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Číslo 4/2017

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech jsme vstoupili do posledního měsíce letošního roku. Do měsíce,
který mají někteří rádi, jiní ho naopak považují za hektický a komerčně
přehnaný. Já osobně toto období vnímám jako čas, kdy by se člověk měl více
zamyslet nad sebou, nad svým počínáním a zároveň hledat cesty, jak upevnit
mezilidské vztahy, ať už v rodině, tak například i v obci. Zároveň je toto období
časem, kdy bychom se měli ohlédnout nazpět a trochu bilancovat, co se
povedlo, co jsme zůstali sami sobě nebo ostatním dlužni.
Smyslem tohoto úvodního slova určitě není to, abych vyjmenoval zrealizované
akce téměř uplynulého roku. Spíše chci vaši pozornost nasměrovat na období
následující. V měsíci prosinci se budou konat následující akce. V neděli 17. 12.
2017 se od 15.00 hodin uskuteční v kulturním domě v Bolešinech již tradiční
vánoční posezení spojené se soutěží o nejlepší vánoční cukroví. Jako
každoročně budou uděleny tři ceny v hodnotě 500, 300 a 200 Kč za
nejchutnější vánoční cukroví. Srdečně vás rovněž zveme na tradiční adventní
koncert, který pořádá obec ve spolupráci se Základní uměleckou školou Josefa
Kličky v Klatovech. Ten se uskuteční v pátek 22. 12. 2017 od 17.00 hodin
v kostele sv. Václava v Kydlinech. A nemohu zapomenout pozvat na poslední
zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, které se uskuteční ve středu 20. 12.
2017 od 19.00 hodin ve víceúčelové budově v Domažličkách.
Ani v novém roce nebude obec zahálet. Už teď máme naplánováno, co
všechno je třeba udělat. Na jaře, v období březen až květen, bychom chtěli
opravit polní cestu C5 Bolešiny – Slavošovice, tj. od zemědělského areálu až
po cyklostezku na Slavošovice. Dílo bude provádět firma Eurovia Silba, a.s.,
která jej vysoutěžila za cenu 1.668 tisíc Kč. Na tuto akci jsme získali podporu
v rámci MAS Pošumaví z Programu rozvoje venkova, ze Státního
zemědělského intervenčního fondu ve výši 80 % uznatelných nákladů.
V letošním listopadu jsme podali žádost v rámci programu IROP na akci
stavební úpravy v mateřské škole. Zde je rozpočet na stavební práce vyčíslen
na částku 715 tisíc Kč. Pokud vše dobře dopadne, měli bychom na tuto akci

obdržet podporu ve výši 90 % uznatelných nákladů. Vlastní dílo bychom chtěli
realizovat v období letních prázdnin příštího roku.
Dále by obec ráda v lednu 2018, až bude vyhlášena výzva na odbahnění
rybníků, podala žádost na Ministerstvo zemědělství ČR na odbahnění rybníka
v Domažličkách. Pro zajímavost rozpočtové náklady na tuto akci činí cca. 3 mil.
Kč. Vlastní realizaci, pokud překonáme všechny administrativní nástrahy,
bychom chtěli provést v závěru příštího roku, tj. listopad až prosinec a
pokračovat v jarních měsících roku 2019.
V obci Pečetín počítáme s kácením 14 stromů na návsi, které jsou ve špatném
stavu a jsou nebezpečné svému okolí. Dalších 16 stromů potřebuje odborné
ošetření. Celkové rozpočtové náklady na tyto práce jsou vyčísleny na 96 tisíc
Kč. Pokusíme se požádat Plzeňský kraj o podporu na ošetřování dřevin na
Odboru životního prostředí. Tyto práce chceme provést do konce března
příštího roku.
V současné době se blíží do finále tvorba projektové dokumentace nového
víceúčelového hřiště s umělým povrchem, které bude sloužit především dětem
místní základní a mateřské školy a v odpoledních hodinách také široké
veřejnosti. Hřiště bude rozměrů 44 x 24 metrů a bude se nacházet vedle
fotbalového hřiště v Bolešinech. Na tuto akci chceme požádat o dotaci
Ministerstvo pro místní rozvoj, kde je uzávěrka pro podání žádostí do 15. ledna
2018. Zde je podpora 70 % z uznatelných nákladů, přičemž náklady se
vyšplhají do výše cca. 3 mil. Kč.
Během příštího roku budou probíhat v Bolešinech dvě důležité projektové akce,
a to řešení územní studie veřejného prostranství náves „Husí rynek“. Na tento
projekt obec obdržela dotaci ve výši 90 % uznatelných nákladů a výsledkem
bude dokument, který bude sloužit jako podklad pro fázi projektové
dokumentace potřebné pro získání územního rozhodnutí. Počítáme s tím, že
se občané budou moci vyjádřit k navrženému konceptu z hlediska dopravního,
parkovacího a z hlediska uspořádání zeleně. Věříme, že se všichni aktivně
zapojíte do diskuze nad tímto dokumentem. Tato akce bude realizována firmou
AVE architekt, a.s. Plzeň. Občané budou včas vyrozuměni, kdy se bude konat
veřejné jednání nad tímto dokumentem. Dalším neméně důležitým bodem
v projektové práci je průtah obcí Bolešiny. V současné době probíhá zaměření
celého koridoru od začátku do konce obce. Bude následovat mravenčí práce
identifikace pozemků, jejich vykoupení, směňování anebo naopak prodeje.
Naším cílem je do září 2018 předat Plzeňskému kraji projektovou dokumentaci
pro získání územního rozhodnutí a ten pak vyřeší projektovou dokumentaci pro
stavební povolení včetně položkového rozpočtu a prováděcí dokumentace.
Pokud vše půjde bez komplikací, je předpoklad, že v roce 2020 by se mohl
fyzicky realizovat vlastní průtah včetně sítí, tj. splaškové kanalizace, veřejného
osvětlení, NN přípojek a samozřejmě i chodníků.
V příštím roce bychom rádi ve všech obcích našeho správního obvodu osadili
nové vývěsky, ty současné jsou v žalostném stavu a jsou špatnou vizitkou
obce.

Příští rok je velice významným rokem z hlediska naší státnosti. V říjnu uplyne
100 let od vzniku Československé republiky a od konce první světové války.
Naše obec má dluh vůči minulosti, a to v tom, že se za první republiky nestačil
zrealizovat pomník padlým občanům naší obce a nebylo tak učiněno ani
později. Obci se podařilo vypátrat prostřednictvím Ústředního vojenského
archivu maximum informací o osudech padlých vojáků pocházejících z naší
obce. Bylo jich celkem deset a položili život za naši vlast v mladém věku.
Konkrétně se jednalo o Josefa Fránu, Bolešiny čp. 51, Emanuela Havlíčka,
Bolešiny čp. 2, Františka Hladíka, Bolešiny čp. 19, Josefa Horu, Bolešiny čp.
52, Jana Míška, Bolešiny čp. 63, Josefa Míška, Bolešiny čp. 27, Josefa Pytla,
Bolešiny čp. 9, Jana Staňka, Bolešiny čp. 4, Jana Třeštíka, Bolešiny čp. 36, a
Václava Vavírku, Bolešiny čp. 32. Zastupitelstvo obce se dohodlo, že pietní
místo občanů zřídí na pozemku, kde stával kdysi transformátor, tj. trojúhelník –
pozemek par.č. 2059/2 v katastrálním území Bolešiny. Za tím účelem zřídí i
veřejnou sbírku na realizaci tohoto pietního místa.
Vážení spoluobčané, spolu s tímto Zpravodajem se do vašich domácností
dostává také stolní kalendář na rok 2018. Přijměte tuto pozornost jako malý
vánoční dárek od zastupitelstva obce. Přejeme vám a vašim rodinám hezké
prožití vánočních svátků a hodně pohody, síly a potřebného zdraví do nového
roku.

Ing. Josef Sommer

Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny
20.12.2017
20.3.2018
20.6.2018
20.9.2018

Domažličky
Bolešiny KD
Slavošovice
Pečetín

Zase rok za námi
Ve škole mně čas neutíkal a na vojně už vůbec ne. Ovšem doba důchodcovská
neutíká, ale doslova letí, a ani se mně nechce věřit, že se blíží další nový rok a
tím i pro každého z nás čas se zamyslet, jaký byl rok stávající. Pro mně a naše
Ochotnické divadlo Bolešiny, jak pro dospělé, tak i pro děti, byl tvůrčí.
Po mnoha strastech jsme uvedli v život klasiku českého divadla Lucernu,
kterou jsem upravil, zaktualizoval a obohatil o živou hudbu. Dosud jsme ji hráli
pouze 4x, neb dostat 18 lidí dohromady v určitý den a čas je nadlidský výkon.
Podstatná je skutečnost, že se Lucerna líbí, je o ní zájem i pro rok 2018 a herci
a herečky se v ní našli a hraní je opravdu baví.
Rovněž i dětské divadlo mělo úspěch s pohádkou O chytrém Honzovi a potěšili
jsme diváky v Bolešinech, Myslovicích a i v Klatovech. V současné době
máme 12 velmi schopných dětí, a to i z první třídy. Já s dětmi Vás srdečně zvu
na naše již třetí vystoupení před vánočními svátky, a to v neděli 17.12.2017 od
15.hodin v KD Bolešiny.
Závěrem přeji všem našim příznivcům: Hezké české Vánoce – pouze
s Ježíškem, bez Santa Klause.
Do nového roku moje přání praví: ZDRAVÍ, ZDRAVÍ, ZDRAVÍ.
František Strnad - nejstarší.

Těšíme se na Vánoce
Jsou to již tři měsíce, co jsme se po
prázdninách vrátili do školních lavic a za
pár dní už nastanou Vánoce. Během těchto
tří měsíců jsme toho hodně stihli a prožili.
V září žáci čtvrtého a pátého ročníku začali
jezdit do krytého plaveckého bazénu na
povinný kurz plavání, který obsahuje deset
dvouhodinových lekcí. Tento kurz jsme
ukončili 30. listopadu a všichni žáci si
odnesli domů diplom za uplavené metry.
S plaváním souvisí i další akce. 22.
listopadu se pořádal v plaveckém bazénu v
Klatovech okresní přebor v plavání. Naší

školu zde reprezentovaly Sabina a Leona Hořejší. Děvčata si vedla na
výbornou. Leona vybojovala dvě zlaté a Sabina dvě stříbrné medaile. Ve své
věkové kategorii nenašly přemožitelky a rozdělily si cenné kovy jen mezi
sebou.
Při hodinách pracovních činností a
výtvarné výchovy žáci dostali úkol,
aby se zamysleli a zkusili vytvořit
projekt, jak by si představovali
víceúčelové hřiště. Děti zapojily
svou fantazii a vytvořily model, na
kterém nebylo jen hřiště. Měly
spoustu dalších nápadů. Nakonec
tam přibyla i horolezecká stěna,
pískoviště, skluzavka, houpačky,
lavičky se stoly, trať na BMX,
jezírko. Nezapomněly ani na okolí.
Zasadily tam keře, jehličnaté i ovocné stromy, záhony plné květin.
Poslední velkou akcí, kterou jako každým rokem pořádala naše škola, byla
Mikulášská besídka. Tento rok proběhla 2. prosince jako tradičně v kulturním
domě v Bolešinech. Sál byl naplněn k prasknutí. Děti se snažily předvést
připravený program co nejlépe a nakonec přišel i Mikuláš, anděl a čerti, kteří
rozdávali dětem dárky, které si za celý rok zasloužily. Myslím, že se besídka
líbila a všichni odcházeli domů spokojení.
Do štědrého dne už
zbývá jen několik dní. Na
tento den se asi nejvíce
těší děti. Vánoční svátky
s ním spojené si ale
užívají i všichni ostatní.
My všichni ze školy,
učitelé a zaměstnanci,
přejeme všem klidné
prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně
zdraví,
štěstí
a
spokojenosti.
Mgr. Ivana Martínková

Zamyšlení…
Vážení spoluobčané,
v úvodním slově jsem na začátku napsal, že období adventu se přímo nabízí
k tomu, abychom se trochu zastavili a zamysleli se nad věcmi, které nás trápí,
a udělali si jakousi inventuru sami u sebe.
Jsem si vědom, že má práce, postavení a počínání je terčem pozornosti
veřejnosti. Je to na místě, vždyť jsem placen z peněz vás, daňových
poplatníků. Na druhé straně se nemohu smířit s tím, že se kolem mého jména
šíří pomluvy.
Věřím, že tohle dělá úzká skupina nejmenovaných jedinců, kteří se nemohou
smířit s tím, že anonymní udání a výzvy k odstoupení z funkce starosty se
minuly účinkem. V poslední době jsem například zaslechl fámu, že starosta
zakázal nájemci hospody pořádat na sále zábavy.
Myslím si, že ten, kdo má oči otevřené a smysl pro pravdu a spravedlnost, tuto
informaci jedním uchem vyslechne a druhým pustí ven.
V životě to tak chodí, že jeden je u někoho oblíben a druhý, kdyby dělal cokoliv
pozitivního, je pořád tím špatným.
Na adresu negativistů a šiřičů pomluv a fám veřejně sděluji, že jim neudělám
radost, abych utekl z boje jako malý kluk. Čas ukáže, kde je pravda a kde
podlost…
Ing. Josef Sommer

Setkávání mezi Slavošovicemi pokračuje
Letos se opět uskutečnilo vzájemné
setkání mezi občany ze Slavošovic u
Klatov a Slavošovic u Třeboně.
Naši hasiči navštívili Slavošovice u
Třeboně 22. září letošního roku. Byli
se podívat u Chlumu u Třeboně na
soutěž Třeboňské hasičské ligy
v požárním sportu, kterou Slavošovičtí
vyhráli.
Dne 7. 10. 2017 se u nás konala
hasičská soutěž PS8 na kterou byli
pozváni i naši přátelé ze Slavošovic u Třeboně. Přijel Zdeněk Koukal s rodinou,

se kterými jsme se poznali už při prvním setkání v r. 2009. Soutěže se
zúčastnilo celkem 16 družstev, z toho 2 družstva žen. Naši hasiči opět sestavili
dvě družstva. Družstvo A obsadilo k velké radosti 1. místo a družstvo B se
umístilo na pěkném 7. místě. Během soutěže jsme ochutnali uzené klobásy a
výborné pečené maso. Po soutěži jsme ještě poseděli se Slavošovickými a
zavzpomínali nad fotografiemi na naše první setkání. Slíbili jsme si, že podle
možností se budeme setkávat dále.
27. 10. se děti oblékly za strašidla a halloweenském průvodu se prošly vesnicí.
Teď je čeká ještě Mikuláš s čerty a potom těšení na Vánoce.
Hasičská výroční valná hromada se bude konat 19. 1. 2018
Na závěr bych chtěla popřát všem lidem krásné a klidné vánoční svátky prožité
ve zdraví a šťastná nový rok 2018.

Helena Toušová

Jak budeme likvidovat odpady v příštím roce
Zastupitelstvo obce se na prosincovém zasedání bude zabývat způsobem
likvidace odpadů v příštím roce.
Na začátku je nutné Vás seznámit se skutečnými čísly za uplynulé období
(listopad 2016 – říjen 2017). Obec od občanů vybrala na poplatcích 409.722,Kč. Naopak za poskytnuté služby svozových firem zaplatila částku 527.000,50
Kč, z toho za separovaný odpad (plasty, papír, sklo) 222.183,50,- Kč, za
biologicky rozložitelný odpad 64.994,50 Kč, za nebezpečný a velkoobjemový
odpad 20.510,- Kč a za směsný komunální odpad (popelnice) 219.312,- Kč. Od
společnosti EKO-KOM obdržela příspěvek 114.560,50 Kč za to, že obec třídí
odpad. Z uvedených čísel vyplývá, že obec v tomto roce zaplatila navíc do
tohoto systému likvidace odpadů 2.718,50,- Kč se započtením příspěvku od
EKO-KOMu. Zastupitelstvo obce rozhodne na nejbližším zasedání, že nebude
měnit platnou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o likvidaci odpadu a
zachovat ceny známek z roku 2017.
Pro připomenutí Čl. IV OZV č. 3/2014 – Sazba poplatku:
Četnost vývozu
Nádoba 110/120 l
Nádoba 240 l
1030 Kč
1694 Kč
Popelnice – 1x měsíčně – 13
svozů/rok (modrá známka)
2030 Kč
3494 Kč
Popelnice – 1x za 2 týdny – 26
svozů/rok (zelená známka)
2735 Kč
4763 Kč
Popelnice – kombinovaný svoz – 40
svozů/rok (žlutá známka)
1190 Kč
1685 Kč
Popelnice – chalupáři – 16 svozů/rok
1.4.- 30.10. (modrozelená známka)

320 Kč
480 Kč
Popelnice – jednorázový svoz (bílá
známka)
Zároveň zastupitelstvo obce rozhodne, že občanům, kteří prokázali, že u svých
nemovitostí likvidují biologicky rozložitelný odpad formou kompostování
(čestným prohlášením dle Vnitřní směrnice), vyplatí obec při zakoupení
známky na rok 2018 finanční podporu ve výši 180,- Kč. Jedná se o 96, které
prokázaly, že v předchozích letech likvidovaly biologický odpad na svých
pozemcích formou kompostování.
Kdy a kde se budou prodávat známky na vývoz popelnic na r. 2017?
Slavošovice
Domažličky
Kroměždice
Pečetín
Bolešiny

pondělí
pondělí
pondělí
Pondělí

04.12.2017
11.12.2017
18.12.2017
18.12.2017

16:00 – 17:30 hod.
16:00 – 17:30 hod.
16:00 – 17:00 hod.
17:00 – 18:00 hod.

v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Ing. Josef Sommer

Vánoční posezení v bolešinské
hospůdce při harmonice
Ve středu 20.12.2016 od 17:00 hodin zveme nejen děti,
ale i širokou veřejnost na výstavu keramiky, kde si můžete
vyzkoušet práci s hlínou,
okouknout různé výrobky
šikovných dětí a žen nebo jen nabrat inspiraci.
Na závěr večera se pobavíte v příjemném prostředí při
harmonice.
Srdečně jste všichni vítáni.

Tradiční vánoční koncert
Základní umělecká škola Josefa Kličky Klatovy a Obecní úřad Bolešiny uvádí vánoční koncert
MUSICA IMPERFECTA v kostele sv. Václava v Kydlinech 22. 12. 2017 od 17:00 hod.

Tradiční vánoce ve mlýně Podhora

Termín:

22. 12. 2017, 14.00-18.00
23. 12. 2017, 13:00-18:00

Můžete se těšit na:
• Umění mistra kovářského, tvorbu keramiky a „Šikovné tlapky“ – koutek
pro dětskou tvorbu,
• Prodejní koutek nových knih, vystoupení tiskových mluvčí ZOO Plzeň
a NP Šumava,
• Prodej zdejší zeleniny a kysaného zelí (vč. červeného)
• Tradiční prodej ryb i se servisem,
• Občerstvení

Za mlýn Podhora srdečně zve Josef Krůs.

Zveme Vás …
13.1.2018 Hasičský bál
10.2.2018 Maškarní bál, začátek v 15:00 hodin

Blahopřejeme jubilantům
60 let
Brůha Miroslav
Koželuhová Věra
Kuběna František

Bolešiny
Bolešiny
Bolešiny

65 let
Gondec Petr
Kroupová Marie
Šnejdar Karel

Bolešiny
Kroměždice
Slavošovice

70 let
Bauer Josef
Michal František

Bolešiny
Bolešiny

75 let
Borkovcová Zdeňka
Bureš Vlastimil

Bolešiny
Bolešiny

81 let
Bayerová Marie
Krátká Ludmila

Slavošovice
Pečetín

82 let
Matějka Josef

Bolešiny

83 let
Krátký Josef

Pečetín

86 let
Rubášová Anna

Pečetín

87 let
Růžičková Marie
Sommerová Blažena

Kroměždice
Bolešiny

89 let
Peksová Vlasta

Bolešiny

91 let
Brabcová Jiřina

Kroměždice

94 let
Krausová Marie

Domažličky

96 let
Michalová Magdaléna

Bolešiny

97 let
Matějková Marie

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

Aktuality z SK Bolešiny
Tak nám skončila podzimní fotbalová sezona a naše týmy dopadly lépe než se
čekalo na začátku soutěží. „A“ tým mužů skončil na pěkném čtvrtém místě se
ziskem 24bodů v okresním přeboru. Béčko obsadilo krásné druhé místo
s ziskem 22 bodů ve čtvrté třídě. Mladší žáci skončili na pátém místě a získali 6
bodů.
Klatovy › 2017 A3A - IV.třída - skupina A
#
KLUB
Z
V
1.
FC Švihov
10
8
2.
SK Bolešiny B
10
7
3.
Dukla Janovice B
10
6
4.
S. Neznašovy
10
7
5.
TJ Bezděkov
10
7
6.
TJ Měcholupy B
10
6
7.
S. Vrhaveč B
10
5
8.
S. Dlažov
10
4
9.
S. Křenice
10
3
10. SK Ježovy
10
1
11. TJ Spůle 1994
10
1

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
2
3
4
3
3
4
5
6
7
9
9

S
38:6
32:15
37:10
46:24
29:22
25:16
26:36
14:39
23:51
17:34
9:43

B
25
22
21
21
19
18
13
9
8
5
4

P+
0
0
0
1
2
0
2
3
2
0
0

P1
1
3
1
0
0
0
0
1
2
1

Více na www.fotbal.cz

SK Bolešiny pořádá dne 30.12.2017 od 15.00 hod. v KD Bolešiny tradiční
předsilvestrovský turnaj ve stolním tenisu
Vlastimil Trojan

Kouzelné vánoce …
Vedení obce v součinnosti s Ochotnickým
kroužkem ZŠ a nájemcem KD Bolešiny Vás
srdečně zvou v neděli 17.12.2017 do místního
KD, kde od 15:00 hodin proběhne již druhé
setkání dětí, jejich rodičů, babiček i dědečků, ale
i ostatních občanů naši obce a okolních vesnic.
Přijďte si poslechnout vyprávění paní Růženy
Bauerové o její knize Kočičí příběhy.

Na závěr tohoto slavnostního odpoledne proběhne jako loni soutěž „O nejlepší
vánoční Pečivo“, kterou dotuje obec peněžitými poukázkami 200 Kč za 3.
místo, 300 Kč za 2. místo a vítěz získává
poukázku na 500,- Kč. Stačí jen do zahájení
programu přinést min 10 kousků vánočního
cukroví od jednoho druhu a soutěžící může
soutěžit i s více druhy pečiva.
K vánoční atmosféře přispěje i voňavý čaj pro děti
a svařené víno pro dospělé.
Zveme každého, kdo chce zažít předvánoční
atmosféru pohody a vnitřního uspokojení s
vyprávěním, básničkami, hudbou a zpěvem při
oslavě 3. adventní neděle letošního roku.

Ing. Josef Sommer

Mnoho hezkých chvil v příjemné atmosféře Vánoc,
pevné zdraví, hodně štěstí a lásky v novém roce
Vám přeje
realizační tým Zpravodaje

Příští číslo zpravodaje vyjde v březnu 2018. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 25. 2. 2018 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

