Zpravodaj
Číslo 2/2014

Vážení spoluobčané,
čas ubíhá neúprosným krokem, je až k neuvěření, že za tři týdny budeme mít
za sebou polovinu letošního roku. Nastane čas dovolených, pro děti
vytoužených prázdnin.
Dovolte mi, abych pár slovy zhodnotil období od posledního vydání
zpravodaje a zároveň se zamyslel a poskytl Vám aktuální informace
k nastávajícím měsícům červen – září.
Obec má za sebou období, ve kterém investičně a projektově připravila tři
akce, o kterých jste již byli v minulém čísle informováni. Konkrétně se jedná o
akci „Bolešiny – rekonstrukce místních komunikací – 1. etapa“, na kterou jsme
zdárně podali žádost o podporu. Žádost byla po formální stránce v pořádku a
nyní čekáme, zda budeme vybráni a bude nám dotace přidělena. Pokud ano,
pak v letních měsících proběhne řádné výběrové řízení, z kterého vzejde
vítězná firma, jež bude realizovat tuto akci v průběhu měsíců září – listopad.
Další akce, kterou má obec zpracovanou včetně výběrového řízení, nese
název „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Bolešiny čp. 83 – 1. fáze učebna + jídelna +
šatna + sociální zázemí; 2.fáze sociální zázemí pro 35 dětí“. Během měsíce
června podepíšeme s vítěznou firmou Stafis KT – Pačejov smlouvu o dílo
v hodnotě 714.273 Kč vč. DPH. Vlastní realizace proběhne během prázdnin.
Zároveň jsme požádali o finanční podporu na tuto akci Plzeňský kraj v rámci
programu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí.
Během měsíce dubna se nám podařilo vylepšit interiér v našem
kulturním zařízení. Celkovou opravou a údržbou prošla parketová podlaha na
sále a jevišti, byla vyměněna podlaha ve výčepu a zároveň prošla celkovou
opravou šatna. Na sál byly do všech oken pořízeny nové záclony. Všechny tyto
uvedené práce si vyžádaly částku 180.670,50 Kč.
Nesmím zapomenout ani na tři důležité a zdařilé společenské akce, které jsme
jako obec zajišťovali či podporovali, a to 10. 5. Vikariátní den, 18. 5. Setkání u
kaple Na Stráni (již poosmé) a konečně 24. 5. Setkání dětí, mládeže a
zájmových spolků obcí Bolešiny a Weiding u příležitosti 490 let od první

písemné zmínky o Bolešinech a odhalení pamětní desky páteru Josefu
Peksovi. Všem, kteří se podíleli na organizačním zajištění těchto akcí, jménem
obce děkuji.
Na druhou stranu si neodpustím pár kritických připomínek k uplynulým
květnovým dnům. Jsem velice rozhořčen, jako většina slušných spoluobčanů,
chováním a počínáním úzké skupiny občanů, kteří v noci z 30. 4. na 1. 5.
neuvěřitelně urážlivým a místy vulgárním způsobem pomalovali komunikace a
chodníky v obci Bolešiny. Je pravda, že malování a psaní během májky se
v naší obci traduje po desetiletí, ale co někteří aktéři předvedli v letošním roce,
to překračuje hranice slušného lidského chování a vrhá negativní stín na celou
obec. Věřím, že se do naší obce vrátí kultivovanost a slušnost, která je
neodmyslitelnou součástí občanské sounáležitosti.
V měsíci červnu nás čeká náročná akce, která byla projektově a
investičně připravována již od roku 2012, a to uložení vzdušného NN vedení do
země na návsi v Bolešinech (investorem ČEZ), a společně s ní realizace
nového rozvodu veřejného osvětlení. Prosíme obyvatele návsi v Bolešinech o
shovívavost a trpělivost během výkopových prací. Doufáme, že se nám podaří
tímto prvním krokem vylepšit neutišitelný stav bolešinské návsi. Samozřejmě,
podle dostupnosti finančních prostředků, budou realizovány další sítě –
splašková kanalizace, vlastní povrchy s uspořádáním asfaltových ploch a
zeleně.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, abyste nastávající období prázdnin a
dovolených prožili co nejlépe, abyste si odpočinuli a načerpali nové síly.

Ing. Josef Sommer

Příjemná zpráva……
Obec Bolešiny se v květnu letošního roku zúčastnila elektronické aukce na
nákup elektrické energie pro odběrná místa ve vlastnictví naší obce a zároveň
pro zřizovanou příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Bolešiny prostřednictvím
firmy BL facility s.r.o. Mimo jiné nám tuto povinnost ukládá platná legislativa, že
při nákupu služeb se musíme chovat hospodárně a transparentně.
Na základě této aukce se nám podařilo nakoupit energie za cenu o 72 tis. Kč
levněji pro období září 2014 – září 2015.

Výše uvedená firma nabízí tuto službu i pro fyzické osoby. Bližší informace
Vám podáme na obecním úřadě. Pro zajímavost uvádíme tabulku, z které jsou
patrné úspory vysoutěžené i pro ostatní obce.
Reference veřejný sektor (květen 2014)

Elektronická aukce – aukce
elektrické energie

Budeme mít novou obecně závaznou vyhlášku……
Zastupitelstvo Obce Bolešiny na svém nejbližším jednání, tj. 11.6.2014
v Domažličkách projedná návrh nové vyhlášky o poplatcích. Současná
vyhláška (č. 3/2004) je po stránce právní nevyhovující. Proto z popudu odboru
dozoru a kontroly veřejné správy při Ministerstvu vnitra ČR je nutné původní
vyhlášku zrušit a vydat po veřejném projednání v zastupitelstvu obce vyhlášku
novou.
V návrhu pro jednání je, že obec zavede tři poplatky a to:
2
1. Z užívání veřejného prostranství (návrh 10,-Kč/m /den
2. Ze psa (návrh 150,-Kč/pes/rok, z každého dalšího 200,-Kč/rok)
3. Za ubytování – ubytovny, penziony (návrh 5,-Kč/osoba/den)
Doposud existující poplatek ze vstupného obec nebude uplatňovat a tento
zruší. Důvodem je, že chce touto cestou podporovat společenské dění v obci.
Plné znění nové vyhlášky bude po schválení zveřejněno na úřední desce
obecního úřadu po dobu 15 dnů a zároveň na webových stránkách obce.

Ze života obce – Slavošovice
Před letošními Velikonocemi se uskutečnil
výlov rybníka. Počasí nám přálo, všichni
jsme se těšili, že si domů poneseme
kapra. Jaké bylo naše zklamání, když
velké ryby v rybníce nebyly. O jejich
likvidaci se postarala škodná.
Jako každý rok, také letos se 30.4.2014
v podvečer stavěla májka. Hned potom byl
zapálen oheň, opékali jsme si na něm
klobásy, a když se setmělo, zapálili děti
čarodějnici. U májky bylo veselo do pozdních hodin.
Dne 3.5.2014 se v Pihovicích odehrál
fotbalový zápas mezi Pihovicemi a
Savošovicemi. Hrálo se za velmi
studeného počasí. Zápas skončil 4:2
vítězstvím Slavošovic.
Již po osmé se 17.5.2014 konala májová
slavnost u kaple Panny Marie Na stráni.
Slavošovičtí
hasiči
opět
zajistili
občerstvení. Rodina Miloslava Trefance
z Čínova nás pohostila koláčky a různými
sladkostmi. Na programu bylo vystoupení
pěveckého sboru Lada, následovala
májová bohoslužba a na konec jsme si zazpívali s kapelou Ladovkou pod
vedením Václava Frančíka. Program proběhl pod přístřešky, protože celé
odpoledne pršelo. Dobrou náladu déšť nepokazil, i když účastníků slavnosti
bylo méně.
V sobotu 24.5.2014 se v Bolešinech
konala oslava u příležitosti 490.
Výročí první písemné zmínky o obci.
Naši hasiči tam vystavili starou
hasičskou stříkačku z roku 1924.
Hasičské družstvo se také tento den
zúčastnilo
okrskové
soutěže
v Tupadlech, kde obsadily 4. místo.
To je vše, s čím jsme Vás chtěla
seznámit a přeji všem hezké léto a
mnoho krásných zážitků.

Helena Toušová

Telegraficky ze školy ...
Necelý měsíc nám chybí do konce školního roku a všichni se už těší na
zasloužené
prázdniny.
Než
opustíme ale školní budovu
s vysvědčením v ruce, chtěla bych
naše čtenáře seznámit s tím, co
nás ještě čeká a jakých akcí jsme
se v druhém pololetí tohoto
školního roku zúčastnili. Myslím,
že toho není zrovna mále a že se
naše děti nemohly nudit.
V druhém pololetí jsme se
zúčastnili:
17. 3.
25. 3.
4. 4.
4. 4.
8. 4.
14. 4.
16. 4.
9. 5.
13. 5.
15. 5.
20. 5.
23. 5.
24. 5.
27. 5.
31. 5.

návštěva 3D kina v Klatovech
okrskové kolo v přehazované (vybojovali jsme 1. a 2. místo a
postup do okresu)
okresní kolo v přehazované (umístili jsme se na krásném 2. a
4. místě)
stromkové slavnosti – výsadba ovocných stromů
divadelní představení v Klatovech
beseda o vlaštovkách
okrskové kolo ve vybíjené (obsadili jsme 4. místo)
divadelní představení a přespolní běh v Těchonicích
představení Jaroslava Uhlíře v Plzni a 3D planetária v Plzni
fotbalový turnaj v Mochtíně
vítání občánků
divadelní představení v Klatovech
odhalení pamětní desky páteru Peksovi
návštěva vzdělávacího centra v Černošíně
vystoupení dramatického kroužku v KD Bolešiny

A co nás ještě čeká v červnu?
2. 6.
dopravní hřiště v Klatovech
3. 6.
oslava dne dětí, jízda zručnosti
4. 6.
výlet Železná Ruda
6. - 8. 6.
vodácký výlet
23. 6. - 24. 6.
exkurze na farmu Podolí
25. 6.
cyklo výlet okolím
26. 6.
školní atletická olympiáda
Mgr. Ivana Martínková

Okénko do historie ...
... tentokrát na téma „Podnikání v Bolešinech před 80 lety“
V Bolešinech hospodařilo 66 zemědělců. Byl zde mlýn pana Hory (Pod
Strání),kovárna pana Petlana (Pojarovi), pekař pan Jandík (Hrdinna č.p. 30),
obchodníci pan Majer (Rada č.p. 47) a pan Klášterka (č.p. 5), řezník a uzenář
pan Hromada, hostinský pan Flaks (starý obchod) a pan Hromada, obuvník
pan Michal č.p. 33, kampelička pan Hladík č.p. 54, švadlena paní Kloudová č.p.
54, truhlářství a kolářství č.p. 27. Dále pan Jan Bureš a Jan Míšek těžili v okolí
vápenec a pálili vápno, které rozváželi po okolních obcích. Bolešinského vápna
bylo použito v r.1811 při stavbě mostu ve Švihově.

Jiří Gregora

Pečovatelské služby v obci – zpráva z průzkumu
Průzkum zájmu seniorů, osob se zdravotním postižením a pečujících osob o
pečovatelskou službu v obci Bolešiny byl realizován prostřednictvím dotazníků
v době od 15.2. do 15.3.2014. Bylo osloveno 74 občanů.
Bylo zjištěno, že mezi nejčastěji zmiňované problémy patří problémy zdravotní,
dále problémy s dopravou, nižší soběstačností, nedostatkem financí a nižší
mobilitou. V několika případech byla vážným problémem uvedena osamělost.
O pečovatelskou službu má zájem 8 občanů už nyní. Senioři a zdravotně
postižení by uvítali dovoz obědů, úklid domácnosti, zajištění nákupů, doprovod
k lékaři či na úřady. Senioři i pečující osoby jsou většinou spokojeni se situací v
obci, ve které žijí. Zlepšení by ale přivítali zejména v zajištění dopravního
spojení a obnovou pojízdných prodejen.
Úplné hodnocení průzkumu je možné najít na webových stránkách obce
Bolešiny – www.bolesiny.cz.

Zdeňka Holá

FOTOSOUTĚŽ 2014
Pozor! Uzávěrka prodloužena do 30. června 2014 !
Obce Bolešiny, Domažlicky, Kroměždice, Pečetín, Slavošovice, Újezdec a
jejich okolí vždy fotili do různých kalendářů a propagačních materiálů
profesionální fotografové. Kdo se ale podívá například na Facebook, nemůže si
nevšimnout, kolik šikovných fotografických talentů v Bolešinech a v okolních
obcích bydlí. Těm všem chceme dát nyní opět šanci a pozvat je do naší
fotosoutěže.
Více na webových stránkách obce Bolešiny – www.bolesiny.cz.

Zveme Vás ...
•

Slet historických modelů 14.6.2014 do 13:00 – letiště Modelklubu
Bolešiny.

•

SDH Bolešiny + SK Bolešiny zvou na předpouťové posezení do Lomu
ve Vrchu v pátek 11.7.2014 od 19:00 hod. „S opekáním berana“.

•

V sobotu 12.7.2014 od 15:00 hod. soutěžní odpoledne pro děti a
dospělé – kulturní dům v Bolešinech.

•

SDH Bolešiny zve všechny příznivce dobré nálady na tradiční pouťový
přejezd lávky přes rybník Plzenčák, která se uskuteční v neděli
13.7.2014 od 13:00 hod.

•

V neděli 13.7.2014 od 16:00 hod. pouťové posezení se zpěvem,
tancem i hudbou Vény z krámu – kulturní dům v Bolešinech.

•

Pouťové veselí v Bolešinech - po více jak třiceti letech dorazí do
Bolešin pouťové atrakce firmy Lunapark Miloslav Duchoň z Kanic.

•

RC model show 19.-20.7.2014 do 13:00 hod. – letiště Modelklubu
Bolešiny.

•

Ukončení prázdnin 30.8.2014 od 13:00 hod. – letiště Modelklubu
Bolešiny.

•

Václavské pivní slavnosti, které se uskuteční tentokrát v sobotu
27.9.2014 u kulturního domu od 14:00 hod.

Univerzita třetího věku
Slavnostní okamžiky
prožívali studenti
bakalářského studia VU3V
v aule ČZU Praha při
promoci.
Blahopřejeme.

Když se řekne Višňová ...

Jak daleko je Melbourne?

Vzpomínka na Otce Peksu
(Hana Grezanicová)

Dnes jsme zde v Bolešinách
a vzpomínáme ...
My, Češi z Autstrálie
Vás stále rádi máme.

Po mnoha rocích exilu
vrátil jste se ve svůj kraj,
vždyť česká země rodná
byl pozemský Váš ráj.

Přišel jste mezi nás
daleko od domova.
Pro život v cizině
Je těžké hledat slova.

Díky, Otče, díky
za Šumavu tam daleko!
Láska k vlasti neumírá –
Je v duši vždy tak hluboko.

Zůstal jste stále – byť daleko
v duši na Šumavě
a založil jste tam jinou
Šumavu k její slávě.
Žil jste stále pro víru
a lásku ke své vlasti
přes všechny problémy
a často různé strasti.

Zájezd za lázeňským pobytem ve dnech 7.-10.8.2014
------------------------------------------------------------------------------7.8.2014 – odjezd v 5:00 hod. od autobusové zastávky v Bolešinech směr
Pasov, Linec, Vídeň, Bratislava, Velký Meder (Čalovo),
příjezd kolen 17:00 hod. do hotelu Elenka – ubytování ve
dvoulůžkových pokojích, večeře, návštěva termálních lázní,
z pokoje možno chodit v županech, cca 100 m.
8.8.2014 – snídaně, odjezd na výlet do Gleru v Maďarsku, prohlídka
města, odpoledne návštěva termálních lázní, večeře, návštěva
vinařského závodu Sandvin, degustace vín.
9.8.2014 – snídaně, výlet na vodní dílo Gabčíkovo, odpoledne termální
koupaliště, zabíjačková večeře a dále taneční zábava.
10.8.2014 – snídaně, termální koupaliště, ve 12:00 hod. odjezd domů Velký
Meder, Bratislava, Vídeň, Halánky, Třeboň, České Budějovice,
Bolešiny.
Cena zájezdu vč. polopenze, vstupu do lázní a výletů je 4000,-- Kč na osobu.
Pojištění je nutno si individuálně zajistit. Nezepomeňte platný občanský průkaz
a kapesné (např. degustace vín 8 euro/osoba, 1 litr vína 1,5 eura atd.).
V tomto zájezdu se uvolnilo několik míst. Přihlášky na níže uvedené adrese.
Zájezd pořádá SDH Bolešiny, přihlášky u Františka Krause (bolešiny 86, 339
01 Klatovy, tel.: 603541501)

Kontejnery na textil
Ve spolupráci s firmou
RUMPOLD-P s.r.o. byly v Bolešinech a
v Kroměždicích umístěny kontejnery na
textil.
Ilustrační foto.

Blahopřejeme jubilantům
60 let
Marie Kovandová

Bolešiny

65 let
Alena Kovandová

Bolešiny

70 let
Vladislav Rozsypal

Domažličky

80 let
Věra Kolářová

Bolešiny

86 let
Marie Baštářová

Kroměždice

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 září 2014. Příspěvky můžete předat v kanceláři
obecního úřadu nebo zaslat do 25. 8. 2014 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

