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Vážení spoluobčané,

po téměř tříměsíční pauze se k Vám dostává další vydání obecního
Zpravodaje. Je na místě zhodnotit uplynulé období a informovat Vás o tom, co
nás čeká v následujícím období, tj. v létě.
Nejprve co se událo od posledního vydání. Závěrem měsíce dubna obec
převzala od zhotovitele firmy Rekon Insta, s.r.o. ukončenou akci „Vyčištění a
zkapacitnění požární nádrže návesního rybníka par.č.103 v k.ú. Bolešiny“.
Názor, zda se dílo povedlo, nechám na Vás. Co se týče administrativního
vyřízení této akce, obec čeká v průběhu měsíce června závěrečné vyúčtování
s poskytovatelem dotace, což je Ministerstvo zemědělství ČR.
V Pečetíně se nám podařilo obnovit poslední místo památek místního
významu, křížek „u Škulinojc pahorku“. Poděkování za jeho obnovu patří
pánům Václavu a Oldřichu Toušovým, kteří místo vyčistili od náletových dřevin
a křížek, který obec získala od obce Týnec, postavili. Pro zajímavost seznam
všech památek místního významu je na internetových stránkách obce. Ke
každému místu se pojí určitá historická událost nebo legenda, proto bych chtěl
požádat ty z Vás, kteří něco o těchto místech víte, znáte pověsti nebo
historické skutečnosti, které se k těmto místům vážou, předejte, prosím, tyto
informace prostřednictvím obce dalším generacím. Věřte, že tyto to
v budoucnu ocení.
V průběhu měsíce května probíhala oprava místních komunikací po zimním
období, veškeré opravy se dělaly metodou JetPatcher a obec za ně zaplatila
téměř 250 tis. Kč bez DPH. Jednalo se o úseky Bolešiny – Újezdec, Bolešiny –
Kydliny rozcestí, Pečetín Draha, Pečetín – Třebíšov. V červnu čeká opravy
úsek Slavošovice – Pihovice, včetně instalace zpomalovacího prahu mezi
popisnými čísly Slavošovice 1 a Slavošovice 23. Před dokončením a předáním
je rozšíření veřejného osvětlení v Bolešinech „v uličce“ před čp. 25 a dále úsek
„k pile“. Za tyto akce obec zaplatila 195 tis. Kč bez DPH.
V závěrečných fázích je akce „Bolešiny – kanalizace a ČOV“. V samostatném
článku tohoto zpravodaje je podrobný návod, jak postupovat při realizaci

přípojek k Vašim nemovitostem. Ještě jednou Vás žádám, abyste připojení na
splaškovou kanalizaci nepodcenili a věnovali jí patřičnou pozornost.
A co nás čeká v následujícím období? V závěru měsíce června obec začne
realizovat akci „Rekonstrukce oplocení víceúčelového sportovního zařízení
v Bolešinech“. Toto dílo bude provádět stavební firma Šimáček – stavby, s.r.o.
za cenu 608.940,- Kč bez DPH. Obec na tuto akci obdržela dotaci
z Plzeňského kraje ve výši 380.000,- Kč z programu Stabilizace a obnovy
venkova. Celé dílo by mělo být dokončeno podle smlouvy o dílo do poloviny
srpna letošního roku tak, aby sportovní klub mohl řádně zahájit podzimní kolo
fotbalové ligy. V týdnu od 26. do 30. 6. naši obec navštíví delegace
z rumunského Banátu, konkrétně z obce Gernik. Začátkem měsíce května
jsem měl tu čest navštívit tuto oblast a podrobnější informace z této cesty
najdete v samostatném článku tohoto zpravodaje.
Vážení spoluobčané, za necelý měsíc vstoupíme do období léta. Dětem
začnou dva měsíce prázdnin a mnozí z nás se těší na zaslouženou dovolenou.
Přeji Vám, Vašim rodinám, abyste toto období prožili ve zdraví, spokojenosti, a
abyste načerpali hodně sil do další práce.

Ing. Josef Sommer, starosta obce

Čistírna odpadních vod v Bolešinech
Vážení spoluobčané,
jistě jste zaregistrovali, že stavba kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV)
v obci Bolešiny se blíží k závěru. Dle uzavřené smlouvy o dílo je termín
dokončení dne 30.8.2017
Po zprovoznění ČOV bude nutné provést zrušení stávajících předčisticích
zařízení (jímky, septiky, žumpy, domovní čistírny). Pro napojení platí tyto
následující podmínky:
1) Do nové kanalizace zaústěné na novou čistírnu odpadních vod (ČOV) smí
být napojeny pouze splaškové odpadní vody (WC, koupelna, kuchyně).
Nesmí být napojeny vody dešťové, ze stájí, přepady ze studní a podobně.
2) Na novou kanalizaci musí být napojení bez předčištění. To znamená, že je
nutné napojení provést před septikem, jímkou či domovní čistírnou
odpadních vod. V případě nutnosti provést přepojení přes septik či žumpu.

3) Původní předčišťovací zařízení je nutné uvést do neškodného stavu. To
znamená nádrž vyvézt (hustý kal se nesmí přečerpávat do kanalizace).
Dále pak zasypat inertním materiálem (zeminou). Teoreticky je možné
původní jímku využít například pro akumulaci dešťové vody. Přepad však
nesmí být zaústěn do splaškové kanalizace. Při nezajištění jímky je nutno
si uvědomit, že časem dojde k narušení statiky stropu a hrozí poboření.
Jedná se sice o dlouhodobý proces, ale občas se to stane například při
najetí auta na bývalou jímku.
4) V případě níže položených nemovitostí, či nemovitostí s odkanalizovanými
sklepy je nutné osadit zpětnou klapku proti vyplavené zpětným vzdutím.
Ta může být v šachtě nebo ve sklepě.
5) Přepojení kanalizační přípojky (vnitřní kanalizace) doporučujeme svěřit
odborné firmě. Při realizaci je nutno použít trubek PVC 150, SN 8. Použití
trubek SN4 není pro jejich malou pevnost povoleno. Celá přípojka včetně
původní části musí být vodotěsná. Pokud není přípojka napojena do
šachty na hlavním řadu, je nutné zhotovit na přípojce revizní šachtu nebo
osadit čistící kus. Přepojení na původní přípojku musí být pomocí
vodotěsné tvarovky. Nelze řešit například montážní pěnou. Před zásypem
potrubí je nutné provést kontrolu od pracovníka obce nebo firmy
AQUAŠUMAVA s.r.o. (tel.: 376 571 196). Současně je nutné provést
zaměření skutečného provedení, doporučujeme si pořídit fotodokumentaci
před zásypem potrubí.
6) U objektů, které se nachází na stávající kanalizaci a nebudou se
přepojovat na novou splaškovou kanalizaci, je nutné vyřadit z provozu
stávající předčistící zařízení (jímky, žumpy, septiky, domovní čistírny).
Toto je možné například vnitřním propojením. Ke kontrole propojení je
nutné přizvat zástupce obce nebo firmy AQUAŠUMAVA s.r.o.
7) Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.3.2017 bod X nebude
obec po dobu zkušebního provozu tj. do 30.8.2019 vybírat stočné.
Nicméně je nutné k datu přepojení uzavřít novou smlouvu o dodávce vody
a odvádění odpadních vod.

Ing. Igor Kasalický

Recese nebo touha po návratu ke starým časům?
Tato úvaha je poděkováním organizátorům a účastníkům prvomájového
recesistického průvodu, který se letos po několikaleté odmlce konal opět v
Bolešinech. Zmíněný den se sešlo opravdu hodně účastníků s transparenty a
tradičními alegorickými vozy. Na místě je i poděkování Trabant klubu z Plzně.
Průvod prošel s hojnou podporou diváků celou obcí. Náhodní přihlížející, kteří
to nečekali, si opravdu mysleli, že se ocitli minimálně o třicet let zpátky. A to byl
účel. Recese, pobavení se s partou stejných nadšenců, užít si prvního sluníčka
po dlouhé zimě.
Co
mě
ale
pobavilo,
zaregistroval
jsem následně i
reakce, že lidem
chybí stará doba,
ve které nešlo o
recesi,
ale
naprosto vážnou
oslavu
svátku
práce. Beru to
jako vtip, takhle
už v současnosti
neuvažujeme.
Kdo tu dobu
zažil, tak jistě ví, že tenkrát jsme museli, protože to bylo povinné. Dneska
nemusíme, ale můžeme. A můžeme si z toho dělat legraci. V tom je ten
zásadní rozdíl. To je svoboda a demokracie. Průvod jsem zdokumentoval
fotografiemi a několika krátkými videi a vše jsem umístil na facebook obce
Bolešiny. Reakce nás vcelku překvapily. Videa měla dohromady asi 7000
zhlédnutí! Těší mě, že právě původní a originální tvorba má takovou odezvu.
Ještě jednou tímto děkujeme partě nadšených organizátorů a účastníků této
zdařilé akce.

Miroslav Vích

Fotosoutěž 2017 - uzávěrka 31. srpna 2017
Po krátké přestávce bychom rádi oprášili fotografickou
soutěž. Neváhejte a pochlubte se fotografiemi, které mají
vztah k Vašemu domovu nebo k Vašemu oblíbenému místu či
k zajímavé události v našem malebném kraji.
Podmínky jsou následující:
• Zašlete do 31. srpna 2017 svých max. 10 nejzdařilejších fotografií
s tématikou obce Bolešiny, Domažličky, Kroměždice, Pečetín, Slavošovice
a Újezdec na adresu Obec Bolešiny 10, Klatovy 339 01 na datovém nosiči
(CD, DVD, flashdisk, SD karta - nosič vrátíme) nebo na e-mail
obec@bolesiny.cz. Pokud bude příloha větší než 10MB, rozložte ji do více
zpráv. Fotografie zašlete v nejvyšším možném rozlišení, přiložte textový
soubor se seznamem názvů fotografií a jejich popisem, nezapomeňte
uvést jméno a příjmení, svoji plnou adresu, telefon a e-mail, příp. další
kontakt.
• Fotografie by měly být ideálně letošní, případně z loňského roku, kdy se
soutěž nekonala.
• Můžete fotit nejen krajinu, památky a budovy, ale i osoby, události, zážitky
apod.
• Ke každé fotografii uveďte stručný popis - např. obilné pole před sklizní
v lokalitě Pečetín-Draha, název souboru musí být ve tvaru příjmení_název
(vzor: Novák_stařenky na poli u obce Domažličky).
• Maximálně 3 fotografie mohou být upraveny jako fotomontáž.
• Vítězné fotografie budou součástí kalendáře obce, proto zasláním fotografií
do naší soutěže dávají autoři automaticky souhlas s jejich zveřejněním
a se zveřejněním svého jména.
• Autor prohlašuje, že fotografie jsou jeho originálním dílem a dává je obci
k volnému použití bez nároku na odměnu.
Autoři vybraných vítězných fotografií získají finanční ceny v hodnotě 2000,- Kč,
1000,- Kč a 500,- Kč. Rozhodující slovo při výběru fotografií do kalendáře bude
mít porota určená místostarostou obce.
Všechny soutěžní fotografie budou zveřejněny ve fotogalerii na webových
stránkách www.bolesiny.cz a na facebooku obce Bolešiny.

Miroslav Vích

V Slavošovicích se stále něco děje
Uplynula téměř polovina letošního roku a tak bych Vás ráda seznámila s děním
v naší vesnici.
Začnu valnou hromadou SDH, která se uskutečnila 27. 1. 2017. Po schůzi, jíž
se zúčastnil i starosta obce Ing. Josef Sommer a další hosté, následovalo
pohoštění a nakonec nám zahrál na harmoniku pan Čada.
Na 18. 3. bylo připravené grilování prasete. Sešlo se nás hodně a bylo veselo, i
když harmonikář nemohl přijít.
Potom už tu byly velikonoce, které připadly až na třetí týden v dubnu. Děti
chodily křístat a velikonoční pondělí bylo ve znamení pomlázky a šupání nejen
mladých děvčat, ale i starší ženské se nechaly vyšupat, prý aby omládly.
30. dubna se stavěla májka. Odpoledne ji děti nazdobily a potom ji chlapi
postavili. Opět jsme ji neuhlídali. Nestačili ji ale rozřezat a tak se mohla postavit
znovu, i když menší.
Okrsková soutěž se konala 13. května v Tajanově. Naši hasiči si přivezli
putovní pohár za nejrychlejší požární útok.
Májové setkání ve Stráni u kapličky Panny Marie bylo posunuto na 28. května,
týden po naší pouti. Jako již tradičně vystoupil pěvecký soubor Lada,
následovala mše svatá a nakonec zahrála kapela Ladovka. Občerstvení zajistili
naši hasiči a koláče a další dobroty připravili Trefancovi. Počasí bylo opět
krásné, letní a ve stínu pod stromy bylo příjemné posezení.
V sobotu 3. 6. 2017 sehráli naši hasiči v Pihovicích fotbalové utkání v malé
kopané. Po urputném souboji obou družstev byl stav nerozhodný 5:5.
Hasičská soutěž o pohár starosty obce a Pošumavská hasičská liga odstartuje
poslední sobotu v srpnu a to 26. 8. 2017. Všechny srdečně zveme.
Na závěr přeji všem krásné léto prožité ve zdraví a šťastný návrat
z dovolených.
Helena Toušová

Pozvánka
Bolešinští hasiči si vás dovolují pozvat na tradiční předpouťové posezení v
lomu v pátek 7.7.2016 a na soutěž v překonání rybníka "Plzenčák" na
netradičních plavidlech v neděli 9.7.2017 od 13:00 hod.

Rumunský Banát v župě Caras - Severin
Pracovní cesty do rumunského Banátu v župě Caras - Severin konané dne 2.5. –
7.5.2017 se zúčastnili zástupci MAS Pošumaví z.s., města Sušice, městyse Klenčí
pod Čerchovem, obce Bolešiny a cestovní kanceláže DCK West, družstvo.
Odjezd z Klatov a ze Sušice se uskutečnil 2.5.2017 v časných ranních hodinách a
cesta přes Rakousko, Maďarsko do Rumunska do města Moldova Nuoa (Nová
Moldava). Po příjezdu v 19,00 hodin rumunského času a došlo k setkání s členem
Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku panem Františkem
Draxelem. Následoval přejezd do penzionu Baba Caia u obce Coronini, ubytování
a večeře s představiteli města Moldova Nuoa v čele s panem starostou
Constatinem Adrianem Tormou, panem místostarostou Adrianem Moises a
představiteli Asociace místní skupiny pro podporu a vývoj integrovaného rozvoje
rybolovu v oblasti soutěska Dunaje vedená panem Corneliem Martinem a panem
Adrianem Calescu. Vzájemné představení a neformální diskuse o problémech v
regionálním
rozvoji.

Dopoledne 3.5.2017 následovalo oficiální přijetí české delegace panem starostou
Adrianem Tormou na radnici v Moldově Nuoe. Byly projednány možnosti vzájemné
spolupráce zejména s městem Sušice, které je přibližně stejné velké jako Moldova
Nuoa. Možnosti kooperace zejména v měkkých projektech, výměně zkušeností v
kulturní a sportovní oblasti, spolupráce v marketingu a propagaci cestovního ruchu
a další. V případě podpisu oficiální deklarace o spolupráci mezi městy je v
Rumunsku požadován pro obec souhlas ministerstva zahraničních věcí, což
zdůrazňovali i další starostové, kteří byli v průběhu mise navštíveni. Co se týká
spolupráce mezi místními akčními skupinami, tak skupina působící v Nové Moldavě
nemá doposud schválenu strategii místního rozvoje a nemůže se tedy podílet na
projektech spolupráce.
Další část programu byla věnována prohlídce města, zejména nově vybudované
rekreační promenádě podél Dunaje a městskému turistickému informačnímu
centru. V turistickém centru byli členové mise seznámeni s přírodními a

historickými zajímavostmi v okolí Moldavy a shlédli promovideo o místní
zajímavosti, ostrovu na Dunaji, kde volně žijí koně.
Společný oběd s představiteli Asociace pro rybolov na Dunaji se uskutečnil v
penzionu Baba Caia. V penzionu byl přítomen i pan místostarosta Adrian Moises,
který vysvětlil princip zastoupení národnostních menšin ve volených orgánech v
Rumunsku. Následoval odjezd na Gernik (Garnic). Cestou se uskutečnila zastávka
u jednoho z mnohých vodopádů. Na Gerniku byla delegace ubytována v Penzionu
100 u Gabiho-Rumunský podnikatel z Temešváru.
Následující den v dopoledních hodinách byla delegace přijata panem starostou
Nicolaem Tismanariem za přítomnosti pana místostarosty a pana tajemníka na
obecním úřadě v Gerníku. Byly projednány možnosti spolupráce tentokrát
zaměřené na městys Klenčí pod Čerchovem a obec Bolešiny. Rovněž zde se jako
vhodné jevily tzv. měkké projekty, které by se týkaly podobných aktivit jako v
Moldově. Navíc zde bylo hovořeno o možné spolupráci ve folklóru, manufakturní
výrobě keramiky a ochraně životního prostředí.
Po oficiálních rozhovorech následovala prohlídka obce, historického vodního
mlýnku na obilí, hasičské zbrojnice, kam byla v minulosti dodána „hasičská liazka“
ze Strážova za nemalé podpory člena delegace Jana Koláře. Knihovník obce pan
Josef Merhaut se pochlubil velmi pěkným knižním fondem českých i rumunských
knih v místním kulturním domě a provedl delegaci Českým domem v Gerniku, který
je vlastně unikátním vlastivědným muzeem dokumentujícím způsob života
banátských Čechů v minulosti.
Po obědě v gernické hospodě se skupina přesunula zpět k Dunaji, kde se na chvíli
zastavila u jedné z mnohých krasových jeskyň nazvané Muší díra (Gaura cu
musca). Následoval výjezd na Svatou Helenu (Sfanta Elena), ubytování v domě
Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku. Odpoledne měli účastníci
možnost se seznámit s vesnicí a jejím nejbližším okolím. Kolem vesnice italská
energetická společnost vybudovala park s jednadvaceti větrnými elektrárnami. To
je dodnes předmětem diskusí jak místních obyvatel, tak zejména návštěvníků –
turistů. Večeře proběhla v domě místostarosty obce Coronini, pod kterou Svatá
Helena spadá pana Petra Hrůzy. Pan Petru Hrůza je zároveň předsedou pobočky
Demokratického svazu Slováků a Čechů na Svaté Heleně. Členové mise měli
možnost se u pana Hrůzy seznámit s celou řadou knih, které dokumentují
osidlování a život Čechů v Banátu. O tom, že historické události výpravu zaujaly,
svědčí fakt, že knihy si většina zakoupila k domácímu studiu.
V pátek si členové delegace prohlédli místní školu. Ve škole působí paní učitelka
češtiny Katka Rohalová, která je vyslána do Rumunska Českou republikou, aby na
základě vzájemných dohod udržovala český jazyk i mezi nejmladší generací.
Základní školu na Svaté Heleně navštěvuje 22 dětí z místních českých rodin. Po
prohlídce školy se výprava přesunula k Dunaji do obce Coronini, kde ji přijal na
obecním úřadě pan starosta Ilie Boboescu v přítomnosti pana místostarosty Petra
Hrůzy. Před přijetím vykonala delegace ještě krátkou návštěvu v nově zřízené
mateřské škole. Diskuse na radnici se opět zaměřila na problematiku menších obcí.
Coronini jako jedna z mála vesnic má podle slov pana starosty dokončenu
infrastrukturu, která jí dovoluje další rozvoj, tzn. vodovod a kanalizaci. Dnes
připravuje velké projekty na podporu cestovního ruchu jako například rekonstrukci

zříceniny hradu sv. Ladislava (Lászlóvára) za téměř 5 milionů euro. Pevnost byla
poničena za osmanských válek a v současné době by mohla vytvořit protiváhu
hradu Golubac na protilehlé straně Dunaje v Srbsku. Pan starosta nevyloučil
spolupráci v žádné z oblastí, o kterých bylo hovořeno i na předchozích setkáních v
Nové Moldavě a v Gerniku a navrhl, aby konkrétní témata možné spolupráce
předložila česká strana. Závěrem předala delegace panu starostovi i
místostarostovi pozvání do Pošumaví a do Klenčí pod Čerchovem.
V Coronini se nachází celá řada moderních penzionů, které slouží rybářům
dojíždějícím z celého Rumunska k Dunaji chytat ryby. Protože rybolov a lov volně
žijící zvěře by mohl být rovněž jedním z bodů vzájemné spolupráce, představil pan
starosta jeden z nových penzionů. Po oficiálním jednání následoval oběd v
restauraci Happy Fish u Nové Moldovy, kterého se zúčastnil a využil k
neformálnímu rozhovoru i pan místostarosta Hrůza.
V odpoledních hodinách přejela delegace do obce Berzasca, kde byla na obecním
úřadě přijata panem starostou Petru – Nicolae Furdui za přítomnosti místostarosty
pana Traiana Mateescu. Pan starosta seznámil návštěvu s obcí Berzasca, jejíž
místní částí je i česká vesnice Bígr (Bigar). V dalším rozhovoru byly naznačeny
možnosti spolupráce, které pan starosta směřoval hlavně do hospodářské a
podnikatelské
činnosti zejména v
oblasti
budování
malých pivovarů.
V
sobotu
se
uskutečnila v opět
doprovodu
pánů
starosty
a
místostarosty cesta
na
Bígr,
kde
návštěvu přijal pan
Iosif
Mleziva,
ředitel
a
učitel
místní školy, kterou
navštěvuje 5 dětí.
Je to možné díky
národnostní politice
rumunské
vlády,
které pro menšiny
nechává otevřené školy i s takto malým počtem dětí. Diskuse se opět zaměřila na
problematiku odchodu mladých lidí z marginálních oblastí a sociální problematiku.
Opět bylo konstatováno, že venkov potřebuje rozvoj a podporu malých živností a
řemesel. Po prohlídce obce následovalo další jednání na obecním úřadě s panem
starostou, na kterém bylo stanoven další možný postup spolupráce jak mezi
obcemi, tak i mezi místními akčními skupinami. Pan starosta Furudui je zároveň
předsedou zdejší místní akční skupiny, která má schválenu strategii místního
rozvoje a může tedy se podílet na projektech spolupráce. Za prioritu považuje pan
starosta vybudování minipivovaru na Bígru pro podporu cestovního ruchu. Dále se

hovořilo o další možnosti spolupráce v podpoře cestovního ruchu, a to výměně
turistů oběma směry mezi Českou republikou a Rumunskem. Zaměřena by měla
být venkovské aktivity, lov, rybolov, popřípadě adrenalinové sporty a zážitky.
Zvažuje se i možnost na podporu drobných povolání na venkově, že by žáci
základních škol mohli v omezeném množství studovat na středních odborných
školách v České republice. Závěrem pan starosta projevil zájem o spolupráci nejen
v materiální oblasti, ale i v oblasti evropských hodnot, jako je udržení tradičních
rodin, morálky a etiky. Delegace stejně jako v předchozích destinacích předala
panu starostovi i místostarostovi pozvání do Pošumaví a do Klenčí pod
Čerchovem. K nastartování spolupráce požádal pan starosta českou stranu, aby
navrhla konkrétní termíny a program jednání a on, že se pokusí přizpůsobit, aby
schůzka proběhla co nejrychleji.
Po obědě odcestovala skupina do Baile Herculane. Cestou se zastavila u
monumentálního reliéfu vytesaného do skály v devadesátých letech minulého
století, který představuje dáckého krále Decebala. Tento reliéf se stal základem pro
rozvoj aktivit pro turisty v zajímavé oblasti, kde Dunaj protéká úzkými soutěskami
Karpat. Je to příklad, že veřejnoprávní podpora a podnikatelská činnost musí jít
ruku v ruce v rozvoji cestovního ruchu. Zde škálu služeb doplňuje ještě ženský
klášter Mraconia, kde se vyrábí nejen pro turisty různé potravinářské i
nepotravinářské bioprodukty, se kterými se mohli členové mise rovněž seznámit. V
Baile Herculane se po ubytování v penzionu Magic výpravy ujal manažer pro
turistické aktivity pan Dorin Balteanu, který poutavě vyprávěl nejen pověst o
Herkulovi a jeho boji s hydrou, který se odehrál v místě dnešních lázní, ale i o
historických skutečnostech. Lázně dnes staví svůj rozvoj nejen na termálních
pramenech, ale i na marketingu spojených s příběhy slavných osobností, které se
zde v průběhu let vystřídaly. Největší slávu zažily v době, kdy spadaly do Rakousko
– uherské monarchie. Dnes se snaží svoji slávu obnovit za pomoci mecenášů,
Rumunů, žijících v zahraničí. Díky laskavosti jednoho z nich měli členové delegace
možnost si prohlédnout i vnitřek jednoho z rekonstruovaných paláců.
V ranních hodinách v neděli se uskutečnil odjezd přes Maďarsko a Rakousko zpět
do České republiky. Návrat do Klatov byl ve dvacet hodin.
Pracovní cesta byla z rumunské strany velmi dobře připravena zejména díky
pánům Corneliu Martinovi, který zabezpečil program a panu Františku (Franciscu)
Draxelovi, který obětavě tlumočil všechny formální i neformální odborné rozhovory.
Oba dva pánové delegaci téměř nepřetržitě doprovázeli, takže všechny plánované
body programu byly splněny. Cesta splnila účel, ke kterému byla realizována, a to
aby se zástupci obou regionů poznali osobně, a aby na základě osobních
zkušeností mohli uvažovat o směrech další spolupráce popřípadě přípravě
společných projektů.

Josef Sommer

Novinky z naší školy
Velký sportovní úspěch
Jako každým rokem, tak i letos
se naše škola zúčastnila
soutěže ve vybíjené. Družstvo
našich
děvčat
postoupilo
rovnou do okresního kola, které
v Klatovech vyhrálo. Jsme malá
škola,
ale
naše
děvčata
dokázala porazit velké školy a
to ZŠ Lerchova a Komenského
ze Sušice, ZŠ Komenského
z Horažďovic, ZŠ Tolstého
z Klatov, ZŠ Plánická z Klatov a
ve finále ZŠ Čapkova ulice
Klatovy.
Jelikož jsme skončili na prvním místě, postoupili jsme do krajského finále do
Tachova, které se konalo 25. května.
Postoupili jsme mezi šest nejlepších družstev v kraji, kde jsme nakonec
obsadili historicky nejlepší umístění a to 3. místo. Odměnou nám byl pohár a
bronzové medaile.
Za velké podpory našich fanoušků jsme porazili družstva z Kralovic, z Tachova,
z Přeštic, prohráli jsme s družstvem z Tymákova a z Horšovského Týna.
Tento úspěch je velkou motivací pro příští rok a věřím, že se všichni budou
snažit opět získat nějaké pěkné umístění.

Národní testování SCIO 2016/2017
I v letošním školním roce byly žákyně 5. ročníku testovány testy SCIO.
Výsledky naší školy v českém jazyce i v matematice jsou nadprůměrné.
Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80% zúčastněných
škol.

Co nás ještě čeká do konce školního roku?
Výlet MŠ do Chudenic, výlet ZŠ do Prahy, cyklovýlet, muzikál na hradě Švihov,
spaní ve škole, školní atletická olympiáda, vysvědčení.
Ivana Martínková

POZVÁNKA
Keramický kroužek při ZŠ a MŠ Bolešiny
Vás srdečně zve na závěrečné posezení při harmonice.
Těšíme se na Vás ve středu 14. června
2017 od 17:00 hodin v bolešinské
hospodě.
Přijďte se podívat do dílny keramiky,
kde budou k vidění práce šikovných dětí a žen
zvonečky, hrnečky, andělíčci, panenky, stromečky aj.

Dana Hladíková

Využíváte biologický odpad formou kompostování
na svém pozemku?
Upozorňujeme občany, že stejně jako v loňském roce bude platit, že všechny
domácnosti, které využívají biologický odpad na svém pozemku formou
kompostování, mohou využít pro příští rok slevu na poplatku za komunální
odpad a to tak, že do 30.6.2017 dodají na obecní úřad čestné prohlášení, že
mají na svém pozemku kompost, ve kterém biologický odpad zpracovávají. Na
internetových stránkách obce Bolešiny (v sekci "Komunální odpad") nebo
přímo na úřadě je k dispozici "Vnitřní směrnice obce Bolešiny o finanční
podpoře pro motivaci občanů likvidujících biologický odpad formou
kompostování na svém pozemku" a vzor čestného prohlášení. Konkrétní výše
finanční podpory bude známa v závěru roku po spočtení skutečných
vynaložených nákladů na biologický a směsný komunální odpad.
Miroslav Vích

VU3V aneb Univerzita třetího věku

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15.9.2017.

Tradiční hasičský zájezd
Sbor dobrovolných hasičů v Bolešinech pořádá třídenní zájezd na jižní
Moravu v termínu 17. - 19. srpna 2017.
Cena zájezdu: cca 3.000,- Kč
Program:
17. srpna 2017 odjezd v 6:00 hod. od autobusové zastávky Bolešiny
Návštěva vesnické památkové rezervace Holašovice, které je
zařazena do seznamu světového dědictví UNESCO. V 9:00
hod. exkurse pivovaru Budvar České Budějovice. V 17:00 hod.
Penzion pod vlekem (www. sportnemcicky,cz) Večer návštěva
vinařství – sklípek U Procházků, večeře, posezení; nocleh TJ
Sport Němčičky
18. srpna 2017 prohlídky, exkurze – klášter Rajhrad, Macocha (punkevní
jeskyně), Boskovice (westernové městečko) večer návštěva
vinařství – Sklípek
19. srpna 2017 Prohlídka vesnice Němčičky, odpoledne odjezd do Bolešin
Objednávky: Kraus František tel.: 603541501, záloha 1.000,-Kč

Země Živitelka 2017
Jako každý rok je pro Vás připravován zájezd do
Českých Budějovic na výstavu Země Živitelka.
Termín zájezdu: 26.8.2017
Bližší informace podá paní Zdeňka Holá,
tel. 607253270

Setkání u kaple Sv.Huberta
Kde: v Pečetíně
Kdy: 24.6.2017 od 13:00 hodin
Srdečně zve Myslivecké sdružení Domažličky

Setkání rodáků v Domažličkách
Sbor dobrovolných hasičů Domažličky pořádá u příležitosti 70. výročí založení
sboru setkání rodáků obcí Domažličky a Újezdec.
Kde: u hasičské zbrojnice v Domažličkách
Kdy: v sobotu 1. 7. 2017 od 14:00 hodin

Setkání rodáků v Pečetíně
Sbor dobrovolných hasičů Pečetín setkání rodáků spojené s oslavou výročí
založení místního sboru dobrovolných hasičů.
Kde: společenské místnost v Pečetíně
Kdy v sobotu 12.8.2017 od 14:00 hodin

Blahopřejeme jubilantům
65 let
Marie Melková

Kroměždice

70 let
Helena Toušová
Miloslav Míšek
Marie Rausová
Marie Kubová
Jiří Touš

Slavošovice
Slavošovice
Kroměždice
Kroměždice
Pečetín

81 let
Helena Toušová

Domažličky

83 let
Věra Kolářová

Bolešiny

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 2017. Příspěvky můžete předat v kanceláři
obecního úřadu nebo zaslat do 31.8.2017 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

