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Vážení spoluobčané,
úvodní slovo si tentokráte dovolím pojmout krátce a trochu netradičně.
Po trochu deštivém jaru nám letní slunce ukazuje svoji sílu. I když z oblohy
občas spadne nějaká ta dešťová kapka, trávníky jsou slunečními paprsky
vypalovány a sucho zužuje krajinu. Není dne, aby nebylo Systémem
integrované výstražné služby (SIVS) vydáno varování upozorňující na vysoké
teploty, občas na silné bouřky případně přívalové deště, ale především
upozorňující na nebezpečí požáru. Žádám Vás proto o zvýšenou opatrnost
v období sucha, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požárů a následných
škod, případně i ohrožení životů. SIVS v takovém období doporučuje
nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu,
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně, řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a
nebezpečí požárů mohou být vydány, a dbát na úsporné hospodaření s vodou.
Prosím, dbejte těchto pokynů.
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání s ohledem na vývoj trhu se
dřevní hmotou odsouhlasilo prodej palivového dřeva. Cena byla stanovena na
410,- Kč/m3 + 15 % DPH. Doprava bude kupujícím hrazena samostatně
dopravci. Prodej dřeva bude probíhat do vyprodání zásob. Po dohodě s hajným
nebude z organizačních důvodů dřevo prodáváno tzv. po kárkách a nebude
akceptována vlastní doprava. V případě zájmu o palivové dřevo kontaktujte
obecní úřad. Jednotlivé požadavky budou postupně vykrývány.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné letní dny, klidnou dovolenou a, ať
pojedete daleko nebo blízko, přeji Vám cestování bez nehod.
Věra Rozsypalová

DALSKABÁTY mají úspěch
Ochotnické divadlo Bolešiny již 9x odehrálo svoji novou hru od Jana Drdy
Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Letos nebudou tzv. divadelní
prázdniny, ale právě naopak – naši ochotníci sehrají celkem 4 představení.
V pátek 19. 7. 2019 od 20 hodin v Letním kině Makov a hned druhý den
v sobotu 20. 7. 2019 v sále hostince U Kantů v Myslovicích opět od 20 hodin.
V obou těchto vystoupeních odehraje roli kováře známý a populární herec
Pavel Nový.
V sobotu 27. 7. 2019 od 20 hodin v Číhani u koupaliště a v neděli 4. 8. 2019
v Lesním divadle Nýrsko od 15 hodin. Hrát se bude i v září, a to v sobotu
7. 9. 2019 od 18 hodin ve Kbelu u Měčína, v pátek 13. 9. 2019 od 19 hodin
v Nalžovských Horách a v neděli 29. 9. 2019 od 17 hodin ve Svrčovci. Srdečné
pozvání patří všem. Budeme rádi, když přijdete či pozvete své známé, přátele,
příbuzné i spolupracovníky z vašeho zaměstnání.
JUDr. František Strnad – jednatel divadla Bolešiny



Prázdniny jsou za dveřmi
Rok utekl jako voda a všichni se už poslední dny školního roku těšili na
prázdniny. Zbýval nám již jen poslední týden, na který se všichni těšili asi ze
všeho nejvíce. Jeli jsme se žáky na sportovní cyklovýlet, večer byla
svatojánská noc, kdy jsme si u školy opekli buřty, pak si pustili nějaké filmy a
přespali ve škole. Ráno jsme jeli na hřiště na atletickou olympiádu. Ve středu
nás čekala poznávací exkurze na hrad Karlštejn a do Koněpruských jeskyní.
Ve čtvrtek navštívili přírodní zahradu paní Dvořákové v Myslovicích a v pátek
již jen vyzvednout vysvědčení a hurá na prázdniny.
Během školního roku jsme se pilně učili. Prvně v historii naší školy tři žáci
5. ročníku podali přihlášku na klatovské gymnázium a pilně se připravovali na
přijímací zkoušky. Mám velkou radost, že se všichni tři na tuto výběrovou školu
dostali a od září ji budou navštěvovat. Chtěla bych jim popřát mnoho úspěchů
v dalším studiu.
Samozřejmě jsme se účastnili jako každým rokem sportovních soutěží. Ve
fotbale naši žáci obsadili 3. místo. V přehazované obě družstva vyhrála
okrskové kolo a postoupila do okresního kola. Tam ve finále pouze o jeden bod
žáci prohráli, a tak obsadili krásné druhé místo. Ještě lépe si naši žáci vedli ve
vybíjené. Bez problémů vyhrálo naše družstvo složené z chlapců a dívek

okrskové i okresní kolo a postoupilo do krajského finále, které se konalo
v Tachově. Zde bylo 7 nejlepších družstev z našeho kraje a mezi nimi žáci naší
malé školy. Vyhráli jsme pět zápasů, pouze jeden o postup do finále jsme
prohráli v prodloužení jen o jediný bod. Všichni byli strašně zklamaní, došlo i na
slzičky, ale o bronzové medaile se poprali, a tak obsadili krásné 3. místo. Jako
každým rokem byli žáci 5. ročníku testováni srovnávacími testy z českého
jazyka, matematiky, obecně studijních předpokladů a z angličtiny. I v tomto
školním roce jsme dosáhli velmi pěkných výsledků ve srovnání s ostatními
zúčastněnými školami.
Mohla bych vyjmenovat mnoho dalších akcí, které jsme pořádali nebo kterých
jsme se zúčastnili. Věřím, že děti získaly nejen mnoho vědomostí, ale i zážitků,
během prázdnin naberou sílu do dalšího školního roku a v září se všichni
společně sejdeme ve školních lavicích.

Fotografie žáků ZŠ Bolešiny, kteří se zúčastnili krajského finále ve vybíjené
v Tachově, kde obsadili krásné 3. místo.
Mgr. Ivana Martínková

Fotosoutěž 2019
S radostí oznamujeme, 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. Podmínky
jsou následující:
•

Zašlete do 31. srpna 2019 svých max. 10 nejzdařilejších fotografií
s tematikou 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 vrátíme) nebo na e-mail
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, příp. další
kontakt.
• Fotografie musí být pořízeny od podzimu 2018 do léta 2019.
• 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, 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 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 vybraných vítězných fotografií získají finanční ceny v hodnotě 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.


Aktuální informace z dění ve Sportovním klubu
Bolešiny
V současné době nám skončila sezona 2018–2019 a hned v úvodu svého
příspěvku mohu oznámit, že byla velice úspěšná. Muži "A" byli již po podzimu
na krásném 2. místě se získanými 30 body. Na jaře to byla ještě divočejší jízda
a po celkovém (pro nás rekordním) počtu bodů, který se zastavil až na čísle 63,
slavíme historický postup do I. B třídy Plzeňského kraje. Tam se mimo jiné
týmy můžeme utkat s Horažďovicemi, Sušicí, Pačejovem, Vrhavčí, Klatovy „B",
Chanovicemi, Chlumčany, Chotěšovem, Kasejovicemi, Štěnovicemi a nejdále
to bude do Křimic, které jsou součástí našeho krajského města.
Muži "B" také nezůstali pozadu a zajistili si už 3 kola před koncem nadstavby
postup do lll. třídy OP Klatovy. Mladší žáci obsadili 5. místo v OP Klatovy. Dále
se soutěží OFS Klatovy zúčastnily mladší a starší přípravky. V dívčí amatérské
lize nás reprezentuje Kobra Stars a v letní části je na 3. místě z celkových 6
týmů. Některá bolešinská děvčata hrají také v jiných týmech soutěže. Do další
sezony bych chtěl našim zástupcům popřát mnoho dalších úspěchů.
Vlastimil Trojan


Pozvánka na akci Sportmanie Plzeň 2019
Sportovní akce „Sportmanie Plzeň 2019“ navazuje na předchozí úspěšné
ročníky Sportmanie Plzeň a na Olympijský park Plzeň 2016 s celkovou
návštěvností přes 200.000 lidí za 3 roky.
Sportmanie Plzeň 2019: sobota 17. srpna – neděle 25. srpna 2019
Otevírací doba parku – všední dny: 13:00–20:00 h, víkendy: 10:00–20:00 h
(sobota 17. 8. a neděle 25. 8. pouze do 16:00 h).
Vstupné: zdarma.
Hlavní atrakce: lezecká stěna, obrovská vodní skluzavka, lanový park
v korunách stromů, pumptrack, lidský stolní fotbal, originální autodráha
CARRERA.
Zahajovací ceremoniál proběhne v duchu oslav výročí 100 let narození
Miroslava Zikmunda, a to 17. srpna 2019 od 16:00.
24. srpna se uskuteční Letní párty běh – Rodinný běh plný zábavy.


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.


Blahopřejeme jubilantům
60 let
Jiřina Hanzlíková, Bolešiny
65 let
Marie Kovandová, Bolešiny
70 let
Alena Kovandová, Bolešiny
81 let
Anna Vondřičková, Kroměždice
83 let
Helena Toušová, Domažličky
85 let
Věra Kolářová, Bolešiny

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



Příští číslo zpravodaje vyjde v září 2019. Příspěvky můžete předat v kanceláři
obecního úřadu nebo zaslat do 31. 8. 2019 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

