Zpravodaj
Číslo 1/2014

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky první číslo letošního zpravodaje. Máme za sebou
téměř čtvrt roku, a aniž jsme zažili pravou ladovskou zimu, přešli jsme z
podzimu do jara. Určitě je na místě Vás ve stručnosti informovat o důležitých
věcech, které se již udály, anebo nás čekají.
Obec má za sebou zdárně zakončený audit hospodaření za uplynulý rok a
zároveň na nejbližším veřejném jednání (11. 3. 2014 ve Slavošovicích) bude
projednáno hospodaření a závěrečný účet roku 2013. Jak naše obec
hospodařila, se dočtete v následujícím článku.
V zimních měsících, v lednu a únoru, proběhla rekonstrukce vodovodního
rozvodu ve veřejné budově v Pečetíně. Obec tímto děkuje místním, zvláště pak
panu Karlu Kohoutovi, paní Růženě Pláničkové a hlavně pracovníkovi
obecního úřadu panu Oldřichu Toušovi za kvalitně odvedenou práci. V
poměrně krátké době se podařilo vyměnit rozvod vody, instalovat ohřívač vody
včetně rozvodu teplé vody, zrekonstruovat toalety, a to vše za cenu 12 tis. Kč.
Dále mi dovolte, abych Vás informoval o tom, že obec přihlásila své nové
webové stránky do soutěže Zlatý erb. Jak se umístila v konkurenci 11 obcí
přihlášených do této soutěže v rámci Plzeňského kraje, se dozvíte v příštím
Zpravodaji.
A co nás čeká v nadcházejícím období, tj. do vydání příštího červnového
zpravodaje?
V březnu obec podá žádost o dotaci do programu ROP Jihozápad na akci
„Bolešiny – rekonstrukce místních komunikací – I. etapa“. V současné době je
vypracována projektová dokumentace a vyřizuje se stavební povolení.
Projektem jsou řešeny místní komunikace v okolí víceúčelové budovy Bolešiny
včetně výjezdu (křižovatky) na konci komunikace II. třídy čp. 186, které jsou v
současné době v havarijním stavu, včetně chodníku, parkovacích míst a
odvodnění. Celkové náklady jsou vyčísleny na téměř 6 mil. Kč. Pokud bude
obec úspěšná v podání žádosti, bude tato akce podpořena dotací ve výši 85 %
uznatelných nákladů. Vlastní realizace akce, v případě, že obec obdrží dotaci,
pak proběhne v rozmezí měsíců září a listopad letošního roku.

V březnu a dubnu nás čeká práce na vylepšení interiéru místního kulturního
domu, kde proběhne údržba a oprava parketové podlahy a výměna záclon v
sále, oprava šatny a bude položena dlažba ve výčepu. Na vše je vyčleněno
téměř 150 tis. Kč.
Zanedlouho si obec připomene 490 let od doby, kdy se o ní objevila první
písemná zmínka. Toto výročí bude symbolicky spojeno se setkáním dětí,
mládeže a spolků Obce Bolešiny a spřátelené Obce Weiding. Při této
příležitosti bude odhalena pamětní deska významnému bolešinskému rodákovi
páteru Josefu Peksovi, který prezentoval Bolešiny a Šumavu a zároveň šířil
český jazyk v Austrálii. Tato událost se uskuteční v sobotu 24. května 2014 a
všichni jste na ni srdečně zváni.
V letošním roce budeme stát na důležité křižovatce a bude opravdu záležet na
každém z Vás, jakým směrem se obec bude ubírat v příštím čtyřletém období.
Totiž čekají nás na podzim komunální volby do obecního zastupitelstva a vedle
toho bude nutné vypracovat na příští plánovací období (2014 – 2020)
strategický rozvojový dokument. Ten by měl být jakýmsi vodítkem, podle
kterého by se měla obec řídit v příštích obdobích, ale co je důležité, pokud
obec nebude mít v tomto rozvojovém dokumentu ošetřeny všechny významné
problémy, nebude na ně moci čerpat finanční prostředky prostřednictvím dotací
a podpor.
Věřím, že Vám není lhostejné, v jaké obci budete žít, v jakém prostředí budou
vyrůstat Vaše děti, Vaše vnoučata. Pokud jsou Vaše úmysly upřímné a chcete
pomoci řešit věci veřejné, prosím, využijte svého občanského práva a jděte do
podzimních voleb. Bližší informace Vám podáme na obecním úřadě.
Za několik týdnů nás čekají svátky jara, Velikonoce. Vážení spoluobčané, přeji
Vám, abyste v následujícím čase načerpali co nejvíce energie z jarního
sluníčka a byli jste naplněni pevným zdravím a životním optimismem.
Ing. Josef Sommer



Hospodaření obce v roce 2013
Pro rok 2013 měla obec rozpočet mírně schodkový. Na straně příjmů bylo
naplánováno 15 971 067,-Kč a obec za rok 2013 získala 14 259 616,- Kč.
Naplnila tím plán na 89,3%. Na straně výdajů bylo naplánováno 16 815 330,Kč a obec za rok 2013 utratila 16 586 588,- Kč. Naplnila tím plán na 98,6%.
Proč nejsou příjmy naplněny na 100%? Protože obci ještě někdo dluží a i obec
něco dluží někomu. Obci někdo dluží - to jsou pohledávky v celkové výši 624
790,- Kč a obec má ještě závazky ve výši 251 338,- Kč. Obec měla na konci

roku na svých účtech 7 384 564,- Kč. Obec má fond obnovy vodovodů a
kanalizací, ve kterém bylo na konci roku 2 640 365,- Kč. Obec ještě splácí
úvěry a zbývá splatit 1 813 152,- Kč.
Nejvíce peněz obec vynaložila v minulém roce na následující akce:
- infrastruktura pro 5 nových stavebních pozemků - celková investice 5 433
425,- Kč; dotace činila 500 000,- Kč
- cyklostezka - celková investice 3 240 307,- Kč; dotace činila 2 348 700,- Kč
- přístupová komunikace k cyklostezce - celková investice 1 851 746,- Kč;
dotace činila 600 000,- Kč
- nákup nemovitosti č.p. 63 - kupní cena 350 000,- Kč
- rekonstrukce sociálních zařízení v 1. patře KD - celková investice 198 000,Kč; dotace činila 120 000,- Kč
- úprava školní zahrady a hřiště v Kroměždicích - celková investice 322 819,Kč; dotace činila 174 000,- Kč
Přezkoumání hospodaření provedly 3.2.2014 kontrolorky Krajského úřadu
Plzeňského kraje: Zoja Šťastná a Jitka Voldřichová, na základě žádosti obce
Bolešiny. Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2013 bylo konstatováno,
že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Ing. Antonín Kuba


Co je u nás ve škole nového ...
3. únor byl pro školu velmi významný den. Pořádali jsme den otevřených dveří
a zápis do mateřské a základní školy. Bylo příjemným překvapením, že
k zápisu do mateřské školy přišlo 8 dětí a do základní školy dokonce 14 dětí.
Vážíme si toho a už teď se těšíme na nové žáky.
Škola není bohužel nafukovací, a protože se ve školním roce 2014 – 2015
naplní po mnoha letech téměř na plnou kapacitu, budou nutné úpravy provozu
a provozních podmínek. O prázdninách nás čeká rekonstrukce záchodů a
umývárny v mateřské škole a úprava prostor školní jídelny.
Úpravy provozu jsme museli udělat již v roce 2010 a 2013. Rozšířili jsme školní
družinu na dvě oddělení a prodloužili jsme její provoz.
Mateřskou školu jsme rozšířili na dvě třídy. Jedna je zaměřena na zlepšení
schopností předškoláků. Děti využívají i prostor v základní škole. Seznamují se
s prostředím, kam budou od září chodit do první třídy a také se svými
budoucími spolužáky a učiteli. Proto je přechod z MŠ do ZŠ u většiny dětí bez
problémů. Jen budou docházet o patro výš do známého prostředí.

Rozšířili jsme i zájmové vzdělávání. K tradiční nabídce sportovních, hudebních,
tanečních a rukodělných činností, přibyl i dramatický kroužek, který vede JUDr.
František Strnad. Děti jsou nadšené, na každé setkání se pilně připravují a těší
se na své první vystoupení.
Zároveň jsme rádi, že se i nadále zachoval modelářský kroužek při LMK
Bolešiny. O tento kroužek je sice malý zájem, přesto je pan Davidovič ochotný
se dětem dále věnovat.
Školní rok 2013 – 2014 se přehoupl do druhé poloviny a my věříme, že i nadále
se nám bude dařit jako dosud.

Mgr. Ivana Martínková



FOTOSOUTĚŽ 2014
Pozor! Uzávěrka 30. května 2014 !
Obce Bolešiny, Domažličky, Kroměždice, Pečetín,
Slavošovice, Újezdec a jejich okolí vždy fotili do
různých kalendářů a propagačních materiálů
profesionální fotografové. Kdo se ale podívá například
na Facebook, nemůže si nevšimnout, kolik šikovných
fotografických talentů v Bolešinech a v okolních
obcích bydlí. Těm všem chceme dát nyní opět šanci a
pozvat je do naší fotosoutěže. Podmínky jsou
jednoduché:
• Zašlete prosím do 30. května 2014 svých 10
nejzdařilejších fotografií s tématikou obce Bolešiny, Domažličky,
Kroměždice, Pečetín, Slavošovice, Újezdec a jejich okolí na adresu Obec
Bolešiny, Bolešiny čp. 10, Klatovy 339 01 na datovém nosiči (CD, DVD,
flash disk, SD karta - nosič vrátíme) nebo na e-mail obec@bolesiny.cz.
Pokud bude příloha větší než 5 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 nemusí být nutně pořízené v tomto roce.
• 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.
Zaslané fotografie nevracíme zpět autorovi.
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
Náhledy fotografií budou zveřejněny ve fotogalerii na adrese www.bolesiny.cz ,
kde můžete jednotlivé fotografie prohlížet a komentovat. Rozhodující slovo při
výběru fotografií do kalendáře bude mít porota určená starostou obce.



OTEVÍRÁME VEČERNÍ KURZ ANGLIČTINY
pro dospělé

(jednou týdně vždy v pondělí)
Úroveň:
Začínáme:
Kde:
Kdy:

ZAČÁTEČNÍCI
17. 3. 2014
v ZŠ a MŠ Bolešiny
od 17:00 – 18:00 hod.

Přihlašujte se na tel. čísle: 737 80 11 26

Učitel: Mgr. Simona Duchková

Historie SK Bolešiny - 6. část
V dalším pokračování naší historie jsme se dostali do sezony
2004 - 2005. Zahájili jsme podzim velmi úspěšně a po
šestém kole jsme se dokonce dostali do čela tabulky, když
jsme vyhráli nad dosud neporaženým Švihovem "B" 1:0. To
byl však náš zenit a od té doby jsme zase začali v tabulce
klesat. Bylo to zaviněno hlavně nervozitou z dlouhé
neporazitelnosti. V té jsme poslední 3 zápasy "pouze" remizovali a dotáhli jsme
ji na neuvěřitelných 19 zápasů - dosud nepřekonaný rekord. Sérii jsme
zakončili vskutku stylově, protože v posledním podzimním kole jsme hráli ve
Vrhavči s místním "B" týmem a prohráli 9:2, čímž jsme zase vytvořili rekord, ale
v záporném významu.
Jarem 2005 jsme proplouvali s průměrnými výsledky a skončili na 6.místě se
ziskem 35 bodů z 24 zápasů. Po této sezoně jsem skončil s prozatimním
trénováním a vystřídal mě Václav Němec.
Dozrála nám také mladá generace a poprvé byl přihlášen do okresního přeboru
dorost a skončil na celkovém 12. místě z 15 účastníků. Žáci skončili na
předposledním 10. místě v OP skupiny "A". Starší přípravka odehrála svou
soutěž velice dobře a skončila na pěkném 4. místě. Mladší přípravka skončila
na předposledním 7. místě.
V hokeji jsme pokračovali ve sdruženém okresním přeboru a obsadili tradiční 5.
místo z 6 týmů před Nýrskem. Kobry "A" svou soutěž opět vyhrály. Kobry "B"
skončily o něco hůře. Příští sezona zase za půl roku.
Vlastimil Trojan


Okénko do historie
Opravdu se historie opakuje? Letos tomu bude přesně 110 let, co nastalo velmi
suché období, trvající několik měsíců. Vysychaly potoky a hospodáři museli
s obilím jezdili do mlýna až do Dolan nebo Bezděkova. Žně započaly již v polovině
července.
Určitý úbytek vody z pramenů mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti. Například v
Hájku bývala studánka, ze které jsme jako děti pily a v jarních měsících, ještě když
zrály lesní jahody, tekl od studánky potůček. Ale jen k okraji lesa, kde mizel v poli.
Mokřina pod cestou do Podhoří stále jeho existenci připomíná.
Jiří Gregora


Telegraficky ...
 Setkání u kapli Panny Marie Na Stráni
Umělecký kovář Miloslav Trefanec, SDH Slavošovice a obec Bolešiny
zvou opět širokou veřejnost na májové setkání ke kapli Panny Marie
Na Stráni, které se uskuteční v neděli 18.5.2014 od 14:30 hod. Jako
tradičně bude zajištěn bohatý program.
 Vikariátní den
V naší obci v našem Kulturní domě se v sobotu 10.5.2014 uskuteční
„Vikariátní setkání“ věřících klatovského okresu. Pro obec to je velká
čest, že může zajistit zázemí pro tak významnou událost a věříme, že
společnými silami vytvoříme důstojné prostředí pro hosty z ostatních
částí našeho regionu.
 Vítání občánků
Dne 20. května 2014 proběhne od 16 hodin v budově mateřské školy
vítání občánků. Zveme všechny maminky, tatínky a malé občánky.
 Univerzita třetího věku
"Studenti" České zemědělské univerzity budou mít promoce 13. května
2014.
 Obec oznamuje
Obec Bolešiny oznamuje všem občanům, kteří mají zájem o materiál
při demolici čp. 63 v Bolešinech (dřevo z krovu, krytina – mimo
eternitu, kámen, cihly apod.), aby si podali písemnou žádost
adresovanou obecnímu úřadu. Tyto žádosti budou zaevidovány a
případní zájemci kontaktováni a informováni, jak bude jejich žádosti
vyhověno.


Kontejner na textil
V poslední době se z textilu stává vyhledávaná surovina. Obec
jedná se svozovou společností o možnosti rozšíření sběru další
odpadové komodity - textilu - za účelem využití a recyklace. O
výsledku jednání, případném stanovišti kontejneru a podrobnostech o
sběru textilu budeme občany informovat.



Co, kdy, kde ...
7.3.
21.3.
22.3.
22.3.
28.3.
20.4.

od 21:00
od 21:00
od 18:00
od 13:00
od 21:00
od 17:00

1.5.
1.5.
10.5.
17.5.
24.5.

od 14:00

14.6.
19.7.

od 13:00
od 13:00

od 13:00

Brufen (zábava)
Bolešinská hospoda
Radiátor (zábava)
Bolešinská hospoda
Josefovská zpívaná s „Venou z krámu“
Bolešinská hospoda
Otvírání nebe
letiště Modelklubu
Extra band revival (zábava)
Bolešinská hospoda
Hody, hody, doprovody – velikonoční
Bolešinská hospoda
zpívaná
Prvomájový průvod s alegorickými vozy (recesistická akce)
Bolešinské makety
letiště Modelklubu
Vikariátní den
Májová zábava – hraje Skalanka
Bolešinská hospoda
Setkání spolků, dětí a mládeže u příležitosti 490 let od první
písemné zmínky o obci a odhalení pamětní desky páteru Josefu
Peksovi
Slet historiků
letiště Modelklubu
RC model show (19.7. – 20.7 2014)
letiště Modelklubu



Pozvánka keramického kroužku
Vážení přátelé,
dovolujeme si vás pozvat sobotu 24. května 2014 do kulturního domu v
Bolešinech na keramickou výstavu u příležitosti odhalení pamětní desky
bolešinského rodáka otce Josefa Peksy, který žil dlouhá léta v australském
Melbourne. Budete si zde moci prohlédnout a jistě i ocenit dovednosti žen, dětí
a jejich maminek. Jste srdečně zváni.

Za členy Vás zve Dana Lencová – vedoucí kroužku



Pečovatelská služba na Bolešinsku
Obec Bolešiny spolu s CpKP západní Čechy připravuje průzkum zájmu
o pečovatelskou službu na Bolešinsku.
Cílová skupina/respondenti:
a. senioři se sníženou soběstačností
b. dospělí zdravotně postižení
c. rodinní příslušníci pečující o seniora či zdravotně postiženého člena
rodiny
Průzkum bude realizován v únoru - březnu 2014 prostřednictvím dotazníku.
Některé z Vás již navštívila nebo v brzké době navštíví paní Zdeňka Holá a
předá Vám dotazníky, případně je s Vámi vyplní. O výsledcích Vás budeme
informovat.
Dotazníky jsou zpracovány ve dvou podobách – jeden dotazník je určen
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, druhý dotazník pro osoby
pečující o seniora či zdravotně postiženého člena rodiny.


Velikonoční svátky a tradice
Velikonoční svátky patří k nejstarším svátkům vůbec. Jejich základní podstatou
z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara, nového vegetačního
období,
v přeneseném
slova
smyslu
vítězství života nad smrtí. Pro křesťany jsou
Velikonoce
především
spojovány
se
vzkříšením Ježíše Krista. Tyto svátky jara
byly slaveny různou formou už u starých
Slovanů a Germánů. Velikonoce, jako
svátky
umučení
a
vzkříšení,
patří
k základním
křesťanským
pohyblivým
svátkům.
Sazometná středa - Tento den se vymetají saze z příbytků tj. domy se čistí a
připravují na svátky.
Zelený čtvrtek - Název vznikl pravděpodobně z toho, kde se v dřívějších
dobách v tento den měla jíst jen zelená strava (zelenina).
Velký pátek - Název byl odvozen od velkého tajemství. Velký pátek je
připomínkou dne smrti a ukřižování Ježíše Krista, proto je prožíván jako den
postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání.

Bílá sobota - Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se tento den
zásadně neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a
svátosti smíření. Skončením Bílé soboty skoncoval také dlouhotrvající půst.
Velikonoční neděle - Kristus vstal z mrtvých za svítání.
Velikonoční pondělí - Tento den je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut.
Chlapci chodí dům od domu za děvčaty se spletenými pomlázkami většinou
z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují. Za to dostanou
malovaná vajíčka.
V Bolešinech se velikonoční tradice
dodržují a tak děti, které budou řehtat od
čtvrtka do soboty, projdou po té celou
vesnic, kde v každé domácnosti
dostanou barvená vajíčka nebo sladké
dobroty, o které se spravedlivě rozdělí.
Dana Hladíková



Velikonoce už jsou tady,
a tak přejeme Vám všichni dohromady,
bohatou pomlázku a hodně štěstí,
hlavně však radost, jež jaro věští.

Realizační tým Zpravodaje

Blahopřejeme jubilantům
60 let
Ján Lacko
František Koželuh
Olga Koryťáková

Domažličky
Bolešiny
Bolešiny

65 let
Jiří Gregora
Miloslava Rozsypalová
Anna Toušová

Bolešiny
Domažličky
Pečetín

70 let
Danuše Marčíková
Irena Galandáková

Bolešiny
Slavošovice

75 let
František Pojar
Čestmír Hrotek
Václav Bošek

Bolešiny
Bolešiny
Bolešiny

82 let
Josef Trojan

Bolešiny

Netřeba moře slov,
netřeba řeky vět,
úmysl prozradí
i malý skromný květ.
Jedno - dvě slovíčka,
maličkou kytičku,
co přesně zapadnou
do místa v srdíčku.

89 let
Helena Krůsová

Domažličky

Krásné narozeniny, hodně zdraví, radosti, štěstí
a mnoho hezkých chvil přeje
Zastupitelstvo obce Bolešiny

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



Kdy a kam na veřejné zasedání zastupitelstva obce?
11.3.2014

zasedání ZO ve Slavošovicích



Příští číslo zpravodaje vyjde v červnu 2014. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 20. 5. 2014 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

