Zpravodaj
Číslo 2/2016

Vážení spoluobčané,
díky obětavosti a nadšení redakční rady našeho obecního Zpravodaje máte
opět možnost si přečíst a dozvědět se, co se za uplynulé období, tj. od března
do června letošního roku v naší obci odehrálo a co nového a zajímavého nás
v nastávajícím období, tj. do září 2016 čeká.
Své úvodní slovo k vám, vážení spoluobčané, nezačnu radostně. Jak
pravděpodobně víte, na začátku měsíce března mě postihla náhlá mozková
příhoda. Díky včasné a odborné pomoci tento stav nezanechal žádné následky
a mohu vás ubezpečit, že se cítím relativně dobře a jsem šťastný, že mohu být
mezi Vámi. Samozřejmě si uvědomuji, že tato skutečnost zásadně ovlivnila můj
postoj k věcem veřejným, a pochopil jsem, že permanentní stres a nevybíravý
psychický tlak na mou osobu zapříčinil to, co se stalo. Prostřednictvím těchto
řádek je mou povinností vám sdělit, že v žádném případě nehodlám rezignovat
na svou funkci, jak mě vyzývají formou anonymních dopisů neznámí pisatelé,
což mimochodem považuji za projev malosti a podlosti. Za dobu, po kterou
vykonávám tuto funkci, vás mohu ubezpečit, že jsem měl vždy na mysli blaho a
rozkvět naší obce. Jsem přesvědčen, že se nemám za co stydět. Očerňování a
pomlouvání si nenechám líbit a udělám všechny potřebné kroky, aby v naší
obci tyto skutečnosti neměly živnou půdu.
A nyní pár informací o tom, co v současné době obec realizuje a připravuje.
Začátkem měsíce dubna započala největší akce tohoto volebního období –
vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. V těchto dnech
probíhají zemní práce na budově samotné čističky. Je plánováno, že do konce
roku bude ČOV pod střechou a zároveň dojde k realizaci přivaděče v úseku při
krajské komunikaci, tj. od popisného čísla 119 až ke křížku naproti kulturnímu
domu. Zároveň dojde od 2. do 6. července k úplné uzavírce krajské
komunikace Bolešiny – Klatovy z důvodu jejího překopu a uložení potrubí
splaškové kanalizace. Objížďka bude vedena ze směru od Plánice na Ostřetice
a ze směru od Klatov z křižovatky u Slavošovic směrem na Obytce a pak od
křižovatky na Kydliny směrem na Bolešiny.

Zastupitelstvo obce Bolešiny na svém posledním zasedání rozhodlo, že
v letních měsících provede stavební úpravy v kuchyni kulturního domu.
Předpokládané náklady na stavební práce (voda, odpady, elektrorozvody,
obklady a dlažba) jsou vyčísleny na 120 tis. Kč bez DPH.
V měsíci květnu bylo obci oznámeno, že obdržela dotaci od Ministerstva vnitra
ČR ve výši 450 tis. Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro
bolešinské hasiče. Během měsíce června obec vypíše poptávkové řízení na
pořízení tohoto automobilu, který má splňovat přísná technická data.
S vlastním dodáním automobilu počítáme nejpozději do konce měsíce října.
Zároveň obec požádala Plzeňský kraj o finanční příspěvek ve výši 300 tis. Kč
na tento projekt.
Na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva, tj. 9. června v Kroměždicích,
se snad podaří vydat nový územní plán obce, který byl připravován a
formulován od roku 2014. Je připraven k odsouhlasení a vydání i nový pasport
místních komunikací. Obec bude mít dva důležité rozvojové dokumenty, bez
kterých se do budoucna neobejde.
Vážení spoluobčané, opět po roce nás čeká období léta, dovolených a
prázdnin. Přeji vám, abyste je prožili co nejlépe, abyste načerpali hodně sil do
dalších období.
Ing. Josef Sommer, starosta obce

Zamyšlení nad tématem kultura v naší obci
Vážení přátelé,
rád bych se zamyslel nad tím, kam kráčí kultura v naší obci. Nejsem zdejší
rodák, ale díky tomu mám výhodu, že věci vidím z úplně jiného úhlu než místní
domorodci. Dnes bych rád nahlas zauvažoval nad tím nejožehavějším
tématem dnešní doby, a to je kultura v naší obci.
Je pravda, že kultura na vsi začíná a končí s pohostinstvím. Myslím si, že se
nenajde nikdo, kdo by mi to vymluvil. A právě zde máme teď velký problém.
Pokud se nám jej nepodaří uspokojivým způsobem vyřešit, nebude už to
takové, jaké to bývalo. Pohostinství v Bolešinech znovu končí a já si osobně
myslím, že nebude vůbec lehké sehnat někoho, kdo zde ke spokojenosti všech
zainteresovaných stran přežije. Jako zastupitel obce jsem se zúčastnil mnoha
jednání ohledně pronájmu nebytových prostor, čili hospody, sálu a bytu v
Bolešinech. Dále jsem spolu s kolegy ze zastupitelstva strávil mnoho hodin při

rozhovorech s potenciálními nájemníky a nějaký čas také při předávání a
ukončování pronájmu. Nepočítám nekonečné debaty vedené na poradách
ohledně hospody. V závěru loňského roku a úvodem letošního roku tyto debaty
dokonce předčily námi hodně diskutované téma komunální odpad. Řekl bych,
že mi z toho všeho zvoní docela v uších. A výsledek: nic. Do Bolešinské
hospody nikdo nechce a každý ji opustí, jak jen to nejrychleji jde. Bohužel
nejsem pravidelný návštěvník hospody (hospod), takže nemohu posoudit, co
se děje a kde je zakopaný pes. Vyslechnu vždy jen útržkovité stížnosti obou
znesvářených stran a mnohdy až z druhé ruky. Kde je tedy zakopaný pes?
Máme nesnesitelné hosty nebo nesnesitelného hostinského nebo je
neschopné vedení obce? I takové otázky člověka napadnou. Jako zastupitelé
obce jsme se nedávno rozhodli, že kuchyň, která náleží k hostinci,
zmodernizujeme a vybavíme potřebným příslušenstvím, aby se zde mohlo
vařit. Má to vůbec smysl? Já osobně si myslím, že pořád má. Obec, škola a
spolky pořádají během roku vždy několik akcí v kulturním domě. Proto se tento
stánek kultury budoval. Pokud zde ale budou návštěvníci sedět "na suchu",
nebude to fungovat. Jak zajistíme kulturní akce bez občerstvení? Nebude
bolešinským, kteří alespoň několikrát do týdne zajdou na jedno, trochu líto že
nebude kam? Ano, doba je sice špatná, ale i přesto se nám nedaří dát
dohromady dva tábory, pokud k tomu vůbec dostaneme šanci. Vesnice se
musí dát dohromady a kultura v obci se musí centralizovat, zejména v
současné "blbé" době, kdy spolu moc lidé "nepečou". Kritizovat a rozeštvávat
je dnes jednodušší než zkusit dávat lidi dohromady.
Naše obec má školu a má ji proto, že chce a rodiče nemusí děti posílat na
první stupeň do Klatov. Protože všechny strany chtějí a něco pro to dělají. Tak
proč bychom nemohli mít normálně funkční kulturní zařízení včetně
pohostinství? Občané si jistě nedokáží představit, jak budou bez kultury
fungovat, ale zvyknou si na to. Vesnice bez hospody = bez kultury = bez života.
Pojďme udělat něco pro to, aby to u nás takto nedopadlo. Byla by to velká
škoda pro všechny. V podstatě nevím, proč tuto úvahu píši a ani nevím, na
koho přesně cílí, ale snažím se asi jen nahlas uvažovat.
Všechny na závěr zdraví stále ještě optimistický zastupitel obce Bolešiny.
Miroslav Vích
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Pořád se něco děje
Blíží se konec školního roku. Z venku to možná vypadá, že se v budově školy
nic neděje, ale stačí se občas k nám zajít podívat nebo si prohlédnout webové
stránky.
Nedávno mě pobouřila nevinná poznámka, že naše škola pro děti a obec dělá
málo. Opravdu si tohle o nás myslíte? Asi děláme něco špatně. Možná se jen
neumíme „prodat“.
Rozhodla jsem se proto jen v krátkosti našim čtenářům stručně přiblížit, co
jsme během jednoho obyčejného školního roku podnikli a co všechno nás ještě
do konce školního roku čeká. Sami sebe chválit nebudeme, ale můžete si
udělat svůj názor.

Hlavním úkolem školy je podle mého mínění děti něco naučit. To se snažíme
ze všech sil a není to vždy jednoduché. Děti jsou stále více „postižené“ televizí
a počítači, rodiče mají na své potomky málo času i trpělivosti. Kvalitně učit se
nám zatím daří. To si každým rokem ověřujeme při testování žáků 5. třídy
srovnávacími testy SCIO. Vše ostatní už děláme nad rámec svých povinností.
Děláme to dobrovolně a rádi. Často suplujeme nedostatek času rodičů, hlídací
koutek, DDM i ZUŠku. Děti tráví ve škole 8 a více hodin.
Od října do května si mohou děti vybrat z mnoha zájmových útvarů a
mimoškolních akcí, které mají většinou zdarma. Největší zájem je každoročně
o paličkování, hru na zobcovou flétnu, sportovní a pohybové hry, divadlo,
počítačový kroužek, taneční kroužek, angličtinu, keramiku. Snažíme se o
sblížení školy s rodiči. Vybrat si proto mohou i dospěláci. A nejen
z kroužků. Rádi Vás zveme na akce školy, jsme vděční za každou pomoc
a podporu.
Během roku nacvičují paní učitelky s dětmi programy na besídky –
Mikulášskou, ke Dni matek, vítání občánků. Pořádáme recitační soutěž,
barevný týden, den otevřených dveří. Navštěvujeme několikrát v roce divadelní
představení, naučné programy, kino, muzeum, pořádáme besedy. Škola i
školka jezdí na různé poznávací exkurze. Letos jsme byli ve svíčkárně,
navštívili jsme Techmánii, Vysokou školu aplikovaných věd v Plzni, fakultu
kybernetiky, planetárium. Jsme partnerskou školou NP Šumava – jezdíme na
Šumavu a oni zase k nám s připraveným vzdělávacím programem. V září jsme
šli naučnou stezku z Antýglu na Čeňkovu pilu, nedávno jsme společně oslavili
Den Země. Účastníme se sportovních turnajů – ve fotbalu, vybíjené,
přehazované /dvakrát jsme obsadili v letošním roce krásná třetí místa/.Žáci 3. –
5. ročníku absolvovali plavecký kurz v krytém bazénu v Klatovech. Žáci 5.
ročníku navázali po mnoha letech na vydávání školního časopisu Světošlápek.
Zorganizovali jsme tradiční zimní víkendový pobyt dětí s rodiči na Hojsovce.
Nedávno se žáci s rodiči zúčastnili rodinného minimaratonu v Praze. Společně
s rodiči pojedeme na víkendové sjíždění řeky Otavy ze Sušice do Strakonic.
Uspořádali jsme v KD Bolešiny tradiční maškarní karneval. Snažili jsme se
zajistit pro děti týdenní výuku angličtiny s rodilým mluvčím, bohužel nebyl
dostatečný zájem. Snad to vyjde v příštím roce. Před Vánocemi jsme zajistili
lístky na divadelní představení do Národního divadla v Praze společně
s prohlídkou adventní Prahy. Bohužel pro malý zájem jsme zájezd museli
zrušit.
Zeptejte se někoho z dětí, kdo chodí do školy do Klatov na první stupeň, kde
všude byli a kam jedou na školní výlet. Bude to většinou Klenová, Rabí, Švihov
nebo Velhartice, v lepším případě Plzeň nebo Šumava, aby se nemuseli
s dětmi příliš dlouho obtěžovat a byli do oběda doma. A kam jezdíme na výlet
my? Letos jedeme do divadla s otáčivým hledištěm na hru Baron Prášil,
navštívíme grafitové doly, prohlédneme si Český Krumlov a okolí. Děti budou
mít určitě zážitek, na který budou vzpomínat.

A co nás ještě čeká do konce školního roku? Den integrovaného záchranného
systému v Klatovech, dětský den v MŠ, jízda zručnosti, vodácký výlet, exkurze
NP Šumava do výběhu vlků a do obory s jeleny, dopravní hřiště, vystoupení
divadelního kroužku, školní výlet, cykloturistický výlet po okolí Bolešin, školní
atletická olympiáda, spaní ve škole, ...
Kdo se už někdy něco snažil pořádat, ví, že to není jen nastoupit do autobusu
a jet. Je s tím spojeno spoustu zařizování. Autobus, program, ubytování, lístky,
registrace, časový harmonogram atd.
Virtuální univerzita třetího věku pro seniory, vítání občánků nebo třeba
stromkové slavnosti – vypadá to jako obyčejný název akce, ale nikdo si
neuvědomuje, že za jednou jedinou řádkou v kalendáři akcí je neskutečné
množství času a práce. Asi jsem nevyjmenovala vše, snadno na něco
zapomenu. Stále si ale myslíte, že toho děláme pro děti a jejich rodiče málo?
Mgr. Ivana Martínková

X. setkání u kaple Panny Marie Na Stráni
Již po desáté jsme sešli v nebývale hojném počtu v neděli 22.5.2016 u kaple
Na Stráni. Tentokrát toto setkání bylo o to slavnostnější, neboť svou
přítomností a účastí je umocnil emeritní biskup Plzeňské diecéze Mons.
František Radkovský.
Hlavní organizátor pan Miloslav Trefanec se svou rodinou si opět připravil pro
přítomné překvapení. Nejprve nechal samotným otcem biskupem vysvětit
obraz odlitý z bronzu Poslední večeře Páně a ten předal panu biskupovi k jeho
velké radosti a překvapení.
Při této příležitosti pan Trefanec obdržel z rukou starosty čestné občanství
obce Bolešiny jako výraz poděkování a uznání za to, co pro zvelebení této
památky vykonal.
Poděkování z tohoto místa patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
tohoto příjemného odpoledne, zvláště pak Slavošovickým hasičům,
moderátorovi panu Vankovi, pěveckému a hudebnímu souboru Lada pod
vedením pana Frančíka, Statku Sobětice, který dovolil, abychom se napojili na
elektrickou síť, a samozřejmě panu Trefancovi.

Ing. Josef Sommer

Májová zábava s věnečkem
Není pochyb o tom, že tradice se vytrácejí z naší společnosti. Většinou totiž
ztratily svou náplň. Tento trend se netýká jen "májové". Hlavní symbol věneček už dávno ztratil svůj význam.
Obchůzka vesnice s muzikou má své příznivce a rádi si ji poslechnou. Jiní se
naopak pečlivě snaží tvářit, že nejsou doma. Má tedy ještě smysl pořádat
májové zábavy s minimální účastí. Hlavně těch, pro které je určena? Nebylo by
vhodnější termínově spojit "májovou" se stavěním máje, jak to asi původně
bylo?
Jiří Gregora

Úspěch Hammersgym na Světovém poháru
v Budapešti
Letošní Světový pohár asociace WAKO se poprvé konal v Budapešti, hlavním
městě Maďarska, od 12. do 15. 5. 2016. Tohoto turnaje se zúčastnilo 2230
závodníků z 33 států světa. Z České republiky odcestoval reprezentační tým
ČSFU v počtu 58 osob včetně trenérů, rozhodčích a fyzioterapeuta.
Hammersgym měl své zástupce jak v plnokontaktních tak v polokontaktních
disciplínách a ve velmi silné konkurenci obzvláště postsovětských republik si
vedl velmi dobře. Luboš Vanka vybojoval ve fullcontactu juniorů -63,5kg zlato
nad reprezentantem Ukrajiny a v kick lightu juniorů -63kg obsadil stříbrné druhé
místo.
Nikola
Hammerová
v kick lightu juniorek
nedala
soupeřkám
šanci a probojovala se
do
finále,
kde
zaslouženě
poráží
fighterku Maďarska a
získává další zlato!
Tereza Martínková se
v kick
lightu
a
lightcontactu žen -55kg
se vždy probojovala do
finále
a
v obou

disciplínách v boji o zlato těsně podlehla soupeřce z Maďarska. Anna
Tomanová se v kick lightu i lightcontactu žen -60kg umístila na velmi pěkném
bronzovém třetím místě. Aleš Martínek po smolné diskvalifikaci v lightcontactu
mužů -79kg nastoupil ve stejné váhové kategorii mužů v disciplíně kick light.
Zde se probojoval do finále, kde poráží reprezentanta Kazachstánu a získává
pro české barvy další zlatou medaili! Klub Hammersgym vybojoval na tomto
prestižním turnaji 3 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile. Česká republika si
přivezla celkem 14 zlatých, 11 stříbrných a 17 bronzových medailí. Celkově se
umístila v počtu získaných medailí na 7. místě. Trenéři Oldřich Hammer a Miloš
Martínek jsou s výkony svých svěřenců spokojeni. Ještě musíme zapracovat
na odstranění některých menších nedostatků před nadcházejícím Mistrovstvím
světa juniorů v irském Dublinu a Mistrovství Evropy seniorů ve Slovinsku a
Řecku, kam se naši svěřenci svými výkony pravděpodobně nominují! Chtěli
bychom v závěru reportáže poděkovat obci Bolešiny za podporu!
Miloš Martínek

… a sportem pokračujeme
Po delší odmlce opět píšu zprávu o činnosti bolešinských fotbalistů. Mužstvo
"A" nemá příliš dobré jaro. Z odehraných 10 kol získalo jen 13 bodů. Na
podzim jich za 13 kol vybojovalo dvojnásobek. Díky výbornému podzimu
nemáme sestupové starosti a držíme se na 3. (medailové) příčce. Mužstvo "B"
po 3 prohrách v řadě konečně zabralo a porazilo Neznašovy 6:1. Drží se stále
na 2.místě. Největší radost nám dělají žáci, kteří stále drží 2. místo a dokonce
jako jediní porazili suverénní
Švihov.
Vzhledem
k
nedostatku dětí hrají u nás
nejen hráči a hráčky z
Bolešin, ale i z Mochtína a
Plánice. Do nové sezony
bychom chtěli přihlásit obě
družstva mužů, starší a
mladší žáky a mladší
přípravku. Bude to ovšem
problém,
protože
od
nadcházející sezony končí
hostování a střídavé starty
hráčů.

Závěrem svého příspěvku bych se chtěl zmínit o akci, která nemá v historii
bolešinského fotbalu obdoby. Dne 26. května 2016 se sehrálo přátelské utkání
mezi našimi fotbalisty a hokejovými indiány z Plzně (HC Škoda). Měli jsme
štěstí na počasí a tak se kolem hřiště natěsnalo odhadem 400-450 nadšených
diváků. Zápas skončil výhrou hostů 2:1, ale o výsledek rozhodně nešlo. Zápas
bez problémů odřídila slečna Zuzana Špindlerová s asistenty Romanem Bínou
a Markem Mazancem. Po utkání proběhla autogramiáda plzenských hokejistů.
Poté připravili pořadatelé hráčům a rozhodčím pohoštění. Celé odpoledne a
večer doprovázel hudbou Jan Roháč z Obytců, bývalý výborný bolešinský
fotbalista.Tato akce se uskutečnila prostřednictvím Michala Moravčíka z Klatov,
plzeňského hokejisty a zároveň bolešinského fotbalisty. Kdo tam byl, potvrdí,
že se toto setkání opravdu vydařilo a my doufáme, že se někdy v budoucnu
zopakuje.
Vlastimil Trojan

Slavošovičtí nezahálejí
Jaro již vrcholí, ale já Vás chci seznámit s událostmi naší vesnice od začátku
letošního roku.
Dne 15. ledna 2016 se konala valná hromada SDH Slavošovice, které se také
zúčastnil starosta obce Ing. Josef Sommer a další hosté.
Začátkem března se naši hasiči rozhodli, že udělají zabijačkové hody. Termín
připadl na sobotu 19. března. Domluvili se, kdo co zajistí a vše vypuklo již v
pátek 18. března. Řezník Jirka Nováček z Myslovic připravil maso na tlačenky
a také je uvařil. Druhý den se od rána vařilo maso na jaternice a do práce se
zapojili i další pomocníci ze Slavošovic a Pihovic. Nakonec se vařila
zabijačková polévka a hostina mohla začít. Posezení bylo připraveno v
přístavbě u hasičské zbrojnice. Obyvatelé obce a ostatní přátelé naší vesnice
byli pozváni na 14 hodinu. K poslechu i tanci zahráli Jirka a Milan Vlasákovi.
Myslím si, že zabijačkové pochoutky hostům chutnaly a že se všichni přítomní
pobavili.
Následující týden byl velikonoční s křístáním a ostatními velikonočními
radovánkami.
Poslední dubnový den dubna byl neodmyslitelně spojen se zdobením a
stavěním májky, posezením a opékáním klobás. Nejvíce se vydováděly děti.
Ráno jsme se byli podívat, jestli májka stojí. Tentokrát ji nikdo nepodřízl.
Letošní svatojánská pouť v naší vesnici připadla na 22. května. Tento den se
také konalo desáté májové setkání u kaple Panny Marie Na Stráni. Zazpíval již
tradičně pěvecký sbor Lada pod vedením V. Frančíka. Po mši svaté, kterou

sloužil bývalý plzeňský biskup Mons. František Radkovský, zahrála kapela
Ladovka s kapelníkem M. Kantou. Trefancovi připravili pohoštění a naši hasiči
zajistili občerstvení. Za krásného, již letního odpoledne bylo pod lipami u kaple
velmi příjemné posezení.
Na závěr přeji všem klidné léto prožité ve zdraví.
Helena Toušová

Využíváte biologický odpad formou kompostování
na svém pozemku?
Upozorňujeme občany, že stejně jako v loňském roce bude platit, že všechny
domácnosti, které využívají biologický odpad na svém pozemku formou
kompostování, mohou využít pro příští rok slevu na poplatku za komunální
odpad a to tak, že do 30.6.2016 dodají na obecní úřad čestné prohlášení, že
mají na svém pozemku kompost, ve kterém biologický odpad zpracovávají. Na
internetových stránkách obce Bolešiny (v sekci "Komunální odpad") nebo
přímo na úřadě je k dispozici "Vnitřní směrnice obce Bolešiny o finanční
podpoře pro motivaci občanů likvidujících biologický odpad formou
kompostování na svém pozemku" a vzor čestného prohlášení. Konkrétní výše
finanční podpory bude známa v závěru roku po spočtení skutečných
vynaložených nákladů na biologický a směsný komunální odpad.
Miroslav Vích

Pozvánka
Bolešinští hasiči si vás dovolují pozvat na tradiční předpouťové posezení v
lomu v pátek 8.7.2016 a na oblíbený přejezd lávky na rybníce "Plzenčák" v
neděli 10.7.2016 od 13:00 hod.

POZVÁNKA KERAMICKÉHO
KROUŽKU
Ve středu 8. června 2016 od 17:00
hodin zveme nejen děti, ale i širokou
veřejnost na výstavu keramiky do dílny
v bolešinské hospodě, kde si můžete
vyzkoušet práci s hlínou. Na závěr
večera se pobavíte při harmonice.
Srdečně jste všichni vítáni.
Za členy Vás zve Dana Kočí – vedoucí kroužku

Pobytový zájezd do Chorvatska
Bolešinští hasiči pořádají pobytový zájezd do Chorvatska
Igrane – penzion DRAGO od 15.9.-24.9.2016
Ubytování v penzionu Drago, apartmány ve vile Manda, všechny pokoje s
balkónem, WC a sprcha, kuchyňský kout s lednicí. Penzion cca 80 m od moře,
jídelna s terasou na posezení v místě. Vila Manda přímo u moře, výborná
poloha u pláže – na jídlo se dochází na penzion max. 10 minut cesty.
Cena: 5.990,- Kč/osoba
Cena zahrnuje:
7x polopenze
7x ubytování
doprava tam i zpět
ložní prádlo, ručník
pojištění CK proti úpadku
služby delegáta
Odjezd 15.9.2016 v odpoledních hodinách.
Pobytová taxa 350,- Kč/ nad 18 let, 190,- Kč/junior 12-18 let.
Nápoje a cukrovinky lze nakoupit u baru za Kč.
Lodní výlety pro nás pořádá rodinná firma majitelů penzionu.
Večerní Makarská – 100 Kn
Celodenní fish picnic – 150 Kn
Přihlášky na tento zájezd vč. záloh zajišťuje
Kraus František, Bolešiny 86, tel. 603541501

Země Živitelka
Máte zájem navštívit výstavu Země Živitelka v Českých Budějovicích?
Pokud ano, přihlaste se nejpozději do 15.8.2016 na telefonním čísle
607253270, paní Holá.

Vzpomínkový večer na Jana Bláhu, řídícího
učitele v Bolešinech a přítele Františka
Machníka

Dne 23. 4. 2016 se v Bolešinech konal vzpomínkový večer na řídícího učitele,
pana Jana Bláhu. Provázel jím pan Mgr. Lukáš Kopecký, který je učitelem a
velkým fandou historie. Záštitu nad akcí převzal starosta Bolešin, Ing. Josef
Sommer, který na úvod krátce pohovořil k osobě řídícího učitele Jana Bláhy v
Bolešinech. František Machník byl prvorepublikový ministr národní obrany,
který část života strávil v Klatovech jako ředitel hospodářské školy (nyní střední
školy zemědělské a potravinářské) a byl přítelem Jana Bláhy. Letos 30. dubna
uplynulo 130 let od jeho narození. Kronika bolešinské školy, kterou Jan Bláha
do roku 1939 vedl, je nádherným obrazem své doby v kontextu s událostmi,
které se staly jak v samotných Bolešinech a okolí, tak v České republice, ale i
ve světě. Patří tak k nejvýznamnějším pramenům historie naší obce. Tehdejší
řídící učitel Jan Bláha měl mnoho zásluh na zvelebování obce. Mezi jeho
nejvýznamnější počiny patřily: rozvoj bolešinského školství a rozvoj všeobecné
vzdělanosti (více žáků dosáhlo lepšího vzdělání), elektrifikace obce a zřízení
telefonní stanice. Měl široký záběr zájmů a velký přehled v mnoha oborech.
Pořádal také nejrůznější osvětové přednášky pro místní občany, ale i pro
široké okolí. Dnešní přednáška byla vedena poutavým stylem, a to čtením ze
školní kroniky, kterou psal Jan Bláha během svého třicetiletého působení v
Bolešinech. V rámci čtení byly některé pasáže komentovány a doplňovány
přítomnými občany. Tímto zastupitelstvo obce Bolešiny děkuje panu Mgr.
Kopeckému a starostovi obce za příjemně strávený večer nad prameny naší
místní historie.
Miroslav Vích

Blahopřejeme jubilantům
65 let
Bohumil Matějka
Vladimíra Tomanová
Václav Toman
Marie Faistová

Bolešiny
Bolešiny
Bolešiny
Slavošovice

75 let
Marie Turnerová
Anna Trojanová
Marie Bošková

Slavošovice
Bolešiny
Bolešiny

80 let
Helena Toušová

Domažličky

82 let
Věra Kolářová

Bolešiny

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

Zastupitelstvo obce Bolešiny

Poděkování
Někdy na začátku května přišel na úřad pan Kovanda Václav, Bolešiny čp. 12,
přinesl mobilní telefon, že ho ztratila nějaká holčina, která šla do vsi, ovšem
nestihl ji a nevěděl, do kterého domu zašla. Do hodiny volala z maminčina
telefonu na tento nalezený telefon majitelka. Byla to Monika Šimáčková a byla
moc vděčná, že má mobil zpátky, hned si pro něj přiběhla.
Paní Jana Šimáčková, Moničina maminka, nás požádala o poděkování panu
Václavu Kovandovi za nalezení a odevzdání mobilního telefonu touto cestou a
my tak rádi činíme.

Setkání u kaple Sv.Huberta
Kde: v Pečetíně
Kdy: 25.6.2016 od 13:00 hodin
Srdečně zve
Myslivecké sdružení Domažličky

Upozorňujeme na uzavírku silnice
Od 2. do 6. července dojde k úplné uzavírce krajské komunikace Bolešiny
– Klatovy z důvodu jejího překopu a uložení potrubí splaškové
kanalizace.
Objížďka bude vedena ze směru od Plánice na Ostřetice a ze směru od
Klatov z křižovatky u Slavošovic směrem na Obytce a pak od křižovatky
na Kydliny směrem na Bolešiny.

Příští číslo zpravodaje vyjde v září 2016. Příspěvky můžete předat v kanceláři
obecního úřadu nebo zaslat do 31.8.2016 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

