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Vážení spoluobčané,
prázdniny se se překulily do druhé poloviny. Opět jsme si připomněli pranostiku
„Svatá Anna – chladna z rána“ a přitom, před pár dny, tu bylo ještě jaro. Jaro,
které nám všem připravilo velkou zkoušku v podobě malého viru, který postupně
obsadil každý kout planety. Jaro, které nebylo lehké pro nikoho z nás, protože,
jak trefně kdosi poznamenal, bojovali jsme proti něčemu, co není vidět.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo podali pomocnou ruku. Těm, kteří
pomohli třeba jen tím, že nakoupili sousedovi nebo mu vyzvedli léky v lékárně.
Těm, kteří usedli k šicím strojům a šili roušky. Hasičům z Bolešin, kteří objížděli
obce a prováděli dezinfekci veřejného prostranství, když jsme k tomu byli
vyzváni krajským krizovým štábem. Poděkování patří také paní Ivetě Matějkové,
vždyť prodejna na návsi v Bolešinech se stala velmi často navštěvovaným
místem i těmi, kteří běžně nakupují v Klatovech. Dík by měl patřit i těm, kteří jen
a pouze respektovali všechna nařízení vlády.
Zdálo se, že se s koronavirem vše zastavilo, ale průběhu jarních měsíců byla
dokončena rekonstrukce a odbahnění rybníka Dolejší v Domažličkách. Vzniklo
opět jedno hezké zákoutí obce. Po napuštění rybníka na ty, kteří se těšili na
koupaní v čisté vodě, čekalo nemilé překvapení. Ve vodě se objevila řasa, která
během několika dní až s neuvěřitelnou rychlostí pokryla celou vodní plochu a
proměnila rybník doslova v „rybník Brčálník“. Avšak tato řasa, která mnohým
způsobila vrásky na čele, roste pouze v čisté vodě s vysokým obsahem živin a
v relativně krátké době sama vymizí.
Čilý stavební ruch panoval i v Bolešinech. V Podlešánkách vybudoval Státní
pozemkový úřad kaskádu přehrážek na vodním toku, opravil vodní nádrž VN1 a
v neposlední řadě zrekonstruoval komunikaci od spodního rybníka k místní
bažantnici označovanou jako polní cesta C10. Na podzim letošního roku by
v měla být Státním pozemkovým úřadem ještě vybudována komunikace, která
je označována jako polní cesta C9, v celkové délce 0,696 km. Uvedené stavební

objekty, k nimž ještě náleží propustek pod komunikací Bolešiny – Kydliny a
trubní odpad (vybudováno na podzim loňského roku) a suchý poldr a tůně, jejichž
výstavba se předpokládá v příštím roce, jsou součástí stavby nazvané
Vodohospodářská opatření III v k.ú. Bolešiny. Stavba navazuje na provedené
komplexní pozemkové úpravy a, jak již bylo zmíněno, investorem je Státní
pozemkový úřad ČR. Jednotlivé objekty by měly být po dokončení převedeny
bezúplatně do majetku obce.
V Bolešinech jsme využili „koronaprázdnin“ a nechali opravit schody a nájezdní
rampu do budovy školy a schody do kuchyně. Opadávající dlaždice nebyly nejen
dobrou vizitkou při vstupu do budovy, ale především představovaly riziko úrazu
pro děti, jejich rodiče a zaměstnance školy.
V letošním roce obec podala několik žádostí o dotace. Plzeňský kraj jsme
požádali o dvě dotace. Z dotačního titulu PSOV PK 2020 – Projekty obcí bylo
požádáno o dotaci na rekonstrukci místní komunikace Za Ohradovnou. Plzeňský
kraj tuto akci podpořil částkou 300.000,- Kč. Druhá žádost byla v rámci dotačního
titulu Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2020. Dotace ve výši
962.800,- Kč byla požadována na prodloužení kanalizační stoky A10
v Bolešinech. Tato žádost však úspěšná nebyla. Z přehledu podpořených akcí
lze dovodit, že Plzeňský kraj upřednostnil kofinancování projektů spojených
s vybudováním ČOV a kanalizací v obcích, kde tato infrastruktura chybí. Stejně
tak nebyla úspěšná ani opakovaně podaná žádost o dotaci ve výši 3.695.000,Kč z dotačního titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na výstavbu víceúčelového hřiště pro školu a veřejnost v Bolešinech.
V souvislosti s vládními opatřeními přijatými z důvodu šíření Covid-19 jste jistě
zaznamenali mnoho zpráv o jejich ekonomických dopadech. Kompenzační
bonus ve výši 1.200,- Kč na obyvatele je jen malou náhradou ztráty, kterou utrpí
obecní rozpočty. Očekávané výpadky v rozpočtech místních samospráv jsou
podstatně vyšší. Sdílené daňové příjmy obce pro rok 2020 byly pro naši obec na
počátku roku odhadovány na 12.084.112,- Kč. Na základě nového odhadu
Ministerstva financí ČR z dubna 2020 činí propad pro naši obec 3.427.600,- Kč.
Vím, že nás čeká nelehké období, a věřím, že jej s uskromněním zvládneme.
Vážení spoluobčané, v době, kdy je ze všech stran skloňováno slovo koronavir,
Vám chci touto cestou popřát jediné … pevné zdraví.

Věra Rozsypalová
Starostka obce



Deset otázek pro…
Vážení spoluobčané, připravili jsme si pro Vás novou rubriku, ve které bychom
Vám rádi představili jednotlivé zastupitele naší obce a případně další osobnosti.
Položíme otázky, které se netýkají chodu obce, ale odhalí trochu jejich soukromí.
Prvním dotazovaným je místostarosta obce Ing. Bc. Miroslav Vích.
1. Nejkrásnější den si představuji
Neumím určit, který den by mohl být nejkrásnější. Krásný den je každý den, který
byl smysluplně prožit.
2. Nejkrásnější květina
Nejkrásnější květina je ta darovaná, která vykouzlí radost obdarovaného.
3. Největší trapas
Jsem natolik splachovací, že nevnímám, co je to trapas. Alespoň pokud to
vztáhnu ke své osobě. Samozřejmě se může stát, že se něco nepovede nebo
něco působí hloupě, ale vždy se to dá ustát s úsměvem. Nicméně nikdy na mě
nepůsobila dobře neprofesionalita kolegů v práci. Někdy jsem se musel stydět,
jak se vystupuje například vůči hostům, kteří přijeli na návštěvu. To považuji za
největší trapnost.
4. Nejdelší cesta
Nejdelší cestou je celý lidský život. Všechny ostatní cesty jsou oproti němu příliš
krátké.
5. Nejtěžší otázka, kterou si kladu
Nekladu si žádné složité otázky. Nezajímají mě ani obvyklé věci mezi nebem a
zemí.
Otázky, které si pokládám, musí mít vždy nějakou uspokojivou odpověď. Jsem
realista.
6. Nejzásadnější pravidlo slušného chování je
Chovej se k ostatním tak, jak vyžaduješ, aby se oni chovali k tobě.
7. Nejmilejší kniha
Takových knih je několik, ale mezi mé nejoblíbenější patří pravděpodobně Na
východ od ráje od Johna Steinbecka.
8. Největší zážitek
Největší zážitky se nedají koupit. Asi okamžik, kdy se narodil syn Matyáš.

9. Člověk, který mě nejvíce inspiruje
Asi manželka, ale opravdu. Ona ví, co potřebuji, ona ví, jak přemýšlím.
Ona naplánuje věci tak, jako bych to udělal já.
10. Nejšílenější nápad mého života
Dělat v životě něco jiného, než co jsem se naučil ve škole. Takže se jedná o mé
první zaměstnání, které mi ukázalo jiný směr mého dalšího života.

Děkujeme za odpovědi.



Zvítězí slušnost a ohleduplnost?
Mezi našimi spoluobčany je stále skupina paličů odpadu −
znečišťovatelů ovzduší. Chtěl bych vědět, zda je k tomu vede pouze lenost nebo
přímo bezohlednost k ostatním? Nebo že by nám chtěli „zatopit“ a dělají to
úmyslně? Jen hlupák si může myslet, že JEHO se to netýká. On přece ví, kam
fouká vítr, a jeho to nepotrefí. Těmto chytrákům vzkazuji, že ty nejmenší a
nejnebezpečnější částice i několikrát oběhnou Zemi, než je vdechne on nebo
jeho děti.
Všichni už jste jistě viděli, jak mají uklizeno na západ od nás. Čím to asi je, že
jim po ulicích ani při silnici nelétají petky ani nedopalky, které naši kuřáci tak
bravurně cvrnkají doslova kamkoli? Důvod bude v tom, že lidé jsou vychováváni
k pořádku odmala, a i to, že pořádek vládne všude a lidé ho respektují. Projděte
si někdy každodenní procházkovou trasu bolešinských školáků, jaký pořádek
vidí každodenně kolem sebe. Nebo si myslíte, že jsou stejně nevšímaví jako my
dospěláci?
V třídění odpadu máme také velké „rezervy“. Většina popelnic je naplněna
odpadem, který patří do kontejnerů. Třídění odpadů začíná už v momentě, než
tu plastovou, papírovou nebo kovovou věc pustím z ruky. Je-li po ruce jen jeden
koš s jedním univerzálním sáčkem, dostane třídění znovu „na frak“.
Jiří Gregora

Obec Bolešiny vyhlašuje:

Fotosoutěž 2020
Bolešiny ǀ Domažličky ǀ Kroměždice ǀ Pečetín ǀ
Slavošovice ǀ Újezdec u Měcholup
Téma:

„Voda a její podoby v krajině“
Předpokládáme, že soutěžní fotografie budou pořízeny na území obcí
Bolešiny, Domažličky, Kroměždice, Pečetín, Slavošovice a Újezdec u
Měcholup.
Vaše fotografie doručte v digitální podobě do 31. října 2020 na obecní úřad
v Bolešinech (mailem na adresu obec@bolesiny.cz nebo osobně na datovém
nosiči). Přiložte textový soubor se seznamem názvů fotografií a jejich
popisem, nezapomeňte uvést jméno a příjmení, svoji plnou adresu, telefon a
e-mail. Fotografie by měly být pořízeny v letošním, případně loňském roce.
Vybrané vítězné fotografie mohou být 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
další 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. Vyhlášení vítězů
fotosoutěže předpokládáme na prosincovém veřejném zasedání
zastupitelstva obce Bolešiny. Soutěžící budou včas informováni.
Všechny soutěžní fotografie budou jako vždy zveřejněny ve fotogalerii na
webových stránkách www.bolesiny.cz a na Facebooku obce Bolešiny.
Miroslav Vích



Nová kniha o Bolešinech
Vážení rodáci a příznivci Bolešin,
chystá se vydání knížky o Bolešinech a okolí.
Knihu
pod
názvem
OZVĚNY DÁVNÉ
MINULOSTI si mohou před vydáním rodáci,
jejich příbuzní a příznivci Bolešin objednat na
telefonním čísle 721 003 246 nebo písemně na
adrese Bolešiny 92 nebo též na OÚ Bolešiny.
Uzávěrka objednávek je 31.8.2020.
Hodíme-li na hladinu kamínek, kruhy, které se
vytvoří, se postupně rozplynou, stanou
se minulostí a zmizí podobně jako NÁŠ ČAS …
V knize otevřu staré zamčené dveře minulosti,
minulosti, která byla v určitém čase přítomností. Chci jen pro příští generace
zapsat některé události z Bolešin a okolí.
Růžena Bauerová



Upozornění vlastníkům pozemků
Upozorňujeme vlastníky, jejichž pozemky přiléhají ke komunikacím a
chodníkům, aby dbali o údržbu svých dřevin a v případě přerůstání jejich části
do průchozích nebo průjezdních úseků, tyto části pravidelně odstraňovali.
Povinnost údržby zeleně vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích.
Zkontrolujte proto své nemovitosti a zajistěte odstranění větvoví do průjezdných
a průchozích úseků komunikací. Děkuji.
Věra Rozsypalová

Blahopřejeme jubilantům
Duben:
Kurcová Libuše, 70 r.
Nováček Jiří, 70 r.
Slíva Jan, 70 r.
Kurcová Miloslava, 70 r.
Hrotek Čestmír, 81 r.
Květen:
Melka Stanislav, 75 r.
Červen:
Kovanda Václav, 70 r.
Vejvančická Eva, 60 r.
Bošek Václav, 81 r.
Nováček Václav, 70 r.
Krůsová Helena, 95 r.
Červenec:
Bouzková Libuše, 75 r.
Ludvarová Věroslava, 65 r.
Srpen:
Vacovská Miroslava, 75 r.
Šnejdarová Jaroslava, 65 r.
Vondřičková Anna, 82 r.
Září:
Kolářová Věra, 86 r.
Toušová Helena, 84 r.
Terš Miroslav, 65 r.
Ludvarová Jaroslava, 65 r.

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

