Zpravodaj
Číslo 1/2018

Vážení spoluobčané,
po tříměsíční odluce se vám opět dostává do rukou další vydání našeho
Zpravodaje. Měsícem březnem jsme se definitivně přehoupli do období konce
zimy a začátku jara. Určitě máte radost, že se konečně prodlouží den a
sluníčko ukáže, jak umí vymalovat přírodu a probudit ji k životu.
Dovolte mi v několika bodech zhodnotit uplynulé období z hlediska
společenského a kulturního života v obci. Osobně ho hodnotím jako průměrné.
Ačkoli obec již od prosince hledala nájemce kulturního domu, podařilo se jen
díky spolupráci se základní školou a místním hasičským sborem zajistit tradiční
akce, tj. dětský maškarní ples a hasičský bál. Všem, kteří se podíleli na
organizaci a zajištění těchto akcí, patří poděkování. Po dlouhém období
hledání nového nájemce, kdy obec zveřejnila několik inzerátů v místním a
regionálním tisku a uskutečnila několik pohovorů se zájemci o pronájem, byl
nakonec jediným kandidátem, který písemně požádal a doložil veškeré
podklady pro to, aby mohl provozovat místní hospodu, pan Slavomír Guman,
bytem Běšiny 189. Tento začátkem měsíce března uzavřel s obcí nájemní
smlouvu a musíme doufat, že se mu povede a že bolešinské kulturní zařízení
bude sloužit k oboustranné spokojenosti jak nájemce, tak i občanů.
A co nás čeká v následujícím období? V měsíci dubnu začne oprava polní
cesty Bolešiny – Slavošovice. Tuto akci bude realizovat firma Eurovia a.s.
Jedná se o celkovou opravu cesty v délce 1.043 metrů a šířce 3,5 metru, kdy
v konečné fázi bude položen asfaltobeton o tloušťce 60 milimetrů. Celkové
náklady dle uzavřené smlouvy o dílo činí včetně DPH 1.667.959,- Kč. Přičemž
obec na tuto akci obdrží dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu
z programu rozvoje venkova ve výši 90 % uznatelných nákladů. Díky opravě
této cesty se zkvalitní spojení pro pěší a cyklisty, ale i pro obsluhu pozemků
v lokalitě mezi Bolešinami a Slavošovicemi.
Další akcí, kterou obec připravuje pro vlastní realizaci, jsou stavební úpravy
v místní mateřské škole. Zde nás čeká v následujícím měsíci poptávkové řízení
a uzavření smlouvy s vybranou firmou, tak abychom měli jistotu, že v období

prázdnin budeme moci tuto akci stavebně realizovat. Rozpočtové náklady na
tuto akci se pohybují ve výši cca. 700 tis. Kč včetně DPH, přičemž
předpokládaná dotace z IROP bude činit 90 % uznatelných nákladů.
Zároveň obec připravuje žádost do výzvy MAS Pošumaví, FISCHE6 Polní
cesty PRV SZIF o dotaci na akci rekonstrukce polní cesty UK1 – 3 Bolešiny –
Myslovice. Jedná se o rekonstrukci polní cesty od napojení na krajskou
komunikaci II. třídy 186 v délce 560 metrů. Povrch bude z asfaltobetonu,
vybuduje se zde odvodnění a navržena je i výsadba doprovodných dřevin –
třešně, švestky, jabloně. Pokud budeme úspěšní, počítáme s realizací v příštím
roce v období březen až květen.
Naše obec se zapojila v rámci Mikroregionu Plánicko do projektu na instalaci
zařízení pro automatické zvonění návesních kapliček v rámci PSOV
Plzeňského kraje 2018. V letních měsících dojde k osazení tohoto zařízení
v kapličce ve Slavošovicích. Zároveň je na tuto kapličku připravován stavební
projekt na odizolování a odvodnění, který zpracovává pan Ing. Šlechta. Rádi
bychom v příštím roce využili některého z národních dotačních titulů a za
pomoci těchto financí tuto stavební akci zrealizovali. Po této stránce je objekt
kapličky ve Slavošovicích v žalostném stavu.
Do konce měsíce března obec podá žádost o dotaci na osazení orientačního
měřiče rychlosti, který bude osazen v obci Bolešiny na sloup veřejného
osvětlení u obecní stodoly. Důvod je velice prostý: někteří účastníci silničního
provozu přes naši obec nejezdí předepsanou rychlostí a tímto krokem chceme
částečně zamezit možným rizikům dopravních nehod v naší obci. Pokud
budeme úspěšní, chtěli bychom toto opatření zrealizovat do konce roku.
Vážení spoluobčané, na konci měsíce března oslavíme nejvýznamnější svátky
roku – Velikonoce. Přeji vám a vašim rodinám, abyste je prožili ve zdraví a
pohodě a aby vás nastávající jaro nabilo životním elánem a energií.
Starosta obce

Rozbor hospodaření obce
Stejně jako v loňském roce uveřejňujeme v následující tabulce rozbor
hospodaření obce. Podrobné informace včetně všech příloh naleznete na webu
obce Bolešiny.
Dne 12.2.2018 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Bolešiny
kontrolorkami Krajského úřadu Plzeňského kraje. Závěrečný výrok je pozitivní,

a to, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celou zprávu si můžete přečíst na
webu obce Bolešiny.
Závěrečný účet za rok 2017 v porovnáním s předchozím rokem
Plnění k
31.12.2016

Plnění k
31.12.2017

10 150 699,25

11 367 815,50

3 221 706,21
632 300,00

2 905 329,82
32 200,00

Třída 4 - Přijaté dotace

11 227 269,00

6 697 171,00

Příjmy celkem

25 231 974,46

21 002 516,32

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
(investice)

4 992 132,41
16 209 385,17

6 829 787,71
10 610 119,03

Výdaje celkem

21 201 517,58

17 439 906,74

4 030 456,88

3 562 609,58

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy (prodej
pozemků)

Saldo: Příjmy – výdaje
přebytek (+), ztráta (-)

Plzeň slaví jubileum republiky celoročně
100. výročí vzniku samostatného československého státu si v Plzni
připomeneme cyklem zajímavých událostí, jako je například Festival světla
BLIK BLIK, výstava Sto let republiky očima pěti plzeňských generací, Historický
víkend ve stylu první republiky, 100. výročí narození slavných Plzeňanů - herce
Miroslava Horníčka a fotografa Viléma Heckela nebo opera Prodaná nevěsta
pod širým nebem. Celoroční program vyvrcholí v říjnu velkolepými
dvoudenními oslavami s tradičním vzpomínkovým aktem u Památníku T. G.
Masaryka, lampionovým Průvodem světel centrem města nebo slavnostním
setkáním na náměstí Republiky, které vyvrcholí společným zpěvem hymny a
ohňostrojem v národních barvách. Mimořádně bude při této příležitosti
vystaven originál hry Fidlovačka, psaný rukou J. K. Tyla, s textem české
národní hymny. Její počáteční slova „Kde domov můj“ se stala hlavním mottem
projektu.
Více informací o programu najdete na www.plzen2018.eu

Hasiči v Bolešinech pořádají v r. 2018 následující
pobytový zájezd
Severní Itálie, Caorle - hotel Gabriel v termínu 24.8. - 2.9.2018

cena zájezdu:
7.990.- Kč/ osoba
5.990.- Kč/ dítě do12-ti let
3.490.- Kč/ dítě do 6-ti let
(+2 platící osoby)
cena obsahuje:
7x polopenze, 7x
ubytování, doprava tam i zpět, ložní prádlo, ručník, pojištění CK proti úpadku,
služby delegáta
v hotelu Gabriel - česká obsluha, úhrada občerstvení a služeb za Kč
pobytová taxa 4 euro/pobyt (osoba nad 12 let)
plážový servis 1.600,- Kč/týden/set
odjezd 24.8.2018 luxusním autobusem ve večerních hodinách z Bolešin
záloha 1.000,- na osobu
každý účastník si zajistí pojištění do zahraničí
přihlášky u p. Krause Františka, Bolešiny 86, 339 01 Klatovy, tel. 603541501

Zveme Vás …
•
•
•

Miloslav Trefanec, SDH Slavošovice a obec Bolešiny zvou na tradiční
setkání u kaple Panny Marie Na Stráni, které se uskuteční v neděli
20.5.2018 od 14:00 hodin.
SDH Bolešiny pořádá tradiční májovou zábavu s věnečkem, která se
uskuteční v sobotu 12.5.2018 v KD Bolešiny.
Letiště Modelklubu Bolešiny zve na Otevírání nebe, které se uskuteční
31.3.2018 od 11:00 hodin.

Otevření bolešinské hospody
Nový nájemce bolešinské
hospody a prostor kulturního
domu oznamuje, že bude
otevírat v sobotu 24.3.2018.
Nečeká vás nic lepšího než
první
letošní
bigbít
v podání klatovské kapely
Weget rock a blovické kapely
Grady Ann.
Přijďte se pobavit!
Podrobnosti a informace o
dalších akcích sledujte na
facebooku KD Bolešiny a
Obec Bolešiny.

FOTOSOUTĚŽ 2018
uzávěrka 31. srpna 2018
S radostí oznamujeme, že v letošním roce budeme opět
pořádat tradiční 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. Abychom vás ještě více
motivovali, navýšili jsme finanční ceny a udělíme cenu i za
čtvrté místo.

Podmínky jsou následující:
• Zašlete do 31. srpna 2018 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 10 MB, 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 musí být pořízeny od podzimu 2017 do léta 2018.
• 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 2.000,Kč, 1.500,- Kč, 1.000,- Kč a 500,- Kč. Rozhodující slovo při výběru fotografií do
kalendáře bude mít porota určená místostarostou obce.
Všechny soutěžní fotografie budou jako vždy zveřejněny ve fotogalerii na
webových stránkách www.bolesiny.cz a na facebooku obce Bolešiny.
Miroslav Vích

Zprávičky z naší školičky
Zápis do školy a školky
• Zápis do ZŠ se bude konat 10.4.2018 od 14:00 do 17:00 hodin.
•

Zápis do MŠ se bude konat 3.5.2018 od 14:00 do 17:00 hodin.

Vítání občánků
•

Vítání občánků proběhne v budově školy 15.5.2018 od 16 hodin.

Z činnost SK Bolešiny
Vzhledem k tomu, že zima je pro venkovní sporty poměrně hluchým obdobím a
pouze někteří členové SK hrají lední hokej v jiných, většinou amatérských
klubech, rozhodl jsem se nyní splatit dluh a informovat vás o průběhu "Zimní
dívčí amatérské fotbalové ligy", která se již tradičně hraje v tělocvičně v Plánici
a letos se jí účastní 8 družstev.
Nás nejvíce zajímají 2 týmy, ve kterých částečně hrají i děvčata z Bolešin.
Jedná se o Kobru Stars navazující na bývalou Kobru B a Ženy s.r.o., kde hrají
některé dívky z dřívější Kobry A. Ty dokonce v současnosti (k 2.3.2018) soutěž
vedou.
Tabulka ZDAFL po odehraném 10. kole:
1. Ženy s.r.o.
2. Andělky Velký Bor
3. Devils Klášter
4. PS Křeč Mochtín
5. Kobra Stars
6. Plánice
7. Sokolky Neznašovy
8. Topovky Blovice

10
10
10
10
10
10
10
10

8101
8011
6004
5113
4213
3007
2008
0019

64:29
83:30
76:42
55:46
48:37
23:61
30:70
17:85

26
25
18
18
17
9
6
1

Vlastimil Trojan

Jsme lepší než oni?
Jistě už jste všichni navštívili okolní státy a všimli si, jak kde mají uklizeno.
Čím to asi je, že po ulicích, ani při silnici nelétají PETky, papíry ba ani
nedopalky, které naši kuřáci tak bravurně cvrnkají doslova kamkoli. Důvody
mohou být v tom, že lidé jsou vychováváni k pořádku odmala. I to, že ten
pořádek vládne všude a lidé ho respektují.
Projděte si někdy každodenní procházkovou trasu bolešinských školáků,
jaký pořádek vidí děti kolem sebe. Nebo si myslíte, že jsou stejně
nevšímaví jako my - dospěláci?
Jiří Gregora

TERMÍNOVÁ LISTINA ODDÍLU SK BOLEŠINY - JARO 2018
Den
SO
NE
SO
NE
SO
NE
PÁ
SO
NE
SO
NE
PÁ
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

Datum
24.3.
25.3.
31.3.
1.4.
7.4.
8.4.
13.4.
14.4.
15.4.
21.4.
22.4.
27.4.
28.4.
29.4.
5.5.
6.5.
12.5.
13.5.
19.5.
20.5.
26.5.
27.5.

SO

2.6.

NE
SO
NE
SO

3.6.
9.6.
10.6.
16.6.

MUŽI "A"
15:00 Měcholupy "A" - SK
16:00 SK - Dlouhá Ves

16:00 Malý Bor - SK

MUŽI "B"
VOLNO
VOLNO
VOLNO
VOLNO
VOLNO
VOLNO

ŽÁCI ML.
VOLNO
VOLNO
VOLNO
VOLNO
VOLNO
VOLNO
16:30 Kolinec - SK

16:30 Ježovy - SK

PŘÍPRAVKA ML.

PŘÍPRAVKA ST.

Chanovice 10:00

16:30 SK - Chudenice

Bolešiny 10:00
17:00 SK - Měcholupy "B"

14:00 SK - Strážov

Kašp. Hory 10:00

16:00 Svéradice "B" - SK

Horažďovice 14:00
16:30 Klatovy "B" - SK

17:00 SK - Luby "B"

Dl. Ves 10:00
17:00 Janovice "B" - SK

Bolešiny 10:00

17:00 Železná Ruda - SK
17:00 SK - Švihov
17:00 SK - Hartmanice

10:00 Nalž. Hory - SK
14:00 SK - Žel. Ruda

Luby 13:00
Kašp. Hory 10:00

17:00 Bezděkov - SK

Měčín 10:00
Luby 10:00

17:00 Měčín - SK
17:00 SK - Neznašovy
17:00 Křenice - SK
17:00 SK - Sušice "B"
17:00 Budětice - SK (hřiště
Rabí)

16:00 Strážov - SK
13:00 SK - Janovice "A"

Luby 10:00

14:00 SK - Kolinec

Bolešiny 10:00

10:00 Stážov - SK

Klatovy 10:00

14:00 SK - Klatovy "B"

Křenice 10:00

Švihov 10:00

17:00 SK - Vrhaveč "B"
17:00 Dlažov - SK

14:00 SK - Nalž. Hory

17:00 SK - Spůle

10:00 Žel. Ruda - SK

Bolešiny 10:00

Internetové stránky SK BOLEŠINY (další podrobnosti):

www.skbolesiny.banda.cz

… a divadlo stále žije
Vážení občané,
i letos vedení obce, ochotnické divadlo, ZŠ a MŠ Bolešiny připraví oslavy Dne
dětí, a to v pátek 1.6.2018 od 17.hodin na zahradě ZŠ a jejím blízkém okolí.
Tentokráte ve stylu: Dětský den s Harry Potterem. Po skončení této části oslav
se přesunou děti i dospělí do KD cca v 18:30 hodin, kde Dětské ochotnické
divadlo Bolešiny při ZŠ sehraje pohádku Františka Strnada O Sněhurce a ......
Závěr dětského dne by měl zakončit táborák s opékáním vuřtů.
V případě nepříznivého počasí se vše uskuteční od 17:00hodin v KD Bolešiny.
Pořadatelé zvou srdečně děti i dospělé na tuto jedinečnou akci věnovanou naši
nejmladší generaci.
Ochotnické divadlo Bolešiny v měsíci dubnu sehraje úspěšnou pohádku
LUCERNU a to ve KD Svrčovec, v neděli 15.4.2018 od 17:00 hodin;
v Sokolovně v Předslavi v pátek 27.4.2018 od 19:00 hodin a v KD Družba
Klatovy v neděli 29.4.2018 od 17:00 hodin.
V Klatovech sehrajeme jubilejní desáté představení, které bude natáčené
televizními kamerami.
Poprvé letos s největší pravděpodobností sehrajeme tuto krásnou klasickou
pohádku v přírodě. Jednáme s Lesním divadlem Nýrsko, s obcí Chanovice
o možností si zahrát v tamním zámeckém areálu a rádi bychom si zahráli i v
Kozinově statku v Újezdu u Domažlic. Soubor obdržel i pozvání na
mezinárodní ochotnický týden s názvem Memoriál národního umělce Miroslava
Doležala do Bučovic u Slavkova, kde bychom chtěli Lucernu zakončit.
Děkuji touto formou všem našim hercům, ale i hostům, a to nejen z Divadla Za
oponou Klatovy a Divadla Rynek z Újezdu u Plánice.
František Strnad

Lípa svobody v Slavošovicích
Letos je tomu 100 let od založení Československé republiky dne 28. října 1918.
Naši předci oslavovali nově nabytou svobodu naší země a podnikali řadu
kroků, jež jim měli mnoho let připomínat památný rok 1918. Jedním z těchto
kroků bylo vysazování tzv. Lip svobody nebo též lip republiky.

Lípu svobody mělo snad každé město, každá obec i malá vesnička. Tenkrát,
při vysazení lip, to byla velká událost. Dnes už málokdo ví, že lípa nacházející
se v místě jeho bydliště je jedním ze Stromů svobody. Lípa, která stojí ve
Slavošovicích na návsi hned vedle místní kapličky sv. Jana Nepomuckého, je
jednou z nich.
O této lípě mi můj dědeček Jan Bayer častokrát vyprávěl. Velice dobře si ji
pamatoval. Narodil se v roce 1924 a žil se svými šesti staršími sourozenci
v dnes již zbořeném domě č. p. 11, odkud bylo velmi dobře vidět na náves i
lípu u kapličky.
Postupem času se přestalo o lípě mluvit. Lidé, kteří lípu kdysi sázeli či jejímu
zasazení přihlíželi, ze vsi odešli nebo zemřeli. Jen málokdo o lípě na návsi
mluvil jako o Stromu svobody. Letošní rok to vše změní. Naše lípa byla přidána
na seznam nadace STROMY SVOBODY 1918-2018. Lípa ve Slavošovicích je
jednou z lip, jež mají navěky připomínat obyvatelům touhu našich předků po
republice, svobodě a demokracii.
Eliška Potužníková

VELIKONOCE 2018
Velikonoce patří k nejstarším svátkům vůbec.
Z dob předkřesťanských bylo jejich základní
podstatou vítání přicházejícího jara a vítězství
života nad smrtí. V dnešní době se svátek
slaví převážně barvením vajíček, pečením
beránka a šleháním pomlázkou. Již třetím
rokem je Velký pátek státním svátkem. V roce
2018 si tedy opět užijeme prodloužené velikonoční svátky. Dohromady čtyři
dny volna tak můžeme věnovat výrobě velikonočních dekorací, pečení beránka
či zdobení kraslic.
Jak je to se dny v týdnu před Velikonocemi?
Na Sazometnou středu se vymetají saze z
příbytků. Domy se čistí a připravují na svátky. Co
se týká Zeleného čtvrtka, tak na něj připadá
nespočet zvyků. V dřívějších dobách se v tento
den měla jíst jen zelená strava – zelenina.
Velký pátek /30.3./ je prožíván jako den půstu ve
znamení smutku, ticha a rozjímání. Je připomínkou

dne smrti a ukřižování Ježíše Krista. V mnoha kostelech se tento den koná
pobožnost křížové cesty.
Bílou sobotou končí dlouhotrvající půst. Neslaví se mše svatá a další
svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Velikonoční neděli
nazvali křesťané „dnem Páně“. Pravidelně se začali scházet k
eucharistickému „lámání chleba“.
Na Velikonoční pondělí /2.4./ chodí chlapci dům od domu za děvčaty se
spletenými pomlázkami. Šlehají je a vinšují, za odměnu dostanou malovaná
vajíčka či sladkou drobnost. Na některých místech je zvykem, že v úterý
chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce vodou.

Obec Bolešiny a firma Pošumavská odpadová, s.r.o.
oznamují bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu, který
proběhne v sobotu dne 7. dubna 2018
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 např. 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!

Příští číslo zpravodaje vyjde v červnu 2018. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 30.5.2018 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

Blahopřejeme jubilantům
65 let
Marie Krasnická

Bolešiny

70 let
Jiří Ludvar
Růžena Pláničková
Jana Štrynková

Bolešiny
Pečetín
Bolešiny

86 let
Josef Trojan

Bolešiny

93 let
Helena Krůsová

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

Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny
20.3.2018
20.6.2018
20.9.2018

Bolešiny
Slavošovice
Pečetín

