Zpravodaj
Číslo 1/2015


Vážení spoluobčané,
poprvé v letošním roce se Vám do ruky dostává další vydání Zpravodaje naší
obce. Určitě mi dáte za pravdu, že je to celkem nedávno, kdy jsme vstoupili do
nového roku, a je k neuvěření, že téměř za měsíc nás čekají svátky jara –
Velikonoce. K potěšení mému a snad i většiny z Vás máme za sebou více jak
dvě třetiny zimy, která by se ani zimou neměla nazývat, spíše předjařím.
V následujících řádcích si dovolím zhodnotit, co se v našich obcích stalo
v uplynulém období, a zároveň nastínit, co se stane v tom nadcházejícím.
V měsíci lednu proběhla úprava cesty podél potoka Pod Strání směrem od
obytckého mostu až k Bolešinám. Kdo máte rádi procházky a nalézání nových
zákoutí, vřele doporučuji.
V druhé půlce ledna a v únoru prošlo celkovou rekonstrukcí sociální zázemí ve
víceúčelové budově ve Slavošovicích.
V Bolešinech u školy došlo k radikálnímu ošetření dřevin, a to hlavně
přerostlých vrb. V současné době nás čeká už jen doklizení zbytku opadaných
větví z rybníka.
A to nejhlavnější: téměř s měsíčním předstihem začala investičně
nejnáročnější akce letošního roku, a to rekonstrukce místních komunikací,
včetně parkovacích míst, osvětlení, odvodnění a položení chodníku v okolí
kulturního domu v Bolešinech. Chtěl bych poděkovat Vám, kteří jste pochopili
nutnost celkové rekonstrukce tohoto území a s trpělivostí snášíte vzniklá
omezení v přístupu k Vašim nemovitostem. Doufám, že budete maximálně
spokojeni s konečnou podobou provedených úprav. Veškeré stavební práce –
podle zhotovitele, firmy Silnice Klatovy, a.s. – by měly být hotovy nejdéle do
začátku května. Také tradiční májka bude stát přibližně ve stejných místech
jako dosud, jen s tou změnou, že už se při jejím stavění nebude muset shánět
hrabátko a kopat jáma. Vše bude zajištěno speciálním zařízením, které
v současné době zhotovuje kovovýrobce ze Strážova a které je již několik
sezon zdárně užíváno v samotném městě Strážov.
Obec ve spolupráci s Bolešinskou hospodou, ochotnickým spolkem Chuchláci
a základní a mateřskou školou připravuje kulturně společenské odpoledne,

které se uskuteční v Bolešinech v sobotu 20. 6. 2015, přesně na den, kdy byl
před 50 lety slavnostně otevřen místní kulturní dům. Pozvánka na akci je
součástí tohoto zpravodaje. Samozřejmě jste všichni srdečně zváni a věřím, že
společně zavzpomínáme na krásná léta prožitá v bolešinském kulturáku.
Vážení spoluobčané, přeji Vám a Vašim rodinám krásné a požehnané prožití
svátků velikonočních, abyste přicházející jaro prožili ve zdraví, dobré náladě a
v maximální duševní a fyzické svěžesti.
Ing. Josef Sommer


Pozvánka

1965

2015

Přijměte pozvání na oslavy 50. výročí otevření kulturního domu
v Bolešinech,
Program:
15.00
16.00

Zahájení a přivítání hostů
Divadelní představení O Červené a Zelené Karkulce
v provedení divadelního kroužku při ZŠ Bolešiny
17.30
Beseda s hercem Pavlem Novým
18.30
Koncert hudební skupiny Červená sedma pod vedením
Miloslava Kanty
21.00
Volná zábava − vystoupení skupiny Benefit
Doprovodný program: výstavka dobových fotografií a dokumentů
Srdečně Vás zve Ing. Josef Sommer, starosta obce

Zprávičky z naší školičky
Od začátku roku 2015 uběhly již dva měsíce. Během tohoto období se již naši
žáci zúčastnili mnoha akcí, o kterých bych se chtěla v krátkých zprávách
zmínit.
Víkendový pobyt na Hojsovce
Tato akce se pořádá už mnoho let a jen na jednu
výjimku, kdy se tento pobyt neuskutečnil z důvodu
neobsazení chalupy, je o ní velký zájem.
V letošním roce jsme se na Šumavu vydali 15. –
18. ledna. Počasí bylo nádherné, napadl sníh a
my jsme se vydali nejen na pěší výlet na Pancíř,
ale proběhly i tradiční závody ve sjezdu na
čemkoli. Hodně si vážíme spojení rodičů a školy,
starší i mladší generace. Děkujeme.
Zápis do školy a školky
27. ledna se konal v budově školy zápis dětí do
školy a školky. K zápisu do školky přišlo 16 dětí,
do školy dokonce 18 dětí. Velmi nás těší zájem o naší malou vesnickou školu.
Rodiče se mohou kdykoliv domluvit a přijít se podívat na vyučování, aby si
udělali představu o tom, jak se v málotřídní moderní škole rodinného typu
vyučuje a jaké má naše škola vybavení.
Pololetní vysvědčení
29. ledna si žáci odnesli ze školy svá pololetní vysvědčení a následoval jeden
den volna – pololetní prázdniny.
Výlet na Šumavu
Naše
škola
je
partnerskou
školou Národního parku Šumava. 5.
února jsme putovali šumavskou přírodou
v okolí chaty Rovina, kde jsme měli
připravený program. Nejen, že jsme se
vydali procházkou na sněžnicích po
okolí, ale pro děti byl připravený
zábavný výchovně ekologický program.
Všichni dostali za jeho splnění i menší
odměnu. Příjemným zakončením byl
výborný oběd a teplý čaj. Za partnerství,
příjemné zážitky a za další zajímavé vzdělávací programy děkujeme panu Janu
Dvořákovi, tiskovému mluvčímu NP Šumava.
Maškarní karneval
7. února pořádala škola dětský maškarní karneval v KD v Bolešinech.
V letošním roce nebyla tak veliká účast dětí jako v minulých letech, ale to bylo

zřejmě způsobeno velkou nemocností. Hudba i program se velmi líbily a děti
mohly vyhrát v tombole mnoho hezkých cen, které i letos připravila paní Eva
Koletová. Hodně moc jí za to děkujeme.
Loutkové divadlo
10. února zavítalo k nám do školy loutkové divadlo. Malým i velkým školákům
se pohádka velmi líbila.
Den na sněhu
11. února děti MŠ i ZŠ měly akci Den na sněhu
a vyjely do Ski areálu v Kocourově. Všichni si
užili zbytky sněhu, nejen lyžaři, ale i ti, kteří se
vyjezdili na bobech a sáňkách.
Recitační soutěž
Ve čtvrtek 26. února se konalo ve škole školní
kolo recitační soutěže. Z každé třídy byli vybráni
tři nejlepší recitátoři, kteří byli odměněni
diplomem a malou odměnou.
A co nás čeká v příštích dnech?
Ve škole proběhne křest nové knížky pro děti
paní Růženy Bauerové, okrskové kolo
v přehazované a mnoho a mnoho dalších akcí
například ...
Vítání občánků
Vítání občánků proběhne v budově školy 12. května 2015 od 16 hodin.
Mgr. Ivana Martínková


Hledáte dárek pro děti?
Dne 4.3.2015 proběhl v základní škole v Bolešinech
křest nové knihy pro děti bolešinské autorky Růženy
Bauerové s názvem Kočičí příběhy.
Případní zájemci o tuto velmi pěknou knížku, kteří
nestihli její křest, si ji mohou vyžádat přímo u paní
Bauerové.

Bolešinští hasiči Vás zvou……
Po velké diskusi a střetu názorů se hasiči z Bolešin rozhodli, že nepřeruší
tradici májových zábav a opět uspořádají májovou veselici s tradičním
věnečkem. Ta se uskuteční v sobotu 23.5.2015 v Kulturním domě
v Bolešinech. K tanci a poslechu zahraje Skalanka.
V letošním roce si náš sbor připomene 115. výročí od svého založení. Při této
příležitosti sbor připravuje oslavy, které se uskuteční dne 4.7.2015
s následujícím programem. Ve 13:00 hod slavnostní nástup u hasičské
zbrojnice a po zahájení a slavnostní pochodu bude následovat přesun
k modelářskému letišti, kde proběhne netradiční hasičská soutěž a bohatý
doprovodný program pro děti s ukázkou výroby technické pěny. Mimo jiné
proběhne i ukázka funkční historické parní stříkačky a další věci. Po skončení
soutěže bude následovat zábava pro všechny.
František Hlaváč – starosta hasičů



Zájezdy 2015
Bolešinští hasiči pořádají v roce 2015 tyto pobytové zájezdy. Kontaktní osoba:
František Kraus, Bolešiny 86.


Severní Itálie, Caorle – hotel Gabriel
Termín: 18.9.-27.9.2015
Cena zájezdu: 5 290,- Kč
Cena obsahuje: 7x polopenze, 7x ubytování, doprava tam i zpět,
ložní prádlo, ručník, pojištění CK proti úpadku, služby
delegáta, celodenní výlet do Benátek
Pobytová taxa 3,5 € / pobyt /osoba nad 12 let
Odjezd 18.9.2015 luxusním autobusem ve večerních hodinách z Bolešin.



Zájezd s lázeňským pobytem
Termín: 13.8.-16.8.2015
Cena zájezdu: 4 000,- Kč (vč. polopenze, vstupu do lázní a výletů)
Nezapomeňte platný občanský průkaz a kapesné (degustace vín 10 €
na osobu, litr vína 1,5 €)
Pojištění je nutno si individuelně zajistit.
o
13.8.2015 – odjezd v 5:00 hodin od autobusové zastávky

o

o
o

v Bolešinech – směr Višňová, Vídeň, Bratislava, Velký Meder
(Čalovo); příjezd cca ve 14:00 hodin do hotelu Elenka, ubytování
ve dvoulůžkových pokojích, večeře, návštěva termálních lázní,
z pokoje možno chodit v županech (cca 100 m)
14.8.2015 – snídaně, odjezd na výlet do Gyoru v Maďarsku,
prohlídka města, odpoledne návštěva termálních lázní, večeře,
návštěva vinařského závodu Sandvin, degustace vín
15.8.2015 – snídaně, výlet na vodní dílo Gabčíkovo, odpoledne
termální koupaliště, zabijačková večeře a dále taneční zábava
16.8.2015 – snídaně, termální koupaliště, ve 12:00 hod. odjezd
domů Velký Meder, Bratislava, Vídeň, Halánky, Třeboň, České
Budějovice, Višňová, Bolešiny.



Zveme ...
.... všechny příznivce dobré muziky na
ojedinělou akci.
OBŠUKA - oblíbená šumavská kapela
bude 15.3.2014 v 15:00 hodin v KD
Bolešiny křtít CD s názvem „Vojna není
kojná“.
Křtícím kmotrem bude známý plzeňský herec Přemysl Švejk Kubišta a celou
akci bude natáčet televize.
Kapelník JUDr. František Strnad


Jo, není to jednoduché
To je název úspěšné divadelní komedie ochotnického spolku Chuchláci.
Nenechte si ujít derniéru tohoto představení, která se uskuteční v sobotu
6.6.2015 od 20:00 hodin v KD v Bolešinech.
Srdečně zvou ochotníci a principál Jiří Ggegora

Pozvání na tradiční májové setkání u kaple Na Stráni
Pan Miloslav Trefanec spolu s hasiči ze Slavošovic a obcí Bolešiny Vás zve na
tradiční setkání u kaple Panny Marie Na Strání v Čínovci, které se uskuteční
v neděli 17.5.2015 od 14:00 hodin.


Aktuality z SK Bolešiny
Dne 14.2.2015 se konala výroční valná hromada kde se hodnotil uplynulý rok a
volil se výkonný výbor. Fotbalové týmy ukončily podzim na rozdílných místech.
Muži "A" skončili v okresním přeboru na 5. místě, muži "B" obsadili 7.místo ve
IV. třídě. Dorostenci byli pátí a mladší žáci se umístili také na 5. místě. Starší
žáci se už druhým rokem neúčastnili. Starší a mladší přípravky se nehodnotily.
Všechny mládežnické týmy už několik roků startují ve spojení s TJ Měcholupy.
Ženy se účastnily letní DAFL. Kobry "A" skončily na slušném 3.místě. Kobry
stars (dříve "B") dokonce tuto soutěž vyhrály. Do zimní ligy se přihlásily pouze
Kobry stars a drží průběžné 3. místo.
Do výkonného výboru byli zvoleni čtyři původní členové Petr Bošek, Pavel
Javorský, Vlastimil Trojan a Václav Simbartl. Za odstupujícího Vlastimila
Hromadu byl zvolen Jiří Šmolc starší.
Někdy příště si zase připomeneme historii klubu.
Vlastimil Trojan


Střípky z historie
Stalo se před 90 lety:
Usnesením zastupitelstva bylo dne 15.4.1925 rozhodnuto o vysázení lesa Na
Stráni. Mzda pro sazeče byla stanovena na 5 Kč za den. Později byla zvýšena
na 6 Kč za den.
Jiří Gregora

TERMÍNOVÁ LISTINA ODDÍLU SK BOLEŠINY - JARO 2015
Den
SO
NE
SO
NE
SO
NE
PÁ
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
ST
SO

Datum
21.3.
22.3.
28.3.
29.3.
4.4.
5.4.
10.4.
11.4.
12.4.
18.4.
19.4.
25.4.
26.4.
2.5.
3.5.
9.5.
10.5.
16.5.
17.5.
20.5.
23.5.

NE

24.5.

SO
NE
PO
SO
NE
SO
NE

30.5.
31.5.
1.6.
6.6.
7.6.
13.6.
14.6.

MUŽI "A"

MUŽI "B"

DOROST

ŽÁCI ML.

PŘÍPRAVKA ST.

PŘÍPRAVKA ML.

15:00 Dlažov-SK
15:00 SK-Běšiny
15:00 Vrhaveč A-SK
15:00 SK-Ježovy
16:30 Křenice-SK
16:30 SK-Hrádek "A"

14:00 SK-Luby
16:30 Klatovy B-SK

16:30 Velký Bor-SK

10:00 Měcholupy
17:00 SK-Měčín B
16:00 Měcholupy B-SK

17:00 SK-Janovice A
17:00 SK-Měcholupy
17:00 SK-Malý Bor

14:00 Nýrsko

10:00 SK-Strážov
14:30 SK-Plánice
10:00Nezamyslice-SK

17:00 SK-Žel. Ruda B
VOLNO
VOLNO

10:00 Nalž. Hory-SK

17:00 Vrhaveč B-SK

10:00 SK-Hartmanice
VOLNO
VOLNO

17:00 SK-Neznašovy

10:00 Strážov-SK

17:00 SK-Mochtín
17:00 Nezamyslice-SK

10:00 Strážov-SK

10:00 Sušice

10:00 Kolinec

10:00 Bolešiny

10:30 Žel. Ruda

10:00Horažďovice
10:00 Pačejov

10:00 Kolinec
10:00 Hrádek

VOLNO
VOLNO

10:00 Měcholupy

17:00 SK-Sušice B

10:00 Mochtín
10:15 Spůle-SK
(hřiště v Pocinovicích)
17:00 SK-Janovice B

16:00SK-Nezamyslice

10:00 Sušice
10:00 Bolešiny

10:00 SK - Nalž. Hory

17:00 Klatovy B-SK

17:30 Luby
17:00 SK-Luby B
15:00 Nýrsko-SK

10:00Hartmanice-SK

16:00 Hradešice-SK
17:00 SK-Chudenice

Internetové stránky SK BOLEŠINY (další podrobnosti):

www.skbolesiny.banda.cz

Přijďte na seminář Abecedy rodinných financí
Naučí vás jak zvládnout rodinný rozpočet a další finanční oblasti
Nedaří se vám vyjít s penězi? Přijďte na seminář „Jak se naučit rozumět
penězům a podnikání“, který pro vás připravil projekt Abeceda rodinných
financí ve spolupráci s obcí Bolešiny. Při dvouhodinovém setkání vedeném
lektorem projektu Vojtěchem Brantem si na konkrétních situacích
z každodenního života vyzkoušíte jak nejlépe zvládnout úskalí hospodaření
s penězi a připravit se na nečekané výdaje, získáte odpovědi na vaše otázky a
odnesete si řadu materiálů, které vám pomohou se správou rodinných financí a
porozumění světu peněz.
Seminář se koná ve dnech 12.3. a 19.3. 2015 (čtvrtky) od 17 hodin v budově
základní a mateřské školy v Bolešinech. Účast je zdarma, v průběhu semináře
je k dispozici drobné občerstvení.
Tento projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Více na www.abecedarodinnychfinanci.cz



Zveme Vás
na představení veselohry
„Deskový statek aneb o volbách po
volbách“
Kterou nastudoval Divadelní spolek
Plánice.
Představení se uskuteční v sobotu
14.3.2015 od 19:00 odin v KD Bolešiny.

Bolešinská hospoda
14.3.2015

od 19:00

15.3.2015
21.3.2015
5.4.2015
1.5.2015
30.5.2015

od 14:00
od 18:00
od 19:00
od 13:00

divadelní představení Deskový statek v provedení
ochotníků z Plánice
křest CD hudební skupiny OBŠUKA
Vepřové hody
Velikonoční zpívání
Prvomájový průvod
Dětský den



Letiště Modelklubu Bolešiny
21.3.2015 Otevírání nebe
1.5.2015 Bolešinské makety
(setkání maket a polomaket
20.6.2015 Slet historiků (slet historických modelů)
17.7.2015 RC model show
Více na www.modelklubbolesiny.cz


Velikonoce jsou již za dveřmi….
Velikonoce patří k pohyblivým svátkům. Velikonoce se
slaví první neděli po prvním jarním úplňku po 21.
březnu. Pokud nastane úplněk v neděli, Velikonoce
jsou až další neděli. V roce 2015 Velikonoční pondělí
vychází na 6. dubna. Velikonočnímu víkendu navíc
předchází školní prázdniny ve čtvrtek a pátek 2. a 3.
dubna. V Bolešinech se už jistě děti těší na velikonoční pomlázku. Jako
každoročně projdou celou vesnicí a těší se, že v každé domácnosti dostanou
vajíčka, ať už barvená nebo syrová, sladkosti a někde i peníze, o které se
spravedlivě rozdělí. Přejeme proto bohatou pomlázku nejen dětem, ale i Vám
všema prožijte si v klidu nejkrásnější období s přicházejím jarem.
Realizační tým Zpravodaje

Blahopřejeme jubilantům

65 let
Libuše Kurcová
Jiří Nováček
Jan Slíva
Miloslava Kurcová
Jana Čížková
Václav Kovanda
Václav Nováček

Slavošovice
Domažličky
Bolešiny
Slavošovice
Bolešiny
Bolešiny
Bolešiny

70 let
Stanislav Melka
Josef Tříska

Kroměždice
Bolešiny

75 let
Alžběta Bártová

Domažličky

83 let
Josef Trojan

Bolešiny

90 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
11.3.2015
11.6.2015
10.9.2015
10.12.2015

Kroměždice
Pečetín
Domažličky
Bolešiny

od 19:00 hodin



Obec Bolešiny a firma RUMPOLD-P spol. s r. o.
oznamují bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu a textilu,
který proběhne v sobotu dne 4. 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!



Příští číslo zpravodaje vyjde v červnu 2015. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 30.5.2015 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

