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Vážení spoluobčané.
Se zpožděním se Vám dostává do ruky první výtisk Zpravodaje letošního
roku. V minulém čísle byla uveřejněna výzva, v níž jsme hledali nového
spolupracovníka do realizačního týmu Zpravodaje. Nebyla jsem příliš
optimista, že se na výzvu někdo zareaguje. Ale světe div se, stalo se. Jsem
moc ráda, že v týmu Zpravodaje mohu přivítat paní Evu Valečkovou a
věřím, že bude jeho oporou.
V lednu byla předána Bolešinská hospoda novému nájemci panu Zdeňku
Novákovi. O tom, jak šikovný hospodský je, jste se mohli přesvědčit nejen
při hasičském bále nebo dětském maškarním a dalších akcích, ale
samozřejmě také při běžném provozu. Chci věřit, že hospoda bude
fungovat, jak má, a bude i nadále místem setkávání občanů.
Začalo jaro a s ním i stavební sezona. Mnozí z Vás se dali do oprav,
staveb a úklidu. Ani obec v tomto smyslu nezahálí.
Čilý stavební ruch panuje v Bolešinech v lokalitě U Lomu. Zde společnost
Eurovia a.s. provádí rekonstrukci komunikace UK1-3 Bolešiny – Myslovice,
která by měla nejen zpřístupnit přilehlé nemovitosti, ale v budoucnu by se
měna stát součástí plánované cyklotrasy.
Další stavební akcí, která zanedlouho začne, bude probíhat
v Domažličkách. Zde nás čeká oprava rybníka Dolejší. Provádět ji bude
společnost Lesostavby Třeboň. V rámci stavby již bylo potřeba skácet
stromy na hrázi rybníka a odklidit dřevní hmotu. Při rekonstrukci budou
opraveny hráz a bezpečnostní přepad, bude osazen nový požerák,
vybudována opěrná zeď, proveden nový kamenný zához břehů a
odstraněn sediment.
Zmínila jsem dvě velké akce. Zastavím se ale ještě u jedné, která je
zkolaudována, a to u čistírny odpadních vod. Část nemovitostí má již
splaškovou vodu svedenu přímo na ČOV a vyřazeny z provozu svá
předčistící zařízení. Žádám vlastníky nemovitostí, kteří tak ještě neučinili,

aby přepojení splaškových vod ze svých nemovitostí dořešili v co
nejkratším termínu a přepojení oznámili v kanceláři obecního úřadu.
Trochu se zastavím u úklidů. Toto téma by vydalo na celý článek. Mnozí
z Vás víte, že jsem poměrně dlouhou dobu pracovala na úseku životního
prostředí a mým oborem bylo odpadové hospodářství. Vždy jsem
s nadsázkou říkala, že pořádek u některých lidí začíná a končí u dveří
jejich bytu. Někteří lidé si tak pletli a pletou veřejné prostranství s místem,
kde lze odložit vše, co se jim doma nehodilo. Řešení úklidu černých
skládek bylo denním pořádku. Dokážu pochopit, že velký plastový květináč,
který nepojde otvorem nádoby na plast, leží vedle ní. Co však pochopit
neumím, jsou tašky s „petkami“, které zdobí stanoviště kontejnerů. Byl by
pro dotyčného, který tašku přinesl, tak velký problém „petky“ přendat do
kontejneru? Nejspíš ano. Vždyť on se najde někdo, kdo po něm nepořádek
uklidí. Za vrchol arogance považuji situaci, kterou jsem před nedávnem
zaregistrovala u jednoho místa v Bolešinech, kdy ke kontejneru na sklo
donesl občan sklo z oken a, byť má kontejner vhoz na ploché sklo, nechal
ho ležet vedle na zemi a vůbec ho netrápilo, že se o něj kdokoli, včetně
dětí, může pořezat.
Dalším ožehavým tématem je kůrovec. Před několika týdny jsem
procházela obecní lesy a věřte, ke smíchu při pohledu na holiny jsem měla
daleko. Co nezničil kůrovec, poničil vítr. V lesích nás čeká hodně práce.
Možná tak trochu nekonečné, protože ve chvíli, kdy se do strání opřou
sluneční paprsky v plné síle a z vyprahlé půdy zmizí i poslední kapky vody,
bude nově zasazený les opět bojovat o přežití.
O přežití nebude bojovat jen les. Zřejmě o něj i smrk před Bolešinskou
hospodou, který již několik let zdobíme jako vánoční strom. Rezavé jehlice
nevěstí jeho dobrou zdravotní kondici. Doufejme, že se jedná pouze o
nekrózu způsobenou loňským suchem nebo popálením od soli
z komunikace a že se i v letošním roce prozáří ozdobený období adventu.
Vážení spoluobčané, blíží se Velikonoce, svátky jara. Dovolte mi, abych
Vám popřála krásné jaro, klidné prožití velikonočních svátků a bohatou
pomlázku.
Věra Rozsypalová
Starostka obce



Důležité informace ze ZŠ a MŠ Bolešiny
9. 5. 2019 – besídka ke Dni matek v MŠ 16.00–17.00 hodin
14. 5. 2019 – vítání občánků v MŠ 16.00–17.00 hodin
15. 5. 2019 – zápis do MŠ 14.00–17.00 hodin



Historie SK Bolešiny – 13. a zároveň závěrečná
část
V tomto díle se vrátíme do sezony 2011–2012. V té jsme zažili největší
úspěch od vzniku SK, a to postup "A" týmu mužů do Okresního přeboru.
Mužstvo skončilo ve III. třídě OP Klatovy na 2. místě se ziskem 55 bodů a
zajistilo si tím postup do OP. Muži "B" obsadili pěkné 5. místo ve IV. třídě a
vybojovali 39 bodů. Dorostence jsme v té době již několik let neměli. Starší
žáci byli v OP na 12., předposledním místě se ziskem 12 bodů. Mladší
žáky jsme v této sezoně neobsadili. Starší přípravka skončila na 6. místě v
Okresní soutěži a měla 16 bodů. Dále za nás hrála mladší přípravka, ale ta
již tehdy hrála turnajovým způsobem, a tak se výsledky nedochovaly. V
Dívčí amatérské lize jsme měli opět 2 týmy – Kobra "A" a KOBRA "B".
Jejich výsledky se mi však nepodařilo zjistit.
V současnosti se připravujeme na jarní část sezony. Muži "B" odehrají 1.
mistrovský zápas 23. března od 15.00 proti béčku Měcholup. Muži "A" hrají
druhý den opět od 15.00 na hřišti vedoucích Měcholup, takže půjde o
souboj prvního s druhým. Mládežnické týmy začínají své soutěže později.
Vlastimil Trojan


Bolešinská hospoda informuje
19.4.2019 – od 21:00 hodin - Kabát revival west + Lord Rock (Klatovy)
Aktuální informace naleznete na Facebooku.



Hasičský zájezd
Sbor dobrovolných hasičů Bolešiny pořádá ve dnech 15.–16. srpna 2019
hasičský zájezd na Českolipsko.
Podrobnosti o průběhu zájezdu najdete v příštím zpravodaji. Objednávky
zájezdu u pana Františka Krause, Bolešiny 86, tel. 603541501. Záloha
1000 Kč na osobu.
Srdečně zvou pořadatelé.



Slavnosti svobody Plzeň, 3.–6. května 2019
Jako každý rok si i letos Plzeň první květnový týden připomene události,
které se odehrály na začátku května roku 1945. Slavnosti svobody, oslavy
osvobození americkou armádou, se uskuteční od pátku 3. do pondělí 6.
května tradičně s bohatým vojensko-historickým a kulturním programem.
K němu neodmyslitelně patří dobové vojenské kempy, stejně tak setkání
s válečnými veterány, vzpomínkové akty a atraktivní koncertní vystoupení,
letos například s hudebním seskupením Hradišťan a Jiří Pavlica,
Čechomorem nebo Hanou Holišovou & New Time Orchestra. Lákavá
přehlídka historické vojenské techniky Convoy of Liberty projede Plzní
v neděli 5. května. Celý program završí hlavní vzpomínkový akt u pomníku
Díky, Ameriko! v pondělí 6. května v 16 hodin. S celou Evropou si
připomeneme 75. výročí otevření Druhé fronty ve francouzské Normandii.
Bojů o přístavy u kanálu La Manche se zúčastnila také čs. zahraniční
jednotka ve Velké Británii – Československá samostatná obrněná brigáda,
které bude věnována výstava ve Smetanových sadech a soutěž pro děti.
Více o programu na www.slavnostisvobody.cz



Dobří lidé mezi námi
Byli jsme požádáni panem Vlasákem o poděkování poctivému nálezci.
Velice rádi tak činíme.
Pan Vlasák ztratil v zimě klíče od svého auta. I když prohledal všechna
místa, klíče nebyly. Za několik dní je našel položené za stěračem svého
vozu. Pan Vlasák tímto děkuje neznámému nálezci.



Setkání u kaple Na Stráni
Tradiční setkání u kaple Na Stráni se uskuteční dne 26.5.2019 od 14:00
hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.



Sdělení obce
Při březnové vichřici, kdy padlý strom poničil elektrické vedení u
trafostanice v Bolešinech, obdrželi někteří z občanů obce, na které jsem
měla telefonní číslo, sms zprávu o tom, že druhý den bude přerušena
dodávka elektrické energie v Bolešinech a ve Slavošovicích. Bylo to rychlé
a účinné sdělení o nastalé situaci, které se setkalo s kladným ohlasem. Od
některých občanů jsem nově obdržela jejich telefonní číslo, aby také byli
informováni.
Budete-li chtít být informováni o nenadálých situacích, kdy nebude možné
použít obecní rozhlas, můžete kontakt na Vás předat v kanceláři obecního
úřadu.
Věra Rozsypalová

TERMÍNOVÁ LISTINA ODDÍLU SK BOLEŠINY – JARO 2019
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Datum
23.3.
24.3.
30.3.
31.3.
6.4.
7.4.
13.4.
14.4.
20.4.
21.4.
24.4.
27.4.
28.4.
1.5.
3.5.
4.5.
5.5.
8.5.
11.5.
12.5.
18.5.
19.5.
25.5.
26.5.
1.6.
2.6.
8.6.
9.6.
15.6.
16.6.

MUŽI „A“
15:00 Měcholupy "A" - SK

MUŽI „B“
15:00 SK - Měcholupy "B"
16:00 Křenice - SK

16:30 SK - Dlouhá Ves

16:30 SK - Spůle

16:00 Malý Bor - SK
16:30 SK - Strážov

16:30 Bezděkov - SK
17:00 SK - Dlažov

17:00 Sušice "B" - SK
17:00 SK - Luby "B"

ŽÁCI ML.

PŘÍPRAVKA ML.

13:30 SK - Chanovice

Bolešiny 10:00

VOLNO
VOLNO
17:30 Dlouhá ves - SK
14:00 SK - Luby "B"

PŘÍPRAVKA ST.

Bolešiny 10:00

17:00 Vrheč "B" - SK
14:00 SK - Měčín
16:30 Železná Ruda - SK

17:00 Železná Ruda - SK

17:00 SK - Neznašovy
10:00 Plánice - SK

17:00 SK - Nezamyslice
Bolešiny 10:00
16:00 Budětice - SK
17:00 SK - Chudenice
17:00 Mochtín "B" - SK
16:00 Hradešice - SK
17:00 SK - Janovice

Bolešiny 10:00

Blahopřejeme jubilantům
60 let
Jan Ježek
Vladimír Vaco
Václav Simbartl
65 let
Ján Lacko
František Koželuh
Olga Koryťáková
70 let
Jiří Gregora
Anna Toušová
75 let
Irena Galandáková
80 let
Čestmír Hrotek
Václav Bošek
87 let
Josef Trojan
94 let
Helena Krůsová

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 20. dubna 2019
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 např. 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 2019. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 30.5.2019 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

