Zpravodaj
Číslo 1/2013

Vážení spoluobčané,
opět po třech měsících dostáváte do svých domácností „náš zpravodaj obcí
Obce Bolešiny“. Díky nasazení a iniciativě skupiny lidí v čele s Ing. Věrou
Rozsypalovou si můžete přečíst, co nového se událo a zvláště na co se
můžete těšit v budoucím čtvrtletí.
Od začátku roku uplynuly více jak dva měsíce. Zastupitelstvo obce se
připravuje na veřejné zasedání, které se uskuteční ve středu 13. března
v kulturním domě v Bolešinech od 19 hodin. Na programu budou aktuální
otázky ze života obce, mimo jiné stanovení ceny vodného na letošní rok pro
odběratele pitné vody z veřejného vodovodu v Bolešinech, bude podána
zpráva o inventuře obecního majetku za rok 2012 a další zajímavosti.
V současné době má obec již potvrzeno, že byla úspěšná v podání žádosti do
programu ROP Jihozápad, a tudíž po absolvování výběrového řízení zrealizuje
v měsících červen až srpen stavbu cyklostezky mezi Slavošovicemi a
Bolešinami. Někteří občané z řad místních i přespolních se dotazují, co se děje
v lokalitě Pod Strání. Zde v současné době probíhá revitalizace Točnického
potoka. Investorem tohoto díla je Povodí Vltavy, s. p. a vlastní stavbu provádí
firma Zvánovec z Třeboně. Cílem tohoto díla je zpomalit v této lokalitě odtok
2
2
vody tím, že v korytě budou vytvořeny tři tůně o ploše 661 m , 456 m a 170
2
m . Zároveň dojde k rekonstrukci odběrného objektu pro náhon na rybník ve
Slavošovicích. Zvláště pak realizací posledně jmenovaného objektu bude
vyřešen občany Slavošovic dlouhodobě kritizovaný problém.
Vážení spoluobčané, za několik týdnů nás čekají nejkrásnější svátky roku,
svátky jara, pro křesťany nejvýznamnější událost v životním běhu, svátky
velikonoční. Přeji Vám, aby Vás následující období nabilo životním
optimismem, dobrou náladou a hlavně abyste byli všichni zdrávi a společně se
těšili na další vydání našeho zpravodaje.

Ing. Josef Sommer

Výsledky fotosoutěže
Nového ročníku fotosoutěže se v minulém roce zúčastnilo 7 soutěžících. Do
soutěže se přihlásili se svými fotografiemi Lucie Matějková, Jitka Kolářová,
Světlana Knollová, Eliška Potužníková, Jaroslav Škopek, Daniel Drnka a
Daniela Rubášová.
Je to o několik zúčastněných více než v minulém roce, ale je škoda, že se do
soutěže nepřihlásili jako loni například Terezka Nováková nebo Olina
Hosnedlová (Toušová). Obě měly nádherné fotografie.
Porota vyhodnotila tuto soutěž následovně:
1. Místo – Daniela Rubášová (Bolešiny)
2. Místo –Daniel Drnka (Slavošovice)
3. Místo – Jaroslav Škopek (Praha)
Výhercům gratulujeme a pevně věříme, že dalšího kola soutěže se zúčastní
ještě více soutěžících. Všechny účastníky zároveň zveme 13.3.2013 do KD
Bolešiny na slavností vyhlášení a předání cen v rámci veřejného zasedání
zastupitelstva obce.

Pořád se něco děje!
Tradiční akce jako Stromkové slavnosti nebo vánoční besídka jsou už dávno
za námi. Některé byly úplně poprvé jako zájezd na balet do Národního divadla
a mnoho dalších nás ještě čeká. Některé se po 20 letech tradice pro nezájem
dětí i rodičů bohužel zrušily. Ale v naší škole se pořád něco děje:
Nedávno se rozdávalo pololetní vysvědčení a žáci se hodně snažili, aby
opravili, co se dá, a někteří se zase snažili, aby už nic nepokazili. ☺
V hlavě jsme neměli jen vysvědčení, ale také každoroční dětský maškarní bál.
Ten se konal 26. ledna v KD Bolešiny. Hudbu, program a zábavu i letos zajistil
pan Pavel Justich. Děti zhotovily plakáty a bohatou tombolu jako každý rok
připravila paní Eva Koletová. Evo, moc děkujeme! Karneval se velmi povedl a
bolešinský sál byl naplněn k prasknutí. Jako každý rok z vybraných peněz
pojedou děti ze školy a školky na školní výlet.
Jednou
z nejdůležitějších
akcí
školního roku je samozřejmě zápis
do mateřské školy a do první třídy
základní školy. Během celého roku
se snažíme, aby se děti do školy
těšily, aby znaly prostředí, kde se
budou učit, aby znaly i učitele a
všechny zaměstnance, aby byly na
nelehký
přechod
připravené.
A protože školka a škola jsou
v jedné budově, všichni se navzájem
známe a dobře spolu vycházíme,
nemají děti s důležitou životní změnou vůbec žádné potíže, a jak u zápisu
řekly, všechny se do školy těší. Letos jsme pro školní rok 2013/2014 do
mateřské školy zapsali 11 nových dětí a do 1. třídy základní školy 14 prvňáčků.
Stejný den jako zápis probíhá na naší škole den otevřených dveří. Tento den
se mohou do školy přijít podívat na své děti do vyučování nejen rodiče našich
žáků, ale úplně všichni, kteří mají zájem se podívat, jak funguje málotřídní
škola. Každý rok toho využije několik tatínků a maminek, ale je škoda, že
rodičů nepřijde mnohem více. Pokud nám záleží na vzdělávání našich dětí a
máme je opravdu rádi, určitě bychom měli obětovat 1 až 2 hodiny své dovolené
a přijít se do školy alespoň jednou za život na své dítě podívat. Nebojme se,
nebude to bolet, zubař je horší. ☺ Jedna návštěvu nám řekne o našem dítěti a
o škole víc, než účast na informačních schůzkách rodičů. V letošním roce se
přišel do školy na vyučování poprvé podívat i pan starosta. Jeho zájem nás
velmi potěšil.
V únoru jsme ve škole uspořádali školní kolo v recitační soutěži. Musíme
pochválit všechny děti, protože se na soutěž velmi dobře připravily a předvedly
velmi pěkné recitační výkony.

Další únorovou akcí byla akce sportovní, a to okrskové kolo v převazované.
Naši žáci se této soutěže zúčastnili ve dvou kategoriích a to v družstvu
smíšeném – 2 dívky a 2 chlapci a v družstvu chlapeckém. Byli velmi snaživí,
šikovní a smíšené družstvo se probojovalo do okresního finále. Tak nám držte
palce.
Jako rozloučení se zimou jsme 28. února uspořádali velmi oblíbený „Den na
sněhu se školou“. Objednali jsme si autobus a škola i školka vyjela za
posledním sněhem do ski areálu v Kocourově. Myslím, že nejen lyžaři, ale i ti
co bobovali a sáňkovali, si dopoledne na sněhu dostatečně užili. Už se ale
těšíme na jaro.
Zkrátka u nás ve škole se stále něco zajímavého a nového děje!
Mgr. Ivana Martínková

Historie SK Bolešiny - 4.část
Sezonu 2002-2003 muži "A" zahájili 11. srpna 2002 doma s Zavlekovem a
prohráli jsme 0:4.To by nebylo takové neštěstí, ale tehdy celý den hustě pršelo
a v pondělí začala kulminovat jedna z nejhorších povodní, kterou Bolešiny
zažily. OFS Klatovy na situaci zareagoval a zrušil celé následující soutěžní
kolo.
My jsme měli hrát v Měcholupech s místním "B" týmem. Místo „mistráku“ jsme
si tam zahráli pouze „přátelák“ a za nádherného slunečného letního počasí
vyhráli jsme 0:2. Mistrovské utkání jsme sehráli v dodatečném termínu po
skončení podzimní části soutěže, prohráli jsme 5:3 a hřiště spíše připomínalo
rybník.
Od jara 2003 začal naše mužstvo trénovat Miloslav Ostrihon z Klatov a začaly
opravdu tvrdé tréninky, které se postupně projevovaly i ve výsledcích a tým
skončil na pěkném 5. místě se ziskem 47 bodů.
Ženy pokračovaly v dívčí amatérské lize také s výbornými výsledky. Z mládeže
hrála fotbal pouze starší a mladší přípravka.
V ledním hokeji jsme dále pokračovali ve sdruženém okresním přeboru a
skončili jsme na 7. místě z 8 týmů.
V roce 2002 byl zvolen nový výkonný výbor, který měl 9 členů. Např.
předsedou byl zvolen Michael Buriánek, hospodářem Petr Bošek.
O dalším soutěžním ročníku si zase povíme příště.
Vlastimil Trojan

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!!!
SK Bolešiny o.s. srdečně zve všechny malé
příznivce fotbalu (kluky i holky) i s rodiči k náboru určeného hlavně pro ročníky 2007,
2006, 2005, 2004, 2003, 2002, který se
uskuteční na hřišti v BOLEŠINECH dne
3.4.2013 od 17.00 hod.
Pro ostatní kategorie přijímáme zájemce
průběžně.
Těšíme se na Vás!

Trenéři mládeže SK Bolešiny

POZVÁNKA KERAMICKÉHO KROUŽKU
Ve středu 5. června 2013 od 17:00 hodin zve keramický kroužek Bolešiny
všechny zájemce o keramiku na „Den otevřených dveří“.
Nahlédněte do dílny členů keramického kroužku /sklep Bolešinské hospody/,
zkuste si práci s hlínou a seznamte se s prací našich členů. Na závěr
posedíme v hospůdce při harmonice.
Za členy Vás zve Dana Lencová – vedoucí kroužku

Slavošovičtí hasiči
V pátek 30. listopadu se v dětské klubovně ve Slavošovicích uskutečnila
mikulášská nadílka. Sešlo se tolik dětí s rodiči, že se tam Mikuláš a tři čerti
nemohli ani vejít. Mikuláš potom za básničku nebo písničku rozdával dětem
nadílku. Čerti byli strašidelní a tak při tom dětem ukáply i slzičky. O občerstvení
se postaraly maminky za finančního přispění hasičů.

Uběhl měsíc a vstoupili jsme
do roku 2013. Ten bude pro
hasičský sbor ve Slavošovicích významný, protože
uplyne 90 let od jeho
založení. Dne 25. ledna 2013
se konala výroční valná
hromada. Starosta sboru
dobrovolných hasičů Pavel
Potužník ve své zprávě o
činnosti sboru
poděkoval
všem
členům
i
všem
rodinným příslušníkům za
pomoc při pořádání akcí,
které mají ve Slavošovicích již dlouhou tradici. V průběhu uplynulého roku se
členové sboru věnovali údržbě výzbroje a výstroje, údržbě okolí požární nádrže
a jejího náhonu, zajišťovali občerstvení na Stráni při mši v kapli Panny Marie a
rovněž při Rallye Šumava. Sbor dále uspořádal akce pro děti při stavění
májky, rozloučení s prázdninami a při mikulášské nadílce. Vrcholem činnosti
sboru je však uspořádání požárních soutěží. V létě soutěž Pošumavské
hasičské ligy a na podzim tradiční soutěže PS 8.
S další zprávou přispěl velitel sboru Vladislav Turner a Jan Hofman přednesl
zprávu o hospodaření sboru. Se svým příspěvkem vystoupil také starosta obce
Bolešiny ing. Josef Sommer. Po večeři k dobré náladě zahrál na harmoniku
Josef Novák. Všichni jsme si zazpívali a dobře se pobavili.
SDH Slavošovice má v současné době pouze 13 členů, ale i přesto je za nimi
vidět spousta práce.
Helena Toušová

SDH Slavošovice
bude dne 3.srpna 2013 pořádat oslavu u příležitosti 90.výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Slavošovice spojenou se srazem rodáků a ukázkami
hasičské dovednosti.
Během dne bude hrát živá hudba a bude zajištěno bohaté občerstvení.
Srdečně zve SDH Slavošovice

MDŽ v Myslovicích
Hasiči z Kroměždic a Myslovic již pátým rokem pořádají pro ženy a slečny
z obou vesnic posezení u příležitosti MDŽ. V Myslovicích
v hostinci se sejdou nejen manželky a přítelkyně hasičů, ale i
ostatní ženy, je pro ně připraveno také malé občerstvení a
k poslechu i tanci hrají každoročně Černí baroni. Nejde o
žádné bujaré oslavy, ale spíš o to, že se sejdou ty ženy, které
jsou už samy a popovídají si o běžných věcech. Každým
rokem se sejde kolem padesáti žen.
Možná někdo řekne, že tento v podstatě totalitní svátek je přežitý, že se teď
slaví spíše Svátek matek, ale každá žena přece matkou být nemůže. Je to
takové malé poděkování od našich mužů.
Dana Rausová

SDH PEČETÍN – 85. výročí založení sboru
Sbor dobrovolných hasičů v Pečetíně
oslavil 85. výročí založení této
organizace.
Oslava
proběhla
na
slavnostní výroční valné hromadě
konané 29. prosince 2012 v kulturním
zařízení v Pečetíně.
Slavnostní schůzi navštívil zástupce
okrsku
p.Jaroslav
Bošek,
který
jubilantům popřál a poděkoval za
dlouholetou práci. Této akce se také
zúčastnili zástupci SDH Domažličky,
SDH Bolešiny a SDH Slavošovice.
Předseda SDH Pečetín p. Karel Kohout zmapoval historii hasičského sboru od
svého založení až po dnešní dny. Velitel p. Karel Plánička shrnul uplynulý rok a
seznámil přítomné s plány do budoucna.
Členové SDH Pečetín byli oceněni věrnostními medailemi.
Hana Kadlecová

Hasiči v Domažličkách
Dne 12. ledna 2013 se hasiči sešli na výroční valné hromadě v klubovně v
Domažličkách. Velitel hasičů Roman Krátký zhodnotil činnost SDH za uplynulý
rok. O čtrnáct dnů později přivítali členové
SDH ve své klubovně zástupce okolních
sborů při valné hromadě okrsku. Slavnostní
schůzi vedl velitel okrsku Jaroslav Bošek,
který poděkoval všem za odvedenou práci.
Členové SDH Domažličky nezahálí ani
v letošním roce. I když jeden víkend padal
sníh a druhý sluníčko nesměle vystrkovalo
paprsky, neodradily je rozmary počasí, aby
se sešli a odvedli pořádný kus práce při
úklidu obecních pozemků okolo cesty z Domažliček ke mlýnu „Podhora“.
Věra Rozsypalová

První cesta vede opět do Bolešin
Ochotnické divadlo ze Železné Rudy i v roce 2013 dodrží tradici a se svoji novou hrou
po únorové premiéře, přijede v pátek 15.3.2013 do Bolešin, kde od 19 hodin uvede
svoji novou komedii s názvem ,,Nepohádka o českých loupežnících,, v místním
kulturním domě. Tradice je dodržena i v autorství a režii JUDr.Františka Strnada.
Zeptali jsme se Františka Strnada s čím tentokráte přijedete do Bolešin, odpověděl:
„Loupežnící jsou komedií o komedii,ve které žijeme a oni tady žijí s námi. My obyčejní
lidé jen koukáme co se děje a s bezmocností konstatujeme, že málokdo předpokládal
stav, ve kterém se v současnosti nacházíme. Marasmus morálky, slušnosti, etiky i
ekonomiky. Moji snahou bylo tento stav dostat na zcela opačnou stranu, alespoň na dvě
hodiny při představení samém.Věřím, že návštěvníci budou odcházet ne
s bolestí v srdci ale s bolavou bránicí od smíchu. Navíc publikum v Bolešinech bylo vždy
báječné a doufám, že tomu bude i 15.3.2013.“
Dana Hladíková

POZVÁNKA
Kulturní komise při Obci Bolešiny Vás zve v pátek 22. března 2013 od 18,00
hodin do Kulturního domu v Bolešinech na cestopisný film
„Postřehy z Asie“ - Thajsko - Kambodža.
Jana Dvorská a Miloš Kašpar Vás opět zavedou do krásných zemí, které
překvapí každého návštěvníka.

Co, kdy, kde ...
9.3.
15.3.
16.3.
22.3.
23.3.
31.3.
6.4.
12.4.
1.5.
11.5.
11.5.
14.5.
26.5.
15.6.
3.8.

Brufen + Radiátor
Bolešinská hospoda
Divadlo Strnad Železná Ruda
Bolešinská hospoda
Josefovská zpívaná s „Venou z krámu“
Bolešinská hospoda
Cestopisný film „Postřehy z Asie“ - Thajsko Kulturní dům
Kambodža
Otevírání nebe – letiště modelářského klubu Bolešiny MODEL KLUB
Velikonoční tancovačka ve stylu 30-tých let
Bolešinská hospoda
Vepřové hody
Bolešinská hospoda
Kabát revival
Bolešinská hospoda
Prvomájový průvod
Bolešinská hospoda
Májová zábava s hodinovým retro vystoupením
Bolešinská hospoda
hudebního souboru pana Švarce
Setkání maket a polomaket, aerovleky
MODEL KLUB
Vítání občánků – v budově Základní a Mateřské školy v Bolešinech od 16hod
Tradiční Májové setkání u kaple Na Stráni od 14 hodin
Historické modely
MODEL KLUB
Oslavy 90 let založení SDH Slavošovice spojené se
SDH Slavošovice
setkáním rodáků

Blahopřejeme jubilantům
60 let
Marie Krasnická

Bolešiny

65 let
Pláničková Růžena
Štrynková Jana
Ludvar Jiří

Pečetín
Bolešiny
Bolešiny

70 let
Jana Kasperová
Jaroslav Michal

Pečetín
Bolešiny

81 let
Josef Trojan
88 let
Helena Krůsová

Bolešiny

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

Velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho
ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 v blízkosti významného
židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem
z egyptského otroctví.
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem
k časové blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto
tradice pravděpodobně původ v pohanských oslavách příchodu jara.
V Bolešinech se velikonoční tradice dodržuje a tak se budeme těšit na děti,
které určitě začnou na Zelený čtvrtek řehtat. Projdou celou vesnicí až do
soboty, kdy budou po všech domácnostech vybírat vajíčka a nakonec se o ně
a o všechny dobroty spravedlivě podělí.

TERMÍNOVÁ LISTINA SK BOLEŠINY – JARO 2013
DEN

DATUM

SO
NE
SO

23.3.
24.3.
30.3.

NE

31.3.

SO

6.4.

NE

7.4.

SO
NE
SO
NE
SO

13.4.
14.4.
20.4.
21.4.
27.4.

NE

28.4.

SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO

4.5.
5.5.
11.5.
12.5.
18.5.
19.5.
25.5.
26.5.
1.6.

NE

2.6.

SO

8.6.

NE

9.6.

SO
NE

15.6.
16.6.

MUŽI „A“
15:00 SK - Luby "B"

MUŽI „B“

ŽÁCI ST.

ŽÁCI ML.

VOLNO
VOLNO
15:00 SK – Spůle

10:00 Hartmanice - SK

12:00 SK - Luby

PŘÍPRAVKA
ST.

PŘÍPRAVKA
ML.

15:00 Horažďovice "B"
- SK
16:30 Křenice" - SK
16:30 SK –
Nezamyslice

10:00 Bolešiny
13:30 SK - Sušice "B"

10:00 Janovice- SK

16:30 SK – Ježovy

13:30 Hrádek" - SK

13:30 SK - Sušice "B"

16:00 Nýrsko "B" - SK

14:30 SK – Strážov

17:00 SK - Žel. Ruda
"B"

10:00 Švihov" - SK

Pačejov
Pačejov
Dlouhá Ves
Dlouhá Ves
Luby

10:00 Měčín - SK

14:00 SK – Měčín

Luby

14:00 SK - Mochtín

13:30 Pačejov" - SK
14:00 SK - Nalž. Hory

16:30 Sušice "B" - SK
17:00 SK - Vrhaveč
17:00 Běšiny - SK

17:00 SK - Janovice
17:00 SK - Dešenice
17:00 SK – Dlažov
17:00 Hrádek – SK
17:00 SK - Týnec
15:00 Měčín "B" - SK

10:30 Žel. Ruda - SK
VOLNO
VOLNO

17:00 SK - Vrhaveč "B"

14:00 SK - Nalž. Hory

VOLNO
VOLNO

17:00 Chanovice - SK
17:00 SK - Velký Bor
17:00 Měcholupy "B" SK
17:00 Bezděkov "B" SK
17:00 SK - Mochtín
"B"
17:00 Žel. Ruda - SK

10:30 Žichovice - SK
14:00 SK - Klatovy "B"

13:15 Hradešice" - SK

10:00 Bolešiny
13:30 Plánice" - SK

14:00 SK Nezamyslice
10:00 Kašp. Hory - SK
17:00 SK - Janovice "B"

Kolinec
Kolinec
VOLNO
VOLNO
Pačejov
Pačejov

14:00 SK – Mochtín

Horažďovice
Horažďovice
10:00 Bolešiny
Nýrsko
Nýrsko
VOLNO
VOLNO
Měčín
Měčín
VOLNO
VOLNO
Nýrsko
Nýrsko
Horažďovice
Horažďovice

Obec Bolešiny a firma RUMPOLD-P spol. s r. o.
oznamují
bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu a textilu, který
proběhne v sobotu dne
23. března 2013
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?
13.3.2013

od 19:00

zasedání ZO v Bolešinech

Příští číslo zpravodaje vyjde v červnu 2013. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 25. 5. 2013 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

