Zpravodaj
Číslo 3/2014

Vážení spoluobčané,
po třech měsících se Vám opět dostává do ruky Zpravodaj informující Vás o
událostech, které se již staly, a o těch, na které se můžete těšit v nastávajícím
období. Doba prázdnin a dovolených uplynula jako voda a dětem znovu začala
škola.
Během letních měsíců obec řešila několik investičních akcí. Předně se jednalo
o stavební úpravy v budově základní a mateřské školy, jež spočívaly
v rozšíření kapacity školní jídelny, včetně jejího sociálního zázemí, a dále pak
v celkové generální opravě sociálního zázemí v mateřské školce, které bylo
kapacitně i kvalitou nevyhovující. Za podpory Fondu solidarity EU se povedlo
opravit následky povodňových škod z června loňského roku, konkrétně část
místní komunikace z Domažliček k mlýnu Podhora v délce cca 500 m a
poničený propustek u chat naproti hájovně ve Vítkovicích. Zdárně se podařilo
zrealizovat veřejné osvětlení na návsi v Bolešinech a směrem z Bolešin k
mlýnu Podhora.
A co nás čeká v následujícím období? Za měsíc skončí volební období a voliči
rozhodnou o složení nového vedení obce na příští čtyři roky. Jen pro
zajímavost si dovolím Vám předložit skutečnost rozvoje našich obcí v rámci
našeho správního území: v roce 2002 byl majetek obce ve výši 30 milionů
korun, v roce 2006 42 milionů korun, v roce 2010 72,5 milionu korun a v roce
2014 to je 104,5 milionu korun. Tato čísla skrývají nespočet realizovaných
projektů, jejichž vyjmenování by zabralo obsah tohoto Zpravodaje. Za těmito
čísly se skrývá také spousta času, který mohli zastupitelé věnovat své rodině,
svým nejbližším. Proto bych chtěl touto cestou stávajícím zastupitelům
poděkovat a vyjádřit jim uznání za jejich nelehkou a nevděčnou práci.

Samozřejmě také děkuji redakčnímu týmu Zpravodaje v čele s Ing. Věrou
Rozsypalovou za to, že jsme pravidelně každé tři měsíce dostávali tento
čtvrtletník do svých domácností. Věřte, že i tato práce není lehká a je časově
náročná. Doufejme, že po volbách bude nové vedení v této tradici pokračovat.
Nakonec Vám, vážení spoluobčané, přeji, abyste příjemně strávili nastávající
podzim a abyste měli šťastnou ruku při výběru nových zastupitelů naší obce.

Ing. Josef Sommer

První školní den
Letos 1. září je i první školní den. Opět se vracíme do školních lavic. Učitelé se
těší více, žáci méně☺. Určitě jsou ale všichni plní nových zážitků a nemohou
se dočkat, až budou vše vyprávět.
První školní den je významným dnem nejen pro rodiče, ale hlavně pro malé
prvňáčky. V letošním roce jich je 12. Přišli do naší školy se svými rodiči v
radostném očekávání. Do školních lavic usedli: Viktorka Bauerová, Lukášek
Brůha, Martínek Bureš, Sabinka Hořejší,
Adámek Michal, Míša Kovařík, Dominik
Lacko, Anička Leder, Natálka Pavlíková,
Baruška Peksová, Lucinka Treybalová a
Matyášek Vích.
Máme dětí jako smetí ☺, a proto během
prázdnin
muselo
dojít
k velkým
změnám. ,,Nafoukli“ jsme školu, co to
jen šlo ☺. V mateřské škole byly během
prázdnin vybudovány nové záchody a

umývárna. Školní jídelna byla zvětšena,
vybudovaly se nové záchody a šatna. Byl
sem zakoupen nový nábytek. Školní
jídelna bude v letošním roce sloužit nejen
jako jídelna, ale i jako třída.
Rekord z počátku minulého století, téměř
170 žáků, nepřekonáme, ale nyní má
škola 2 třídy mateřské školy, 2 oddělení
školní družiny, necelých 100 strávníků
školní jídelny a asi poprvé v celé historii bude škola mít i tři třídy základní školy.

Nastoupila k nám nová paní učitelka Mgr. Petra Chodová. První třídu budou
navštěvovat žáci 1. a 3. ročníku, druhou třídu žáci 2. a 4. ročníku a třetí třídu
žáci 5. ročníku. Věříme, že si děti na toto nové uspořádání tříd a nové změny
rychle zvyknou.
Děkujeme všem zastupitelům obce a panu starostovi za vybudování úžasného
zázemí pro děti a přejeme všem do nového školního roku hodně úspěchů a
spoustu nových zážitků a kamarádů.

Mgr. Ivana Martínková

Slavošovice
Dne 5. 7. 2014 od 13 hodin začal odvetný fotbalový zápas mezi Slavošovicemi
a Pihovicemi. Všichni hráči šli do boje s plným nasazením za hlasitého
povzbuzování fanoušků z obou vesnic. Nechyběly ani malé roztleskávačky.
Protože bylo horko, přišlo vhod i občerstvení a všichni se těšili na grilované
prase. Fotbal nakonec skončil
výhrou Slavošovic 9:2. Bylo to
krásné odpoledne, ke kterému
přispěl i harmonikář Jindra
Hrudička. Večer jsme se
přesunuli do hasičské klubovny
a pokračovali v zábavě.
Byly před námi dva měsíce
prázdnin, na jejichž konci se dne
30. 8. uskutečnila soutěž
Pošumavské
hasičské
ligy
spojená se soutěží O pohár
starosty obce. Za pěkného
počasí se soutěže zúčastnilo 16
družstev mužů a 3 družstva žen. První místo obsadily ženy z Nýrska, na
druhém místě se umístily Drslavice a třetí skončila Hadrava. Mezi muži
zvítězila Hadrava, druzí skončili muži z Tupadel a třetí místo obsadili hasiči
z Velenov. Pohár starosty putoval do Hadravy.
V sobotu 3. 10. 2014 srdečně zveme všechny příznivce hasičských soutěží do
Slavošovic na tradiční soutěž PS8.
Helena Toušová

Divadlo žije
Po mnoha letech odmlky pár nadšenců obnovilo tradici ochotnického divadla
v Bolešinech. Premiéra komedie „Jo, není to jednoduché“ odehrají ochotníci
v neděli 12.10 2014 v 19:30 v KD Bolešiny.
Srdečně zveme a doufáme, že pobavíme ty, co se na nás přijdou podívat.
Ochotnický spolek Bolešiny

Pozvánka do keramického kroužku
Ve středu 1. října 2014 od 17:00 hodin opět začínáme!
Malé děti, maminky, tatínkové, ale i babičky přijďte nahlédnout do dílny
keramiky a vyzkoušet si práci s hlínou /sklep Bolešinské hospody/. Uvidíte, že
neodoláte kouzlu hlíny a zůstanete.
Za členy Vás zve Dana Lencová – vedoucí kroužku

POZVÁNKA
Kulturní komise při Obci Bolešiny si Vás dovoluje pozvat na promítání
cestopisného
filmu
„Toulky
Rumunskem“ do kulturního domu
v Bolešinech v sobotu 1.11.2014 od
18:00 hodin.
Jestli chcete ještě zažít kus
romantiky, vrátit se o několik let
zpět, volně poklábosit s pastevci
ovcí, pojíst pravý ovčí sýr,rozdělat si
oheň v horách a jen tak se toulat neváhejte a rychle odjeďte do Rumunska.
Jana Dvorská a Miloš Kašpar

Zveme Vás ...
•

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

•

11.10. 2014

Zavíráme nebe s drakiádou – Modelklud Bolešiny

•

12.10.2014

Divadelní spolek Bolešiny „Jo, není to jednoduché…“

•

25.10.2014

Turnaj v „PRŠÍ“ – Bolešinská hospoda

•

1.11.2014

Kašpar – cestopisná přednáška o Rumunsku

•

14.11.2014

Extra band revival – Bolešinská hospoda

•

29.11.2014
Mikulášská besídka pro děti od 20:00 Mikulášská
zábava pro dospělé – Bolešinská hospoda

•

6.12.2014

Vepřové hody – Bolešinská hospoda

•

26.12.2014

Radiátor – zábava – Bolešinská hospoda

•

27.12. 2014

Štěpánské polátání – Modelklud Bolešiny

Asfalt nebo zeleň?
Asfalt má zajisté řadu nezpochybnitelných civilizačních výhod oproti trávě.
Především se nemusí sekat, neboří se do něho kola automobilů a má
uklidňující šedivou, v létě až černou barvu.
Přesto si myslím, že by nemusel pokrývat celou plochu návsi. Existence
potůčku, dnes skrytého v potrubí, nabízí možnost vytvoření malé oázy mezi
Jandíkovic, Rábovic a Hladíkovic.
Jiří Gregora

Jaký je Váš názor? Napište nám na adresu zpravodaj.bolesiny@seznam.cz.

Plzeňské oslavy vzniku republiky
28. října 2014
Již podeváté oslaví Plzeňané vznik samostatného Československa v roce
1918. U příležitosti státního svátku nabízí město Plzeň bohatý program, jehož
cílem je nejen poukázat na tradice české státnosti, ale zároveň nabídnout
takové akce, aby mohli všichni návštěvníci strávit tento den prohlídkou
zajímavých plzeňských pamětihodností, muzeí a dalších atraktivních míst, a to
buď za symbolických 28 korun, nebo úplně zdarma.
Letošní 96. narozeniny republiky nabídnou návštěvu více než dvacítky
turistických cílů. Budou pořádány komentované prohlídky radnice,
zrekonstruovaných Loosových interiérů, a novinkou budou cesty do útrob
Doosan Arény a nového atletického stadionu v Plzni.
Klub českých turistů představí nové trasy, zájemcům se otevřou Meditační a
Luftova zahrada. Rodiny s dětmi mohou navštívit ZOO, jít si zaplavat do
bazénu, vyzkoušet bruslení na zimním stadionu nebo se na náměstí zatočit na
obřím kolotoči Le Manège Carré Sénart. Specifické budou rovněž exkurze do
Vodárny Plzeň nebo Plzeňského prazdroje.
Celý den budou v Měšťanské Besedě probíhat divadelní představení pro děti a
kulturní program U Branky. Den oslav ukončí slavnostní shromáždění k 96.
výročí založení Československa na náměstí T.G. Masaryka v Plzni a Průvod
světel, který povede centrem města až na náměstí Republiky, kde shlédne
slavnostní ohňostroj.
Otevřete si i Vy Plzeň – Evropské hlavní město kultury!
Kompletní program oslav najdete na: www.plzen.eu
Adéla Kuželíková, Magistrát města Plzně

Hasičský zájezd 7. - 10. srpna 2014
Jako každý rok, i tento jsme vyjeli s hasiči na čtyřdenní zájezd na Slovensko
do Vel´kého Mederu. Vel´ký Meder je město na jižním Slovensku, obýváno
většinou maďarské národnosti. Je známé především svými termálními
prameny. Zvolili jsme trasu přes Německo a Rakousko. V Německu jsme měli
první zastávku ve městě Pasov.
Pasov je město u hranic s Rakouskem. Leží ve výběžku Českého/Bavorského
lesa cca 50 km od Česka. Kvůli své poloze na soutoku tří řek – Dunaje, Innu a

Ilzu – je Pasov nazýván „městem tří řek“. Město bylo po 600 let samostatným
biskupským knížectvím, obklopeným Bavorskem, Rakouskem a Čechami, a
také bylo hlavním překladištěm pro obchod se solí směrem do Čech.Život
v Pasově byl odjakživa utvářen lodní dopravou. Kromě okružní plavby a
výletních plaveb údolím Dunaje jsou z Pasova pořádány pohádkové cesty
turistickými loděmi do zemí, jimiž protéká Dunaj. Díky své unikátní poloze u
třech řek je Pasov také rájem cyklistů. Navštívili jsme dům sv. Štěpána
s největšími varhanami na světě, umístěnými v katolickém kostele. Dále jsme
pokračovali přes Vídeň a Bratislavu do Vel´kého Mederu. Na místo jsme
dorazili kolem druhé hodiny, ubytovali jsme se v malebném hotelu ELENKA a
hned jsem šli smočit svá unavená těla do přilehlých termálních lázní.
Voda z Velkého Mederu příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře,
svalů a celkově příznivě působí na regeneraci organismu. Termální koupaliště
bylo otevřeno v roce 1974, poskytuje celoroční služby ve svém areálu s
vnitřními i vnějšími bazény s teplotou vody 36 - 38 °C. Krom ě bazénu jsou v
létě k dispozici dva tobogány, minigolf, plážový volejbal, velká pláž, hřiště pro
děti, maxišachy, restaurace, stánky rychlého občerstvení a další služby. Celý
areál je obklopen lesoparkem s možností procházek na udržovaných a
značených lesních cestičkách.Druhý den po snídani jsme vyrazili do
maďarského města Gleru, kde jsme si prohlédli město, ve kterém se konaly
oslavy - barokní svatba v kostýmech, v ulicích hráli muzikanti, bylo se na co
dívat.V poledne jsme se vrátili zpět a užili si koupání až do večeře. Po dobré
večeři jsme odjeli na degustaci vín do vinařství SANVIN- leží v úrodné
Podunajské nížině. SANVIN je pokračovatelem původního vinařství v Okoči. K
charakteru přispívá svým dílem i nenahraditelná lokalita trojúhelníku jižního
Slovenska, severního Maďarska a rakouského Burgenlandu. Po prohlídce
vinařského závodu jsme poseděli v krásném sklípku, kde jsem ochutnali
nejlepší bílá, růžová a červená vína s možností zakoupení si z některých
vybraných odrůd. K dobré náladě přispěl Vlastík Trojan se svou kytarou a
všichni jsme si rádi s ním zazpívali. Spokojeni a v dobré náladě jsme vrátili
zpět do Vel´kého Mederu. Ráno po snídani jsme se vydali na vodní dílo
Gabčíkovo . Gabčíkovo je vodní dílo na Dunaji v Bratislavě a jihovýchodně od
ní v Trnavském kraji, na jižním Slovensku těsně na hranici s Maďarskem.
Přehradní hráz s vodní elektrárnou je postavena přibližně 1 km jižně od obce
Gabčíkovo, podle níž je také dílo pojmenováno. Vzniklá přehradní nádrž má
rozlohu 46 km² a zasahuje i do Bratislavského kraje. Leží v nadmořské výšce
131 m. Původně mělo jít o společnou československo-maďarskou stavbu s
cílem jednak zabránit záplavám v této oblasti, jednak zlepšit splavnost této
části řeky.
Vodní dílo Gabčíkovo je dnes vyhledávaným turistickým cílem. Podíváte se jak
přehradní nádrž vypadá, dozvíte se jaké spory zde v historii byly a také se
můžete projet na lodi. Vodní dílo Gabčíkovo se začalo budovat v roce 1976 a
to kvůli předchozím velkým povodním v roce 1954 a 1965. Celá stavba byla po
dlouhých letech dokončena až v 90. letech 20 století. Následovala hodinová

plavba lodí, kde jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí. Po té jsme se opět
vrátili do Vel´kého Mederu a celé odpoledne využili ke koupání. Na večeři nás
čekalo milé překvapení v podobě pečeného prasete se svítící fontánou.
Prasátko bylo neuvěřitelné dobré a myslím, že byli všichni spokojeni. K tomu
všemu nám zahrála kapela v podání tří muzikantů /housle, varhany a
harmonika/ z Dunajské Stredy. Každému zahráli na přání písničku a
nejznámější melodie. Po tomto krásném večeru se nám dobře usínalo.
Nedělní dopoledne opět část účastníků zájezdu strávila v termálních lázních a
část šla nakupovat do města. Po dvanácté hodině jsem se rozloučili s majiteli
hotelu a vyrazili zpět do Čech.
Jako každý rok i tento výlet se hodně povedl a může litovat jen ten, kdo se ho
nezúčastnil. Velký dík patří vedoucímu zájezdu Františku Krausovi. Bez jeho
nadšení by se tento zájezd neuskutečnil.

Dana Hladíková

Víčka pro Adélku
Pomozte nám, prosím, se sběrem víček pro Adélku Novákovou.
Víčka můžete předat ve škole v Bolešinech nebo na obecním úřadu.
Získané prostředky budou použity pro nákup zdravotních potřeb.
Všem, kteří naší dceři touto cestou pomohou, děkuji.

Pavel Novák, Klatovy

Statistika nuda je ... aneb majetek obce v číslech
Tabulka majetku obce Bolešiny (v tisících Kč)
Rok
Nehmotný majetek
(software)

2002

2006

2010

2014

155,49

277,69

395,80

204,27

22 401,81

34 413,78

63 052,11

94 539,05

384,57

577,16

1 474,23

1 100,52

1 553,82

1 199,74

1 532,39

1 817,14

Pozemky

5 526,10

5 956,28

6 045,60

6 960,44

Celkem

30 021,79

42 424,65

72 500,13

104 621,42

Stavby (nemovitosti)
Movité věci (stroje a
zařízení)
Drobný majetek (nad 3.000
Kč)

Pořízení majetku v průběhu let 2003 – 2014 (v Kč)
Rok Majetek
2003 MK a VO
2004 byty čp.83
chodník
opěrná zeď - protipovodňová
2005 Rybník R1 revitalizace
prodloužení vod. Bolešiny
2006 byty čp.20 + ČOV
MŠ rozvod vzduchotechniky
místní rozhlas obce
hřiště Bolešiny, oplocení fotbalového
hřiště
2007 stodola Bolešiny
reko vodovod Bolešiny
dětské hřiště Bolešiny u školy
2008 zateplení ZŠ a MŠ Bolešiny
dětské hřiště Slavošovice
2009 garáž Bolešiny
reko MK Bolešiny - Ostřetice
2010 kabiny Bolešiny
terasa s pergolou
garáž u čp.20
protipovodňová opatření-2x poldr,
meliorace

Pořizovací hodnota
Poznámka
669 105,10
944 000,00
195 864,20
41 538,40
906 556,20
50 086,00
7 631 019,89
43 750,00
45 000,00
1 484 317,04
94 590,00
459 042,49
244 428,10
2 263 768,90
141 414,50
85 000,00
13 671 596,20
2 435 493,28
212 510,00
193 280,00
bezúplatné
8 368 444,50 převzetí

Park pospolitosti
kaplička Slavošovice-techn.zhodnocení
2011 zateplení čp.10, výměna zdroje tepla
účelová komunikace Za Pilou
prodloužení kanalizace Slavošovice
studny
socha sv. Jana Nepomuckého
přístřešky u KD Bolešiny
2x
2012 budova Domažličky čp.8
Pečetín sklad (objekt bývalé váhy)
kaplička Kroměždice
památník padlých Kroměždice
Bezpečný příchod do ZŠ a MŠ Bolešiny
Poldr R1 s výsadbou a zdrží
Rekonstrukce propustku
Rybník VN2, odbahnění
Bezpečnostní přeliv VN1
bezdrátový rozhlas
2013 budova Bolešiny čp.63, přístřešek, stáj
10 TI Bolešiny - komunikace
10 TI Bolešiny - kanalizace dešťová,
splašková
10 TI Bolešiny - vodovod
10 TI Bolešiny - chodník u silnice II/186
10 TI Bolešiny - veřejné osvětlení
Bezpečná cyklistická trasa Klatovy Bolešiny
přístupová komunikace k cyklostezce
dětské hřiště Kroměždice
revitalizace školní zahrady Bolešiny
vzdouvací a odběrný objekt pro
napouštění
rybníka Slavošovice

77 251,00
227 566,00
2 237 102,00
bezúplatné
8 315 039,50 převzetí
1 540 072,00
14 487,00
46 879,00
23 650,00
1 166 169,60
5 650,00
255 894,00
19 103,00
593 393,24
bezúplatné
3 252 856,72 převzetí
bezúplatné
259 100,48 převzetí
bezúplatné
2 242 371,76 převzetí
bezúplatné
30 764,04 převzetí
246 144,00
259 596,00
1 919 565,59
2 001 999,46
490 297,68
822 564,32
197 168,42
3 240 307,50
1 851 846,00
96 865,68
225 952,52

bezúplatné
180 498,00 převzetí

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

Obec Bolešiny a firma RUMPOLD-P spol. s r. o.
oznamují bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu a textilu,
který proběhne v sobotu dne 4. října 2014
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!

Blahopřejeme jubilantům
60 let
Miroslav Šulan

Kroměždice

65 let

Miloslav Martínek
Jaroslava Nováková
Václav Touš
Miloslava Nováčková

Bolešiny
Pečetín
Slavošovice
Bolešiny

70 let
Jan Hofman

Slavošovice

83 let
Marie Svobodová

Domažličky

87 let
Marie Motlíková

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

Příští číslo zpravodaje vyjde v prosinci 2014. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 25. 11. 2014 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

