky (předpoklad je
2,5 – 3 mil. Kč). Zbytek finančních prostředků budeme muset krýt vlastními
prostředky z rozpočtu obce a výše uvedeného úvěru.
Vážení spoluobčané, čeká nás náročná akce, co se týče finančního rozsahu
největší v historii obce. Co se týče porozumění, tolerance a hlavně spolupráce se
prokáže síla veřejného mínění. Doufám, že v naší obci zvítězí staré a věkem
nezničitelné heslo: „Potáhneme-li společně za stejný konec provazu, dočkáme se
kladného výsledku.“
Ing. Josef Sommer
starosta obce


Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny
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Bolešiny
Bolešiny

Úspěch v soutěži Vesnice roku 2015
V letošním roce se
Bolešiny opět účastnily
soutěže Vesnice roku
Plzeňského kraje. Dne
25.6.2015
navštívila
naši
obec
hodnotitelská komise.
Po přivítání komise
starostou obce panem
Ing.
Josefem
Sommerem
zahráli
členové
divadelního
kroužku při ZŠ a MŠ
Bolešiny
vedeného
panem
JUDr.
Strnadem v kulturním
domě ukázku z vlastní hry O Červené a Zelené karkulce. K nahlédnutí byla
kronika obce a další dokumenty, které obecní úřad tvoří a spravuje. Následovala
prohlídka dílny keramického kroužku s ukázkami prací. Poté si hodnotitelská
komise prohlédla prostory školy a školky s výkladem ředitele pana Mgr. Michaela
Burianka. Ve Slavošovicích předvedli členové místního sboru dobrovolných
hasičů historickou stříkačku a na letišti modelářského klubu shlédli ukázku letu
modelu letadla a vyslechli výklad od předsedy klubu pana Josefa Frány.
Prohlídka byla zakončena v Mlýně Podhora u pana Josefa Krůse. Zde si komise
vyslechla krátký výklad o historii a současnosti a prohlédla si zařízení vodní
elektrárny. Na závěr následovalo občerstvení zejména z výtečných domácích
jahod pana Krůse. Před odjezdem každý člen hodnotitelské komise obdržel
propagační materiály obecního úřadu Bolešiny.
Dne 1.8.2015 se zastupitelé obce zúčastnili slavnostního vyhlášení krajského
kola soutěže Vesnice roku ve vítězné obci Kornatice, která se nachází v okrese
Rokycany. Slavnostní vyhlášení bylo výborně zorganizované, odehrávalo se
v novém kulturním domě a celým pořadem se nesla přátelská domácí atmosféra
a radost jak soutěžících ze získaných ocenění, tak i radost těch, kteří jednotlivé
ceny předávali. Tentokrát jsme nevyhráli žádnou hlavní cenu, ale potěšující
zprávou bylo získání diplomu za podporu vzdělávání dětí a mládeže v ekologii.
Vedení naší školy dbá při výuce a výchově dětí na vztah k přírodě a tudíž právem
naší obci tato cena náleží.
Tímto děkujeme všem, kteří se zúčastnili příprav a samotného hodnotitelského
dne, za příkladnou reprezentaci naší obce. Fotografie z hodnotitelského dne a z
vyhlášení výsledků naleznete ve fotogalerii na webu www.bolesiny.cz.

Krátká rekapitulace dosavadních úspěchů v soutěži Vesnice roku:
rok 2005 - diplom za nejlepší knihovnu v kraji
rok 2007 - Zlatá stuha za nejlepší vesnici roku Plzeňského kraje
rok 2012 - Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu a diplom
za vzorné vedení obecní kroniky
rok 2015 - diplom za podporu vzdělávání dětí a mládeže v ekologii
Bc. Miroslav Vích


Letecké snímky Bolešin a okolí
Milí spoluobčané. Říká se, že nejhezčí pohled na svět je z křídel ptáků nebo ze
sedla koně. Nechám na vás, jakou variantu upřednostňujete. Já jsem se vždy rád
dlouhé minuty kochal leteckými snímky, na kterých jsem zkoumal svět z pohledu,
který se nám nenaskytne každý den, a to z letadla. Na internetových stránkách
obce Bolešiny naleznete ve fotogalerii nové letecké snímky Bolešin a přilehlého
okolí.
Bc. Miroslav Vích



Životní situace - návod na www.bolesiny.cz
Na webových stránkách obce Bolešiny naleznete v levém hlavním menu návod
na tzv. "životní situace". K čemu to slouží? V poměrně uceleném a
vyčerpávajícím přehledu, který je pravidelně aktualizován dle platných zákonů a
vyhlášek, naleznete vždy návod na řešení konkrétní životní situace, kterou chcete
s úřadem řešit. Jedná se například o placení daní, sňatek, výměnu občanského
průkazu nebo pasu, stavební povolení a další stovky situací v životě, které musíte
řešit a potřebujete na ně návod, abyste při jednání na úřadě věděli, co se od vás
očekává, jaké k tomu budete potřebovat doklady, jak dlouho to bude trvat a kolik
za to například zaplatíte. Vřele doporučuji tento návod využít, budete tak lépe
připraveni na jednání s úřadem a mnohdy si ušetříte i několik zbytečných cest.
Bc. Miroslav Vích

Hola, hola, škola volá!
Prvního září se po dvouměsíčních prázdninách opět otevřely dveře naší školy a
děti zasedly do školních lavic. Někteří se těšili na školu více, jiní méně,
každopádně školní povinnosti nastanou všem stejné. Loňský školní rok nás
opustilo odchodem do školy v Klatovech celkem 9 žáků 5. ročníku.
Každým rokem někdo odchází, jiní zase ale přichází. V novém školním roce 2015
- 2016 jsme přivítali do 1. třídy 11 nových prvňáčků. Všichni jim přejeme, aby se
jim v naší škole líbilo, aby se mnohému naučili , získali nové kamarády a aby se
k nám stejně jako jejich starší kamarádi stále rádi vraceli.
Do 1. třídy nastoupili
noví prvňáčci:
Aneta Plášková, Martin
Pesel, Tomáš Ptáček,
Diana Zetochová, Tereza
Bláhová, Ondřej Peksa,
Nikola Tesařová, Martin
Ševčík, Nikola Hrušková,
Kateřina Čadová, Pavel
Čada.
Mgr. Ivana Martínková



Je rok dlouhá doba?
Odpověď není jednoznačná. Jak pro koho, v jaké době a vlastně kdy? Jistě mně
dáte za pravdu, že jinak uteče rok např. v novomanželských líbánkách, jinak
dětem ve škole či pro nás dříve narozené dva roky na vojně. Já dnes chci krátce
probrat rok nově vzniklého Ochotnického divadla Bolešiny. Ten rok byl rokem
vzájemného poznání, desítek hodin zkoušek, trémy i radostí z úspěchů. Odehráli
jsme 12 představení a raritou byla naše premiéra v Bučovicích na Moravě i
derniéra v nově rekonstruovaném letním kině v Klatovech, kde jsme ukončili
přehlídku amatérských souborů regionu.

Též jsme se účastnili tzv. oživlých prohlídek na starém zámku v Chudenicích, což
byl úžasný zážitek pro herce samé, ale hlavně pro návštěvníky. Nesmím
zapomenout na natáčení pohádky „O kouzelném jablku“. Snad se podaří ještě
letos uvést tento celovečerní film na plátna kin. V Bolešinech jsme natočili dva
pořady pro diváky kabelové a internetové televize a to, křest CD „Vojna není
kojná“ a pilotní program nového projektu s názvem „Krasohled aneb Host do
domu, hůl z ruky“. S dětmi nacvičili a 3x odehráli představení „O Červené a
Zelené Karkulce“.
Musím, při tomto ohlédnutí zpátky, jasně potvrdit: Úžasný, úspěšný a tvůrčí rok,
jen v mém věku, nějak utekl moc rychle.
Na závěr jen nastínění dalšího roku: Dát možnost nově přihlášeným členům
v nové komedii s pracovním názvem „Spartakyjáda“. V případě zájmu dětí ze ZŠ
pokračovat v dalším jejich hraní. Je prakticky dokončen projekt „Lucerna 2016“
jehož záměrem je spojení tří divadel a prezentace deseti představení v létě 2016
na hradech, zámcích a přírodních amfiteátrech. Moc bych si přál, aby divadelní
rok 2015 - 2016 byl ještě úspěšnější, ale ještě šťastnější bych byl, kdyby se lidé
zase naučili chodit na představení a akce, které jsme pro ně připravili.
S úctou František Strnad - nejstarší



Zveme Vás ...
Občanské sdružení Přátelé české
historie a Obec Bolešiny Vás zve
v neděli 27.9.2015 od 12:30 hod. na
vysvěcení obnoveného křížku na
křižovatce Bolešiny - Kydliny.

Akce – Bolešinská hospoda:
27.9.2015
Václavské pivobraní od 14hod
17.10.2015
Turnaj v prší
13.11.2015
Extra band revival
28.11.2015
Vepřové hody
5.12.2015
Mikulášská pro dospělé

Blahopřejeme jubilantům
60 let
Jaroslava Hlaváčková
Vlasta Matějková

Bolešiny
Bolešiny

65 let:
Urszula Greplová
Jan Kanta
Anna Slívová

Bolešiny
Kroměždice
Bolešiny

70 let
Karel Bouzek

Újezdec

84 let
Marie Svobodová

Domažličky

88 let
Marie Motlíková

Domažličky

Život Ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chci tedy říct:
"Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav, tak jak se slaví,
popíjej víno, písničku zpívej, s
veselou náladou na svět se dívej."

Krásné narozeniny, hodně zdraví, radosti, štěstí
a mnoho hezkých chvil
přeje
Zastupitelstvo obce Bolešiny


Vážení spoluobčané,
v poslední době se setkáváme s přáním jubilantů, aby jejich jméno případně věk
nebyly uváděny v rubrice „Blahopřejeme jubilantům. V případě, že si nepřejete být
v této rubrice uvedeni, sdělte svůj požadavek kanceláři obecního úřadu nebo jej
zašlete na adresu zpravodaj.bolesiny@seznam.cz v níže uvedeném termínu.
Příští číslo zpravodaje vyjde v prosinci 2015. Příspěvky můžete předat v kanceláři
obecního úřadu nebo zaslat do 25.11. 2015 na uvedenou adresu.
Realizační tým Zpravodaje

Obec Bolešiny a firma RUMPOLD-P spol. s r. o.
oznamují bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu a textilu,
který proběhne v sobotu dne 19. září 2015
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!

Aerotech Czech
s.r.o.
Dr. Sedláka 763
339 01 Klatovy
Tel. 376 339 910
E-Mail:
prace@aerotechczech.cz

Zavedená strojírenská firma obrábějící na CNC-strojích
součástky leteckých motorů, vyhlašuje výběrové řízení na
následující pracovní pozice:
Pracovník/ce kontroly
náplň: práce na speciálním stroji, vyplňování kontrolních
protokolů, komunikace se zákazníky v zahraničí
požadavky: SŠ technického směru, vhodné pro
absolventy, pečlivost, flexibilita
Obráběč na CNC-strojích (soustruh, frézka)
náplň: obrábění kovů na CNC-strojích, zodpovědnost za
kvalitu
požadavky: vyučení v oboru nebo SŠ strojní, vhodné pro
absolventy, umění číst výkresovou dokumentaci, smysl
pro přesnost a kvalitu, základy PC

