Zpravodaj
Číslo 1/2016

Vážení spoluobčané,
máme za sebou dva měsíce letošního roku. Můžeme říct, že letošní zima nás
moc nepotrápila a nezpůsobila nám velké starosti.
První Úvodní slovo letošního roku bych pojal trochu netradičně a začal bych ho
otázkou spočívající ve třech slovech „Kam kráčíte Bolešiny?“
Za touto otázkou se skrývá nedobrý pocit z toho, co se v naší obci (myslím tím
samotné Bolešiny) v posledních dvou měsících odehrává v souvislosti s
hospodou a kabinami na fotbalovém hřišti.
Jak je široké veřejnosti známo, v začátku letošního roku (6. 1. 2016) předala
bolešinskou hospodu její bývalá nájemkyně paní Marcela Šibíková nové
nájemkyni paní Aleně Bradové, která zároveň provozuje hospodu
v Myslovicích. Nového nájemce zastupitelstvo obce hledalo od října minulého
roku a věřte, že výběr a rozhodování nebyly lehké. Nakonec ze tří zájemců
vybralo právě paní Bradovou, a to z toho důvodu, že měla za sebou letité
zkušenosti s provozováním pohostinské činnosti. Byli jsme si vědomi toho, že
nový nájemce to po předchozím patnáctiletém působení paní Šibíkové nebude
mít lehké.
Paní Bradové se podařilo do týdne od předání uvést hospodu do provozu.
Podle mého názoru zde vytvořila příjemné a čisté prostředí. Bylo domluveno,
že neděle a pondělky budou zavíracími dny, a obec s tím souhlasila.
Neočekával jsem, stejně jako většina zastupitelstva obce, že někteří občané se
budou vůči paní Bradové a jejím rodinným příslušníkům chovat hrubě, ba
přímo vulgárně a budou je častovat nadávkami a výhružkami. Situace došla tak
daleko, že paní Bradová zaslala obci výpověď formou dohody a tím chce svou
činnost v bolešinské hospodě ukončit.
Veřejně se ptám těch jedinců, kteří takto vystupují a takto se chovají, zda mají
nového hospodského, nebo jestli nechtějí hospodu provozovat přímo oni sami?
Další nepříjemnou záležitostí k řešení je současné užívání budovy kabin na
fotbalovém hřišti. Toto zařízení obec nechala vystavět s přispěním evropských
peněz a věřte, že prosazení této akce nebylo snadné. Budova byla postavena
za účelem sociálního zázemí. Ve snu by mě nenapadlo a snad nikoho soudně

uvažujícího, že se zde začne provozovat hospoda. Veřejně vyzývám zástupce
sportovního klubu, aby ukončili provozování pohostinství v této budově, a
jménem zastupitelstva jim nabízím, že by mohli legálně a ku prospěchu obce
provozovat pohostinství v budově kulturního domu.
Vážení spoluobčané, nyní mi dovolte, abych Vás informoval o věcech, které
nás čekají v následujícím období. Od dubna začne firma MOBIKO plus s. r. o.
realizovat splaškovou kanalizaci a čističku. V letošním roce by se mělo
proinvestovat 11 milionů Kč, přičemž 8 milionů Kč bude činit dotace
z ministerstva zemědělství a zbytek půjde z prostředků obce a bankovního
úvěru.
V roce 2017 by se mělo proinvestovat zbývajících 7.301 tis. Kč, přičemž dotace
bude činit 2.759 tis. Kč.
Vážení spoluobčané, za necelý měsíc nás čekají svátky jara, Velikonoce. Přeji
Vám a Vašim blízkým, abyste je prožili v klidu a pohodě v kruhu svých
nejbližších.
Josef Sommer, starosta obce

Divadlo žije ….
Vážení čtenáři,
chci vás krátce informovat o naši činnosti. Nadále při ZŠ nacvičuje Dětské
ochotnické divadlo novou komedii s názvem ,,Holka s plakátu“. O její premiéře
budeme včas informovat. Pravděpodobná data, budˇ květen Den matek či červen
Den dětí. Čas ukáže, jak děti své herecké úlohy zvládnou. Dospělé divadlo,
rozšířilo svoje řady a čeká nás neobvyklá komedie s názvem „SPARTAKYJÁDA“.
Na domovské scéně bychom měli vystoupit v sobotu 16.4.2016 v KD Bolešiny od
19:30 hodin. Den předem budeme hrát v Běšinech a vystoupení bude natáčeno
televizí.
13.5.2016 v pátek od 19:30 hodin v Újezdě u Plánice a 14.5.2016 v sobotu od
19:30 hodin v Myslovicích.
Připravujeme velký a náročný projekt, a to klasickou hru LUCERNA, kterou
přepracoval František Strnad. Rádi bychom ji začali nacvičovat letos v listopadu a
na jaře hrát v kamenných budovách a v létě na hradech a zámcích našeho regionu.
Kdo z Vás by měl zájem si v LUCERNĚ zahrát, zavolejte na 602 406 136 a nebo
pište na mail hotelgradl@email.cz Odhoďte strach z trémy, tvrzení, že jste nikdy
nehráli, a nebo stud. Jsme zatím bezvadná parta lidí, která chce všem rozdávat
radost, smích
a obohatit každého o kulturní zážitek a noví zájemci nám mohou s naším úsilím
pomoci.
Těšíme se na vás - těšte se na nás.
František Strnad - Divadlo Bolešiny

Ať otevřete noviny, díváte se na televizi, posloucháte rozhlas nebo jen tak bezcílně
bloumáte po internetu, nemůžete nenarazit na problém, který nyní hýbe českým
školstvím – vzdělávání postižených žáků v normálních základních školách. Nemluvíme
teď o žácích mírně tělesně nebo psychicky hendikepovaných. V tomto případě společná
výuka většinou prospěje oběma stranám – těm zdravým i těm postiženým. Mluvíme o
žácích s těžkými vadami.
Už dnes se ozývají rodiče, kteří si nepřejí své děti vzdělávat společně s těmi trochu
jinými. Můžeme si to v dnešním zadluženém česku dovolit, když náklady na jednoho
asistenta se budou pohybovat minimálně kolem 150.000 Kč ročně? Máme dostatek
speciálních pedagogů, psychologů nebo bude stačit vyškolený kdokoliv? A platí
sloučení vzdělávání všech do jednoho proudu i pro střední a vysoké školy nebo jen pro
mateřské a základní? Přitom běžně oddělujeme ty ,,lepší“ na víceletá gymnázia. Názory
nejsou jednotné, dokonce ani na pojmenování se nemůžeme shodnout. Inkluze,
integrace nebo společensky více vhodné společné vzdělávání? Přečtěte si k tomuto
tématu zajímavý komentář. Tak trochu jiný než vládní nebo ten mediální:
KOMENTÁŘ: Inkluze novorozenců - Václav Klaus ml.
Poslední komentář měl přes 360 000 zobrazení. To trochu zavazuje a člověk nemůže
psát o okrajových tématech. Hlavním tématem ve školství je nyní „inkluze”.
Tato vláda, spřízněné neziskovky, školští mudrlanti a experti, tvůrci mediálního dýmu a
další – inspirováni patrně neomarxistickými skandinávskými experimenty – zavádějí do
českého školství takzvanou „inkluzi“. Tedy ruší školy speciální (dříve pomocné/zvláštní)
a děti s mentálními handicapy pošlou do normálních škol.
Ministryně Valachová se nechala slyšet, že tento experiment na tisících školách
provede stůj co stůj. Tedy zlikviduje systém speciálních škol, který má u nás dlouhou
tradici a dokázal začleňovat do společnosti i děti s velmi speciálními studijními
potřebami.
Znám osobně několik speciálních pedagogů, jde o nesmírně náročnou (špatně
placenou), ale záslužnou práci.
Většina závažných argumentů již v diskusích padla, ministerstvu je to ale naprosto
jedno. Připravil jsem si tedy malé podobenství.
Inkluze novorozenců
Jde o velmi lidskoprávně ušlechtilou snahu. Nedonošená a jinak ohrožená miminka
nebudou nadále v inkubátorech na podivných specializovaných odděleních, ale
normálně v hezkých světlých pokojích s ostatními dětmi, protože tak je to správné. Plán
představila ministryně zdravotnictví.
První se ozvou speciální neonatologové. Varují, že dojde k prudkému propadu péče o
ohrožené děti a zvýšení novorozenecké a kojenecké úmrtnosti. Bouří se proti rušení
specializovaných center. Bojí se, že přijdou o práci.
Ministerstvo reaguje: Jde o kachnu, specializovaná centra se rušit nebudou. Jen tedy
budou mít zakázáno pečovat o děti specializovaně a nesmí používat inkubátory.
Jmenovat se to ale může pořád dál stejně. Podobně speciální školy se dál mohou
jmenovat speciální, „nikdo je neruší“, jen tedy musí nově učit podle normálního
vzdělávacího programu.
V médiích probíhají promo články. Jde o světový trend, ve spoustě zemí, třeba v
Kambodži či Laosu, nemají žádné inkubátory a nic – a podívejte kolik je tam dětí!

Mnohem víc než u nás! A zdravých! Je tam řádově vyšší kojenecká úmrtnost?
Nepřípustná polofašistická otázka.
Pak se ozvou pediatři z normálního oddělení. Krista boha, vždyť tu máme spoustu
práce. Musíme dohlédnout, aby prvorodičky začaly kojit. Miminka pečlivě sledujeme,
zda je vše OK, abychom předešli komplikacím, vždyť prvních pár dní je rizikových i pro
normální děti. Zároveň se to musí kombinovat s péčí o maminky. Ta dobře prospívající
dítka posíláme rychle domů. Do toho režim oddělení, návštěvy natěšených příbuzných...
Když mi sem dají kilogram vážící dítko a žádnou odpovídající techniku – celý personál
oddělení bude lítat jen okolo něho a stejně nejspíš umře. Na ostatní miminka se nikdo
ani nepodívá.
Uklidněte se! Dostanete asistenta přece!
To jako lapiducha Jardu??? Ten může tak maximálně něco podržet nebo odvézt
postýlku, ale o medicíně neví nic. To bude muset stejně řešit lékař a zkušené sestry. To
si děláte legraci.
Nesýčkujte – asistenti budou vyškoleni dvoutýdenním kurzem!!! Podobně ve školách
převezme práci erudovaných speciálních pedagogů jakýsi nově vzniklý asistent
pedagoga.
V médiích probíhají promo akce. V Přelouči nemají specializované oddělení, a přitom
porodnice funguje. V televizi hovoří pan primář, stranický kolega paní ministryně. Pod
tím je titulek „Porodnice, kde inkluze již probíhá, a to úspěšně“. Vidíte, že to jde! Posílají
rizikové případy předem do Pardubic? Nepřípustná otázka.
V televizi probíhají „odborné“ debaty. Předsedkyně „Sdružení pro respekt k porodu“
paní Mahulena, odbornice na poporodní inkluzi (vystudovaná socioložka), a MUDr.
Novák, dlouholetý přednosta novorozeneckého oddělení, odpůrce inkluze.
Paní Mahulena boduje. Pan doktor naopak vypadá trochu naštvaně. Působí
staromódně. Útočí na paní Mahulenu, že nenese žádnou zodpovědnost. Konfrontace
ale televizní divák nemá rád. Doktor dále zdlouhavě popisuje poporodní komplikace
nezralých dětí. Snaží se o suchá fakta. Redaktora to už nudí a přerušuje ho.
Paní Mahulena je pohledná dáma a moc pěkně hovoří o nemocných dětech, jak spolu
se zdravými… Jak je to hezké, když to skončí úspěchem. Ví také hodně o
venezuelském porodnictví, kde byla na kongresu o inkluzi. Pan doktor toho naopak o
venezuelském porodnictví moc neví.
Redaktor fandí paní Mahuleně. Je pro moderní věci. Navíc se trochu znají, neb paní
Mahulena a její sdružení dostávají několik desítek miliónů ročně dotací a pořádají mimo
jiné kulaté stoly a semináře. Mají tam bezkonkurenčně vynikající chlebíčky a jsou k
novinářům velmi laskaví. Vše jim přehledně připraví v krásné barevné brožuře na
krásném papíru.
Pořad končí tak trochu do ztracena.
Poporodní inkluzi prosadím stůj co stůj, prohlašuje paní ministryně. Má to podporu i
Evropské komise.
No tak takhle my si ve školství žijeme. Problém je, že to není běžná zhovadilost, jakých
je ve školství řada a dají se prostě po změně vlády zrušit škrtem pera. Znovu vybudovat
funkční systém speciálního školství bude trvat 15 až 20 let.
Zdroj: http://www.novinky.cz/komentare/396174-komentar-inkluze-novorozencu-vaclavklaus-ml.html Václav Klaus ml.
ZŠ Bolešiny

Právo a svoboda
Máme v Bolešinech hospodu
v obci všeobecnou pohodu.
Máme hujer, žito chléb i sůl…
Nikdo z vás zajisté nepochybuje, že žijeme ve svobodné zemi a užíváme si
svobody projevu plnými doušky. Příchod nové šenkýřky vyvolal množství
názorů, polemik i kritických reakcí. Pochopitelně. Kritika je zajisté věc zdravá a
potřebná. Tento "svobodný proces" však vyústil v ukončení nájemní smlouvy a
hospoda bude zavřená. Nevěřím, že někdo od Rejpalů nebo od Hejhulů nám
bude chtít sloužit a převezme živnost. Kdepak zůstala práva spokojených hostů
a těch je většina? Nás, kteří chceme fungující hospodu, kam je možno zajít a v
kulturním prostředí si vypít svoje pivo a popovídat se sousedy? Máme vůbec
možnost svoje Práva uhájit?
Jiří Gregora

Obec Bolešiny pronajme nebytové prostory v Kulturním
domě v Bolešinech č.p. 10 - pohostinství a sál.

Pro zájemce bližší informace na obecním úřadě.

Historie SK Bolešiny
- 9. část
Vzpomínání pokračuje sezonou
2007 – 2008.
V této sezoně se sportovní klub
dočkal největšího úspěchu ve své
krátké
historii.
Družstvo mužů, pod vedením
trenéra Václava Němce, postoupilo
do III. třídy okresního přeboru a po
šesti letech opustilo tzv. "Pralesní
ligu".
Dorostenci obsadili 8. místo v
okresním přeboru. Další obrovský úspěch zaznamenali žáci skončili ve svém OP na
vynikajícím 2. místě a polepšili si ještě o jednu příčku proti předchozí sezoně. Bohužel
to byl poslední výrazný úspěch této výjimečné generace.
Starší přípravka vybojovala 5. místo v okresní soutěži. Mladší přípravka tehdy ještě
nestartovala. V dívčím fotbale opět vyhrály Kobry "A": I Kobry "B" se nadále zlepšovaly.
O dalších úspěších nebo neúspěších si povíme zase příště.
Vlastimil Trojan

Pod záštitou starosty Bolešin Ing. Josefa Sommera Vás srdečně zveme na
vzpomínkový večer

JAN BLÁHA
BOLEŠINSKÝ ŘÍDÍCÍ UČITEL A PŘÍTEL FRANTIŠKA MACHNÍKA
Kulturní dům Bolešiny – sobota 23.4.2016 od 18:00 hodin
Večer bude provázet čtení z prvorepublikové školní a obecní kroniky.

TERMÍNOVÁ LISTINA ODDÍLU SK BOLEŠINY - JARO 2016
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Datum
26.3.
27.3.
2.4.
3.4.
9.4.
10.4
16.4.
17.4.
23.4.
24.4.
30.4.
1.5.
7.5.
8.5.
14.5.
15.5.
21.5.
22.5.
28.5.
29.5.
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11.6.
12.6.
18.6.
19.6..

MUŽI "A"

MUŽI "B"

ŽÁCI ST.

PŘÍPRAVKA ST.

PŘÍPRAVKA ML.

10:00 Strážov-SK
VOLNO
VOLNO
VOLNO
VOLNO

10:00 Klatovy B
10:00 Železná Ruda

10:00 Bolešiny

11:00 SK-Švihov
14:00 Hrádek-SK

12:00 Sušice B
10:00 Železná Ruda

14:00 Hartmanice-SK
16:30 Vrhaveč-SK
16:30 SK-Nalž.Hory
16:30 Dlažov-SK
14:00 KS-Sušice B
17:00 Kašp.Hory-SK

11:00 SK-Hradešice
17:00 SK-Ježovy
17:00 Křenice-SK

14:00 SK-Běšiny
17:00 SK-Týnec
17:00 Klatovy B-SK

10:00 Janovice
15:00 Strážov

10:00 Bolešiny

17:00 Nýrsko B-SK
14:00 SK-Janovice
17:00 Měcholupy-SK

14:00 Horažďovice

17:00 SK-Měcholupy B

10:00 Bolešiny
10:00 Bolešiny

14:00 SK-Malý Bor
17:00 Velký Bor-SK

17:00 Vrhaveč B-SK
17:00 SK-Neznašovy

11:00 SK-Strážov
VOLNO
VOLNO

15:00 Strážov
10:00 Strážov
10:00 Janovice
9:00 FINÁLE (možnost
přihlášení)

17:00 SK-Nezamyslice
15:00 Spůle-SK

13:15 Hradešice-SK

9:00 FINÁLE
(možnost přihlášení)

10:00 Švihov-SK

17:00 SK-Hradešice
17:00 Měčín B-SK
17:00 Luby-SK

14:00SK-Hrádek

Internetové stránky SK BOLEŠINY (další podrobnosti):

www.skbolesiny.banda.cz

Zveme Vás …
Divadelní spolek Plánice vás zve na divadelní představení Rodina je základ
státu. Konat se bude dne 12.3.2016 od 19:00 hod. v kulturním domě v
Bolešinech.

SDH Slavošovice zve
SDH Slavošovice zve na vepřové hody s muzikou dne 19.3.2016 ve 14.00 hod.

Škola zve
•
•

5.5.2016 Besídka ke Dni matek v MŠ od 16:00 hodin.
10.5.2016 vítání občánků od 16:00 hodin

Cestujeme …
V pátek 15.4.2016 se uskuteční v Kulturním domě v Bolešinech od 19:00
hodin cestopisná přednáška Jany Dvorské a Miloše Kopeckého o Novém
Zélandu. Srdečně zve obec Bolešiny.

Slavnosti svobody Plzeň
Magistrát města Plzně zve občany a návštěvníky Plzeňského kraje na významnou akci
„Slavnosti svobody Plzeň“, která se letos bude konat ve dnech 5. – 8. května v Plzni.
Opět je pro návštěvníky akce připraven atraktivní program. Více na www.plzen.eu

Tradiční májové setkání u kaple Na Stráni
V neděli 22.5.2016 od 14hod se uskuteční X. setkání u kaple Panny Marie Na Stráni.
Srdečně zvou pan Miloslav Trefanec – umělecký kovář, SDH Slavošovice a Obec
Bolešiny.

Velikonoce – svátky jara
Velikonoce
patří
mezi
jedny
z nejvýznamnějších křesťanských svátků
oslavující zmrtvýchvstání Ježíše Krista,
ke kterému údajně došlo 3 dny po jeho
ukřižování na hoře Kalvarie /Goldota/ v 1.
století našeho letopočtu.
Celým Velikonočním svátkům předchází
tzv. Svatý týden, který vrcholí třemi dny.
Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a
Bílou sobotou.
Kdy budou Velikonoce v roce 2016?
V roce 2016 přichází Velikonoční
pondělí na 28. března. Jedná se o
státní svátek, takže většina z nás
nebude muset do práce. Nově navíc
dnem volna oslavíme i Velký pátek
dne 25. března 2016.

Dana Hladíková

Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny
17.3.2016

Slavošovice

od 19:00 hodin

Blahopřejeme jubilantům

60 let
Václav Baštář
Milan Krátký

Kroměždice
Domažličky

65 let
Hana Michalová
Josef Hladí
Anna Radová

Bolešiny
Bolešiny
Bolešiny

70 let
Milada Nováková

Pečetín

75 let
Karel Kohout

Pečetín

84 let
Josef Trojan

Bolešiny

91 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

Obec Bolešiny a firma Pošumavská odpadová, s.r.o.
oznamují bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu, který
proběhne v sobotu dne 2. dubna 2016
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 2016. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 30.5.2016 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

