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Vážení spoluobčané,
opět se Vám dostává do rukou další vydání našeho Zpravodaje. V počtu
vydání se jedná již o třicátý Zpravodaj. Musím konstatovat, že co do lokálního
významu nemáme v takto dlouhé tradici nejspíš žádnou konkurenci. A to nás
těší, ale samozřejmě i zavazuje. Chtěl bych tímto ze srdce poděkovat na úvod
redakční radě, která trpělivě každé tři měsíce Zpravodaj dává dohromady.
Nicméně, vraťme se zpět k obecním záležitostem. Hned na začátek musím s
politováním konstatovat, že se jako zastupitelstvo a zaměstnanci nacházíme ve
velmi složitém období. Jak jistě všichni víte, starosta obce je již od konce
letošního dubna nemocný a nemůže se proto věnovat řízení obce ani
veškerým společenským událostem. Proto úloha vedení obce přešla na moji
zodpovědnost. Věřte mi, že jsou to časy těžké, protože neuvolněný
místostarosta s plným úvazkem ve svém zaměstnání nemá dostatečné
kapacity vykonávat veškeré činnosti v takovém rozsahu jako uvolněný starosta.
Přesto na přelomu května a června jsem měl v dalších krocích naprosto jasno.
Budu pokračovat v započaté práci tak, aby nebyl ohrožen ani chod
zastupitelstva, ani chod úřadu. K tomu mi pomáhají mnozí zastupitelé a
zejména slečna účetní Voráčková, které patří velký dík za obrovskou podporu.
Nemohu vynechat ani poděkování p. starostovi, který byť ve stavu nemocných,
pomáhá alespoň jako tichá podpora. Cílem současného snažení našeho
zastupitelstva a pracovníků úřadu je dokončit rozjeté projekty, kterých není
málo, tak aby byly po stránce věcné i termínové bez závad. Přesto si dovolím
říci, že do nových projektů se do dalších řádných voleb zejména z kapacitních
problémů již naše současné zastupitelstvo pouštět nebude.
Protože se z řady občanů množí dotazy, zda nebudu v podzimních volbách
kandidovat na starostu, rád odpovím. Nebudu, byť si takové důvěry vážím. Byl
bych velmi rád, kdyby se úřadu opět ujal současný starosta. V tomto duchu
budeme směřovat veškeré naše snahy. Jeho zkušenosti a dovednosti jsou pro
nás nedocenitelné a nenahraditelné, ale to si člověk uvědomí až v momentě,
kdy dojde ke krizové situaci.

Nyní bych krátce nastínil, které akce u nás právě probíhají a budou ještě do
začátku podzimu probíhat.
Během měsíce března se povedla dokončit rekonstrukce místní komunikace od
zemědělského družstva do Šašku. Tímto se zkvalitnila dostupnost přilehlých
zemědělských pozemků a přístup pro cyklisty a chodce na cyklostezku směrem
do Slavošovic. Na dobu prázdnin jsou naplánovány opravy místních
komunikací v Domažličkách a Újezdci u Měcholup. O prázdninách se též
budou v mateřské škole v Bolešinech provádět úpravy vedoucí k rozšíření
kapacit. Jsou připraveny projekty na odbahnění a úpravu rybníka v
Domažličkách a cesta k lomu směrem na Myslovice. U těchto projektů se čeká
na vyhlášení dotační výzvy. Obce Bolešiny a Kroměždice budou osazeny
dalšími měřiči rychlosti. Plánuje se pořízení elektronického vyzvánění do
kapličky ve Slavošovicích. V Pečetíně se bude provádět odborný ozdravný řez
stromů. Na jaře již zde byly nevyhovující stromy pokáceny. Během měsíců
března a dubna byly učiněny další kroky v připravovaném projektu průtahu obcí
Bolešiny. Majetkově jsou vyřešeny veškeré pozemky, které byly nutné získat
do vlastnictví obce, aby se průtah mohl v blízké budoucnosti bez závad
realizovat. Začátkem měsíce dubna byla vydána změna územního plánu č. 1,
ve které byly zohledněny mnohé dodatečné požadavky občanů našich obcí.
Všem žadatelům jsme vyšli vstříc, byť některé požadavky na změnu byly
podány takřka za pět minut dvanáct. Chci tímto všem připomenout, že změny
územního plánu se nedají dělat z měsíce na měsíc, ale v pravidelných
intervalech v řádu let. Podrobnosti a pravidla k pořizování změn územního
plánu naleznete na našem webu www.bolesiny.cz v sekci Územní plán.
Sportovní klub Bolešiny ve spolupráci s obcí Bolešiny a Plzeňským krajem
připravuje projekt automatického závlahového systému, který celý sportovní
stánek posune kvalitativně zase o stupínek výš. Dále se snažíme uspokojovat
žadatele zejména ze strany spolků, kterým přispíváme na provoz či na
pořádání společenských akcí.
Tento výčet probíhajících a plánovaných projektů pravděpodobně není
kompletní, je dost možné, že jsem na některý zapomněl.
Na závěr prosím všechny občany o velkou trpělivost při komunikaci s naší
úřadem a zejména se mnou. K tomu mám vyhrazené každé pondělí od 16.00
hod. na OÚ v Bolešinech. Slečna Voráčková vyřizuje běžně veškerou agendu
jako doposud vždy v úředních hodinách, nicméně buďte trpěliví, pokud ji na
úřadě nezastihnete, má teď mnoho úkolů navíc. O naší případné
nepřítomnosti, zejména v době dovolených, budete v předstihu informováni.
Úplně na závěr přání našemu kolegovi, starostovi, panu Sommerovi, aby se
brzy uzdravil a všem čtenářům krásné léto.
Miroslav Vích
místostarosta obce


Základní škola v Bolešinech informuje
Školní rok se blíží ke konci a já bych shrnula několik informací o naší škole.
Jako každým rokem byli žáci 5. ročníku testování testy SCIO z českého jazyku,
matematiky, obecně studijních předpokladů a anglického jazyka. I v letošním
roce se žáci naší školy řadili mezi nejúspěšnější žáky. Každý žák dostal
vyhodnocení svých výsledků, kde si může přečíst, v čem vyniká a naopak kde
by se měl zlepšit.
Při zápisu do ZŠ do 1. třídy jsme přijali 12 budoucích prvňáčků a do MŠ 9
žáků. Tito žáci
jsou
jak
z Bolešin, tak ze
spádových obcí,
ale i mimo ně.
15. května proběhlo v ZŠ jako
každým rokem
vítání občánků.
Přivítali jsme 8
chlapců a 1
holčičku. 5 dětí
z obce Bolešiny,
1 z Kroměždic,
1 z Újezdce, 1 ze Slavošovic a 1 z Pečetína.
I v letošním roce se naši žáci zúčastnili různých sportovních turnajů (vybíjená,
přehazovaná a fotbal). Největšího úspěchu dosáhla děvčata ve vybíjené, která
vyhrála okresní přebor a tím postoupila na krajské finále do Tachova mezi 8
nejlepších týmů kraje. Po loňských bronzových medailích jsme si opět nevedli
špatně. Děvčata obsadila krásné 5. místo.
Poslední týden v červnu nás čekají tradiční akce. Školní výlet, návštěva
zahrady paní Dvořákové v Myslovicích, cyklovýlet, spaní ve škole, atletická
olympiáda a na závěr rozdání vysvědčení.
29. června se zavře škola nejen pro žáky ZŠ ale i MŠ. Po dobu prázdnin zde
proběhne přestavba na rozšíření kapacity a úpravy prostor v MŠ. Přestavbu
provede firma STAFIS s.r.o. Celková částka přestavby bude činit 836 108,- Kč,
z níž 551 296,- Kč uhradí dotace EU.
Od září bude kapacita školky 35 dětí a do školy bude chodit 49 žáků.
Na závěr bych chtěla popřát všem dětem, učitelům a zaměstnancům školy
krásné prázdniny a načerpání nových sil do nového školního roku.
Ivana Martínková

Hasiči v Bolešinech pořádají v r. 2018 následující
pobytový zájezd
Severní Itálie, Caorle - hotel Gabriel v termínu 24.8. - 2.9.2018

cena zájezdu:
7.990.- Kč/ osoba
5.990.- Kč/ dítě do12-ti let
3.490.- Kč/ dítě do 6-ti let
(+2 platící osoby)
cena obsahuje:
7x polopenze, 7x
ubytování, doprava tam i zpět, ložní prádlo, ručník, pojištění CK proti úpadku,
služby delegáta
v hotelu Gabriel - česká obsluha, úhrada občerstvení a služeb za Kč
pobytová taxa 4 euro/pobyt (osoba nad 12 let)
plážový servis 1.600,- Kč/týden/set
odjezd 24. 8. 2018 luxusním autobusem ve večerních hodinách z Bolešin
záloha 1.000,- na osobu
každý účastník si zajistí pojištění do zahraničí
přihlášky u p. Krause Františka, tel. 603541501



Zveme Vás …




Tradiční předpouťové posezení v lomu bude v pátek 6. 7. 2018.
Posezení u kaple Sv. Huberta v Pečetíně se bude konat 30. 6. 2018.
Rádi se napijete piva a chtěli byste se o něm dozvědět trochu více?
SDH Domažličky pořádá dne 30. 6. 2018 od 18:00 hod. degustaci piva,
kterou provede Olga Rozsypalová. Akce má omezenou kapacitu a
poslední vstupenky jsou k dispozici u Romana Krátkého v Újezdci.

FOTOSOUTĚŽ 2018
uzávěrka 31. srpna 2018
Připomínáme, že v letošním roce budeme opět
pořádat
tradiční
fotografickou
soutěž.
Neváhejte a pochlubte se fotografiemi, které
mají vztah k vašemu domovu nebo k vašemu
oblíbenému místu či k zajímavé události
v našem malebném kraji. Abychom vás ještě
více motivovali, navýšili jsme finanční ceny a
udělíme cenu i za čtvrté místo.
Podmínky jsou následující:
 Zašlete do 31. srpna 2018 svých max.
ax. 10 nejzdařilejších fotografií
s tématikou obce Bolešiny, Domažličky, Kroměždice, Pečetín, Slavošovice
a Újezdec na adresu Obec Bolešiny 10, Klatovy 339 01 na datovém nosiči
(CD, DVD, flashdisk, SD karta-nosič
nosič vrátíme) nebo na e-mail
e
obec@bolesiny.cz.. Pokud bude příloha větší než 10 MB, rozložte ji do více
zpráv. Fotografie zašlete v nejvyšším možném rozlišení, přiložte textový
soubor se seznamem názvů fotografií a jejich popisem, nezapomeňte
uvést jméno a příjmení, svoji plnou adresu, telefon a e-mail,
e
příp. další
kontakt.
 Fotografie musí být pořízeny od podzimu 2017 do léta 2018.
 Můžete fotit nejen krajinu, památky a budovy, ale i osoby, události, zážitky
apod.
 Ke každé fotografii uveďte stručný popis - např. obilné pole před sklizní
v lokalitě Pečetín-Draha,
Draha, název souboru musí být ve tvaru příjmení_název
(vzor: Novák_stařenky na poli u obce Domažličky).
 Maximálně 3 fotografie mohou být upraveny jako fotomontáž.
 Vítězné fotografie budou součástí kalendáře
ndáře obce, proto zasláním fotografií
do naší soutěže dávají autoři automaticky souhlas s jejich zveřejněním
a se zveřejněním svého jména.
 Autor prohlašuje, že fotografie jsou jeho originálním dílem a dává je obci
k volnému použití bez nároku na odměnu.
Autoři
toři vybraných vítězných fotografií získají finanční ceny v hodnotě 2.000,2.000,
Kč, 1.500,- Kč, 1.000,- Kč a 500,- Kč. Rozhodující slovo při výběru fotografií do
kalendáře bude mít porota určená místostarostou obce.

Všechny soutěžní fotografie budou jako vždy zveřejněny ve fotogalerii na
webových stránkách www.bolesiny.cz a na facebooku obce Bolešiny.
Miroslav Vích



Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce
Bolešiny
20. 9. 2018

Pečetín



Historie SK Bolešiny – 12. část
Tentokrát si zavzpomínáme na sezonu 2010-2011. Muži „A“ hráli třetí rok III.
Třídu okresního přeboru a skončili na 10. místě se ziskem 30 bodů. Místo
nepřihlášeného dorostu začali mladíci doplnění zkušenými borci hrát IV. třídu
(tzv. pralesní ligu) a vybojovali 7. místo s 25 body. Žáci obsadili 3. místo ve
skupině „A“ a se získanými 8 body a těsně jim unikl postup do celookresního
finále. Na jaře si zahráli okresní soutěž a obsadili slušné 5. místo z 9 týmů.
Poprvé se hrál OP mladších žáků a naši skončili pátí. Starší přípravka dosáhla
též páté místo. Kobry se účastnily DAFL opět ve dvou týmech. Ovšem největší
radost učinila svým fanouškům Viktoria Plzeň, která poprvé vybojovala
mistrovský titul.
Aktuálně
Muži „A“ obsadili krásné 3. Místo v OP Klatovy s historickým bodovým ziskem
52 bodů. Muži „B“ skončí nejhůře čtvrtí ve IV. Třídě a získali 40 bodů. Mladší
žáci vybojovali pěkné 4. Místo s 20 body. Dále hrály přípravky starší a mladší –
u nich se ale výsledky neevidují, je kladen důraz na radost ze hry. Kobry Stars
hrají letní DAFL a v polovině soutěže jsou na 4. místě.
Vlastimil Trojan

Malé ohlédnutí za divadelní sezonou
Červnem každoročně končí divadelní sezona. Tak tomu je i v našem
Ochotnickém divadle Bolešiny, jak dospěláků, tak dětí. Sezonu 2017 – 2018
mohu hodnotit jen a jen pozitivně.
Podařil se opravdu neobvykle velký projekt v součinnosti našich ochotníků
s divadlem Za oponou Klatovy a Rynek z Újezdce u Plánice a přibráním
dalších lidí, kteří se stali rovnocennými partnery zkušených ochotníků. Lucerna,
kterou jsme prezentovali jako zpěvohru s živou hudbou, sklidila 10x velký
úspěch v obcích našeho regionu včetně posledního vystoupení v klatovské
Družbě, kde celou hru natočila TV FILM pro a tak na podzim bude k mání
záznam na DVD a též bude ve vysílání regionální televize. Máme záměr
odehrát Lucernu na podzim ještě 5x, z toho 2x na jižní Moravě, v Janovicích
nad Úhlavou, v Přešticích a derniéru v Bolešinech, kam jsem pozval i svého
kamaráda, režiséra Zdeňka Trošku a pokud se nepřihodí nic zlého, setkají se
s ním zájemci v říjnu či listopadu v KD Bolešiny.
Jen malé povzdechnutí: Byl můj sen, zahrát si Lucernu i o letních prázdninách.
Měli jsme možnost hrát v Lesním divadle v Nýrsku, v zámeckém areálu
v Chanovicích a přímo v Kozinově statku v Újezdě u Domažlic. Bohužel se
nenašel den, kdy nás sedmnáct mohlo v dané termíny hrát. Škoda. Jsem
přesvědčen, že by to byl opravdový zážitek nejen pro diváky, ale i pro nás
samotné.
To nejlepší na konec – děti. Jedenáct děvčat a jediný kluk Martin Bureš sehrálo
pohádku O Sněhurce a …, tradičně v Bolešinech, v Myslovicích a na regionální
přehlídce ochotnických divadel v Klatovech. Skvělé herecké výkony všech dětí,
nádherné kostýmy i kulisy od Oly Myškové byly završením další herecké
sezony.
Jen závěrem druhý povzdech: Dva kilometry od Bolešin v Myslovicích je
největší návštěvnost a nejlepší publikum a v Bolešinech na domácí scéně jsme
hráli v poloplném sálu.
Děkuji rodičům, kteří přihlásili své děti do ochotnického kroužku. Děkuji vedení
obce, řediteli ZŠ Bolešiny a všem, kdo se na nás přiseli podívat a tím nás i
podpořili.
JUDr. František Strnad


Příští číslo zpravodaje vyjde v září 2018. Příspěvky můžete předat v kanceláři
obecního úřadu nebo zaslat do 30. 8. 2018 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

Blahopřejeme jubilantům
60 let
Václav Maršálek
65 let
Bohuslav Krasnický
Anna Gondeková
70 let
Eva Kulichová
Josef Klášterka
75 let
Josef Raus
80 let
Anna Vondřičková
82 let
Helena Toušová
84 let
Věra Kolářová

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

