Zpravodaj
Číslo 2/2012


Vážení spoluobčané,
běh času je neúprosný, leč spravedlivý vůči nám všem. Je k neuvěření, že
za pár týdnů budeme mít za sebou půl letošního roku. Dětem školou
povinným nastane nejhezčí období, období prázdnin, a Vám, vážení
spoluobčané, čas zasloužených dovolených. Přeji Vám hodně sluníčka,
abyste načerpali hodně sil.
Zároveň je na místě ohlédnout se, zhodnotit, co se podařilo, a zároveň
kriticky si přiznat, co jsme nezvládli. Chtěl bych Vás informovat o tom, že
od poloviny roku bude fungovat ve všech obcích našeho správního území
veřejný bezdrátový rozhlas, který je k dnešnímu dni namontován a prochází
zkušebním provozem. V měsíci květnu byly dokončeny stavební práce na
obnově víceúčelové budovy v Domažličkách, která byla současně už i
zkolaudována. Nově se proměnilo prostranství před budovou základní a
mateřské školy. Na druhé straně s trochou smutku musím konstatovat, že
se nám do dnes nevrátily od společenských organizací jednotlivých obcí
podklady a náměty pro zpracování Strategického a rozvojového plánu naší
obce na léta 2014 – 2020, ač předsedové organizací tento požadavek
písemně převzali. Milou výjimkou jsou hasiči ze Slavošovic, kteří náměty
písemně zpracovali a odevzdali. Ještě jednou chci touto cestou vyzvat
veřejnost, aby k tomuto dokumentu nebyla lhostejná a uvědomila si, že
náměty ovlivní další období.

Ing. Josef Sommer – starosta obce
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Vize naší školy
Bolešinské škole bude letos 120 let. Naše vize do budoucnosti a představa
dobré školy vypadá asi takto:
Menší moderní škola rodinného typu, která vybavením, kvalitou zaměstnanců,
výsledky vzdělávání a srovnatelnou nabídkou výchovně vzdělávacích činností
obstojí v konkurenci ostatních.
Škola, kde najdete vše pod jednou střechou a kde je o Vaše děti dobře
postaráno.
Škola zaměřená na smysluplné využití volného času dětí, se širokou nabídkou
zájmových útvarů a jiných aktivit, škola propojená s kulturním a sportovním
životem obce.
Škola hledající nové cesty vlastního rozvoje a zkvalitnění výuky .
Škola, která se snaží dávat důraz na zavedení moderních informačních
technologií do vyučování a na výuku cizích jazyků.

Škola, kde ale zároveň poznávání není jen kliknutí myší na monitoru počítače a
prohlížení přírody na LCD, ale kde si děti mohou svět kolem sebe očichat,
osahat, poslechnout nebo pozorovat. Chceme být školou přátelskou k přírodě a
máme pro to ideální podmínky přímo ve svém okolí.
Jestli se nám vše daří a jsme takovou školou, můžete posoudit Vy, Vaše děti a
pokud jsme získali vaši důvěru, také budoucí generace našich žáků.

Připravili: I. Martínková, M. Buriánek
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Zápasy SK Bolešiny o víkendu 2. - 3. června 2012
V dívčí amatérské lize se hrálo 5.kolo letní ligy a Kobra "B" vyhrála už 5.zápas
v řadě tentokrát nad týmem Vodnice 3:2 je s počtem 15 bodů suveréně 1. v
tabulce. Kobra "A" měla v tomto kole volno.
Mladší přípravka hrála turnaj v Bolešinech a opět jako skoro pokaždé
zvítězila.Tentokrát 6:3 nad Horaždovicemi "A",6:0 nad Kolincem a 6:0 s
Horaždovicemi "B".
Starší přípravka v okresní soutěži porazila Sokol Měčín 20:0 a je na 6.místě z
11 týmů. Starší žáci konečně na jaře vyhráli 5:2 nad Myslívem a zajistili si
předposlední 12.místo.
Muži "B" remizovali 2:2 v Bezděkově a drží solidní 4.místo ve lV.třídě s 38
body.
A to nejlepší nakonec! Muži "A" ve lll.třídě vyhráli veledůležité "derby" utkání
nad Měcholupami 1:0, brankou Pavla Zahálky a výrazně se přiblížili k přímému
postupu do okresního přeboru.

Vlastimil Trojan, SK Bolešiny



Okénko do historie
Stalo se před 100 lety:
Stříkačka bolešinských hasičů vysvěcená 2.června 1900 zažila hned 25.června
zatěžkávací zkoušku.
Oheň,který vznikl odpoledne v č.p. 30 u Evy Jandíkové se přenesl na Mazance
č.p. 44, Míška č.p. 60 a 62,Krausovou č.p. 42, Martince č.p. 28 a Klášterku
č.p. 26 odtud rozžhavené máslo přeneslo oheň na stavení č.p. 10 Krýsl a č.p.
53 Tomáš.

Okénko připravil Jiří Gregora
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Zajímavá zákoutí Újezdce

Újezdec je sice jednou z nejmenších obcí správního území obce Bolešiny, avšak
i zde nalezneme zajímavá
zákoutí, která stojí za povšimnutí.
Jedním z takových míst je
upravené
prostranství
okolo
památníku Antonína Švehly se
zvoničkou. Tři košaté lípy, které
tvoří dominantu tohoto prostoru,
jsou doplněny novými výsadbami
keřů.
Do prostor byl osazen přístřešek
s lavičkami,
který
znaveným
poutníkům
nabízí
místo
k odpočinku.

Druhé zajímavé zákoutí naleznete na
křižovatce silnic Klatovy – Domažličky –
Nepomuk. Zde byl v nedávné době znovu
osazen křížek
Mnozí z nás projedou kolem autem a stěží
si křížku všimnou. Zkuste někdy při své
cestě zastavit a prohlédnout si detaily.
Velký dík v tomto případě patří Františku
Krátkému a Romanu Krátkému a jejich
šikovným kovářským rukám.
Neméně zajímavou podívanou také nabízí
les mezi Bolešinami a Újezdcem Hora.

Připravila: V. Rozsypalová
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Kaplička sv. Huberta
Členové
myslivecké
sdružení
Domažličky se rozhodli zbudovat
kapličku zasvěcenou patronovi všech
myslivců sv. Hubertovi.
Tato kaplička byla vystavěna u lesa
nad Pečetínem, na rozcestí cest na
Hůrku a Zbyslav.
Hlavními iniciátory akce byli Touš Jan,
Touš Jiří a Šilhavý Luboš.
V současné
době
ještě probíhají
stavební práce, o které se postarali:
Krátký Josef, Fojt Miloslav a Běloch Jiří.
V měsíci
červenci
se
uskuteční
slavnostní vysvěcení kapličky za účasti
hraběnky z rodu Maltézských rytířů.
Na slavnostní vysvěcení kapličky a
následné posezení s hudbou, jehož
termín bude ještě upřesněn, jsou do Pečetína všichni srdečně zváni.
Připravili: H. Kadlecová, J. Touš


Víceúčelová budova v Domažličkách
Zadáte-li do vyhledavače internetu slovo Domažličky dozvíte se na webové
stránce wikipedie, že Domažličky je malá vesnice, část obce Bolešiny v okrese
Klatovy. Nachází se asi 2 km na severovýchod od Bolešin. Je zde evidováno
23 adres (údaj z roku 2009). Trvale zde žije 35 obyvatel (údaj z roku 2001).
2
Domažličky je také název katastrálního území o rozloze 1,24 km .
Prostě malá víska, kde by člověk řekl, že se v ní nic neděje. Přesto se
v letošním roce právě jméno této vísky na bolešinské radnici mnohokrát
skloňovalo. A co bylo důvodem? Rekonstrukce společenské místnosti
s hasičárnou.
Budova je využívána nejen pro účely obce, jako jsou jednání zastupitelstva
nebo volby. Především ale slouží jako zázemí Sboru dobrovolných hasičů
Domažličky.
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V posledních letech chátrající budova prošla v průběhu ledna až května
poměrně náročnou rekonstrukcí. Bylo vybudováno sociální zázemí, přípojka
vody, odkanalizování objektu, Dále byla provedena výměna oken a dveří, střešní
krytiny. Budova byla zateplena. Prostě – změny se dotkly všech částí od
podlahy po komín.
V prostoru před jižním štítem bylo vybudováno dětské hřiště, na kterém byly
osazeny hrací prvky – houpačka a koník.
Celkové náklady 1217008,- Kč z toho požadovaná dotace od SZIF 626434,Kč. Vedle toho zvlášť byla realizována výměna střešní za 110000,- Kč. Dále
bylo zaplaceno za vícepráce, které si vynutili objektivní okolnosti přestavby této
budovy, 100000,- Kč. Takže celkově obnova víceúčelové budovy včetně
vybudování dětského hřiště a výsadby zeleně přišla na 1427008,- Kč.
Jak se rekonstrukce povedla posuďte sami.

Obec Bolešiny i Sbor dobrovolných hasičů Domažličky tak získaly
reprezentativní prostory pro různé kulturní a společenské akce.
Jednou z nich bude i oslava 65. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Domažličky spojená se slavnostním otevřením víceúčelové budovy
v Domažličkách, které se bude konat 30.6.2012 od 13:00 hodin.

Připravili: J. Sommer, V. Rozsypalová
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Co, kdy, kde?
Datum konání
akce
23.6.2012
7.7.2012
8.7.2012

21.-22.7.2012
18.8.2012

18.8.2012
28.9.2012
6.10.2012

Název

Místo

Oslavy 120 let založení školy v
Bolešinech
Předpouťové soutěžní
odpoledne pro děti i dospělé
Bolešinská pouť s tradičním
přejezdem přes lávku na
místním rybníku„Plzenčák“

ZŠ a MŠ Bolešiny, od
13:00
Bolešiny KD,od 18:00

Pouťové zpívání
RC model show (Model klub
Bolešiny)
Hasíčská soutěž O pohár
starosty obce spojená
s Pošumavskou ligou
Bolešinské vinobraní s pravou
moravskou kapelou
Václavské pivobraní
Hasičská soutěž P.S.8

Návesní rybník
Plzenčák, od 13:00

KD Bolešiny, od 17:00
Letiště Slavošovice, od
13:00
Slavošovice,od 13:00

Bolešiny KD, od 15:00
Bolešiny KD, od 13:00
Slavošovice,od 13:00



Pozvánka na výstavu v Nýrsku
Dne 16.6.2012 v 10.00 hod se koná vernisáž výstavy uměleckých děl v Sýpce
v Nýrsku. Kromě dalších umělců se zde představí i výrobky členů keramického
kroužku z Bolešin.
Výstava potrvá do konce srpna a přístupná je každý víkend vždy od 10:00 do
16.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
Dana Lencová


Strana 7 (celkem 12)

Zámkovská hora – významný krajinný prvek

Zámkovská hora byla v roce
1999
zaregistrována
jako
významný
krajinný
prvek
Klatovska. Tento bývalý a od
70-tých
let
opuštěný
vápencový lom na vyvýšeném
pahorku (442 m n.m.) nedaleko
Klatov neupoutá na první
pohled svou rozlohou (cca 1,3
ha) a nenápadností nijak
zvláštní pozornost. Navíc zasazení do krajiny, kde ho ze všech stran obklopuje
pole využívané převážně k pěstování řepky, kukuřice, brambor a obilí, ani
neumožňuje přímý vstup po nějaké přístupové cestě. Možná právě proto máte
při vkročení na toto odlehlé území pocit, že jste se ocitli na neobvyklém místě,
které si bez výraznějšího zásahu člověka žije takříkajíc svým životem a kde si
řeknete: „Tady je to nějaké jiné“. A nemýlíte se.
Zvláštnost tohoto území spočívá v jeho geologickém podkladu (vápenec) a jižní
expozici xerotermních (suchých) strání a skalnatých zbytků lomu, na kterých je
zastoupena teplomilná a vápnomilná flóra jinde se v okolí nevyskytující, s níž
se můžete setkat například v Českém krasu nebo na jižní Moravě.
Nejcennější partii území tvoří cca 110 m dlouhá a 20 m široká jižně
exponovaná stráň, na které vystupuje místy
vápencové podloží až na povrch. Tím se
vytváří přibližně na třech menších plochách
podmínky pro tzv. krátkostébelný porost s
významnými rostlinnými druhy. Tato místa se
plynule střídají s vyšším bylinným patrem,
které začíná bohužel postupně prorůstat do
všeho, co mu stojí v cestě. Celkový prostor lze
tedy charakterizovat nejspíše jako malou step.
Druhou cennou pasáží jsou skalní výchozy a
přilehlé menší stráně s typickou skalní
květenou. Křoviny kolem jsou tvořeny
převážně náletem trnky, pámelníku, šípku,
šeříku a v minulosti vysazených, pro
nedostatek vody nízkých lip. Více než
polovinu další plochy pak zabírají borovice,
méně zastoupen je dub, jasan a lípa.
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Současně s rostlinami probíhá na Zámkovské hoře rovněž projekt síťového
mapování motýlů a i v tomto směru byly s radostí zjištěny nečekané
skutečnosti. Bohaté porosty mateřídoušky vejčité umožnily přežití modráska
černočárného, který je kriticky ohroženým druhem na pokraji vymření
(vyskytuje se pouze v JZ a J Čechách a to ještě převážně na místech, kde byla
dříve vojenská cvičiště, například vojenský újezd Boletice u Českého Krumlova
– největší populace nebo nám bližší vojenský prostor Janovice nad Úhlavou –
kde již zřejmě vyhynul).
Dalším ohroženým druhem je modrásek
jetelový. V jeho případě je živnou rostlinou
čičorka pestrá.
Třetím zajímavým v pořadí je modrásek
tmavohnědý, jehož živnou rostlinou je zde
hojně zastoupený devaterník velkokvětý .
V ČR není bezprostředně ohrožen,
vyskytuje se však spíše v teplejších
oblastech, nicméně na mnoha lokalitách v
západních
a
východních
Čechách
vymizel.
Z čeledi otakárkovitých pak zmiňme
zvláště
chráněného
otakárka
fenyklového , který zaznamenal
především v 80. letech značný pokles
početnosti (nadužívání pesticidů),
nicméně v posledních patnácti letech
jeho stavy opět vzrostly. V současnosti
není ohrožen. Na Zámkovské hoře se
mu velmi daří, především pro hojný
výskyt živných rostlin seselu sivého a bedrníku obecného. Navíc je toto místo
mírně vyvýšené nad okolím, což je pro otakárky doslova magnet, kde se
slétávají samci a samice.
V katastru Zámkovské hory se objevují i migranti žluťásek čilimníkový a
bělásek rezedkový. Letos jsme navíc napočítali rovněž šest druhů vřetenušek.

Zdroj: www.zamkovskahora.cz
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Blahopřejeme jubilantům
(výročí od července do září 2012)
65 let
Miloslav Míšek
Helena Toušová
Jiří Touš
Marie Rausová
Marie Kubová

Slavošovice
Slavošovice
Pečetín
Kroměždice
Kroměždice

84 let
Marie Baštářová

Kroměždice

85 let
Marie Jaklová

Pečetín

86 let
Václav Baštář

Kroměždice

87 let
Marie Koutníková

Slavošovice

Měsíce a roky plynou a mizí v nenávratnu.
Ale hezké chvíle jsou naším světlem po celý náš život.
Krásné narozeniny, hodně zdraví, radosti, štěstí
a mnoho hezkých chvil
přeje

Zastupitelstvo obce Bolešiny
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Telegraficky ...
... pokladní hodiny
Obecní úřad Bolešiny zavedl pokladní hodiny, a to:
pondělí 8:00 – 11:00 a 13:00 – 18:00 hod.
středa
8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hod.
Žádáme Vás, abyste maximálně využívali těchto dnů k placení na OÚ.
Děkujeme za pochopení.

... služba obvodního oddělení Policie ČR
Dějí se ve vašem okolí protizákonné věci či hrozí nebezpečí? V takových
případech je možné využít 24 hodinovou službu obvodního oddělení
Policie ČR v Klatovech na telefonním čísle 974 334 654.
Nebuďte lhostejní vůči dodržování práva občanského soužití.



Kdy a kam na veřejné zasedání zastupitelstva obce?
13.9.2012

od 19:30

3. zasedání ZO v Domažličkách

13.12.2012

od 19:30

4. zasedání ZO v Pečetíně



Příští číslo zpravodaje vyjde v říjnu 2012. Příspěvky můžete předat v kanceláři
obecního úřadu nebo zaslat do 10.9.2012 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz
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Červená – nová barva ve třídění odpadů

Lidé třídí, když je to pro ně jednoduché! Stacionární kontejnery úspěšně řeší
problém se sběrem drobných elektrospotřebičů a baterií.
Systematický zpětný odběr starých elektrospotřebičů funguje v České republice
už od roku 2005. Za tuto dobu se kolektivním systémům podařilo zajistit
recyklaci více než 150 tisíc tun
elektrozařízení.
Obce
díky
spolupráci v rámci sběrné sítě
ušetřily stovky milionů korun.
Přesto
třídění
drobného
elektroodpadu tvoří stále jen malou
část objemu sběru. Malé předměty
totiž končí v popelnici na směsný
odpad mnohem častěji než větší
druhy elektrospotřebičů.
Občanům se zdají sběrné dvory,
prodejny a opravny spotřebičů příliš
vzdálené a mobilní svoz se koná
jen často jen dvakrát do roka.
Společnost ASEKOL proto vyšla
obyvatelům vstříc a připravila pro
ně speciální sběrné nádoby určené
pro
odkládání
drobných
elektrozařízení
–
červené
stacionární kontejnery.
Kde najdete červené kontejnery?
Jejich umístění je orientované do hustě zalidněných částí měst u separačních
stání na tříděný odpad, aby byl snadný přístup umožněn co největšímu počtu
obyvatel.
Kdo to platí?
Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení nádob hradí
kolektivní systém ASEKOL.

Zdroj: www.asekol.cz
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