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Úvodní slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další vydání Zpravodaje. Přiznám se, že jsem dlouho
přemýšlela, jak uchopit úvodní slovo tohoto čísla.
Tak jako každý rok i letos se na počátku roku objevilo mnoho předpovědí, jaký
ten letošní rok, který obsahuje dvě dvacítky, bude. Předpovědi hýřily optimismem
i se nořily do pesimismu. Tak jako každý rok. To, že rok 2020 přinese události,
které nás bezesporu mnohokrát nepříjemně překvapí, nikdo nečekal.
Po jaru, které nám všem připravilo velkou zkoušku v podobě malého viru, jsme
se v létě trochu nadechli a snad i zapomněli na nepříjemnosti spojené s
nouzovým stavem a všemi nařízeními, která jsme dodržovali. Léto uběhlo jako
nic a bylo tu září. Děti zasedly do lavic. Zvláště prvňáčkové šli do školy s velkým
očekáváním. Některé děti se do školy těšily, některé méně. Rodiče pak s obavou
sledovali sdělovací prostředky, vždyť vir opět začal nabírat na síle.
Každý nový den přinášely a přinášejí všechny sdělovací prostředky nové a nové
informace o vývoji nákazy v naší zemi. Vážnost epidemiologické situace byla
podtržena vyhlášením nouzového stavu, nově přijatými mimořádnými opatřeními
a omezeními.
Mezi informacemi o koronaviru tak trochu zapadly informace o výsledcích voleb,
v nichž jsme si zvolili nové krajské zastupitelstvo. O tom, jak jsme volili v
Bolešinech, se dočtete v jednom z dalších příspěvků.
Vážení spoluobčané, vím, že doba není jednoduchá. Každodenní změny
přijatých opatření a informace o zvyšujícím se počtu nakažených nepřispívají ke
klidu a pohodě. Mnozí z nás mají pochybnosti. Hodnotíme rozhodnutí ministrů,
vlády, parlamentu.
Ať už si o jejich rozhodnutích myslíme cokoli, měli bychom se především chovat
zodpovědně. Zodpovědně k sobě, ke svým blízkým i ke svému okolí. Vždyť
zdraví máme všichni jen jedno.
Ing. Věra Majdlová Rozsypalová
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Získejte přehled s mobilní aplikací V OBRAZE
Aktuální informace o dění v naší obci můžete nyní získat pohodlně
prostřednictvím aplikace V OBRAZE. Můžete si můžete nainstalovat pomocí
níže dostupných QR kódů. Podrobné informace k instalaci a využití aplikace
naleznete na www.aplikacevobraze.cz. Informace již nebudete muset na našem
webu hledat, ale přijdou vám do vašeho mobilního telefonu nebo tabletu
okamžitě po zveřejnění jako upozornění. Jedná se o veškeré informace
zveřejňované na úřední desce, v aktualitách, akcích nebo v galerii. Lze si
nastavit i možnost dostávat informace z veškerých obcí či měst, které tuto
aplikaci používají.
QR kódy pro stažení aplikace:

Ing. Miroslav Vích


Globalizace
Může pár zvířátek nebo hrátky vědců v laboratoři kdesi, tisíce kilometrů daleko,
ve městě neznámého jména, zrušit představení Národního divadla Rusalka,
zastavit největší továrnu v zemi nebo mít vliv na českou extra ligu ledního
hokeje? Může něco neviditelně malého made in China, zničit naši technologicky
vyspělou civilizaci? Asi byste ještě v období Vánoc 2019 měli jasnou odpověď
nebo si ťukali na čelo. Dnes bych nějak takhle začal žákům vysvětlovat, co také
znamená pojem globalizace.
A možná bych využil tohle téma i k vysvětlení pojmů pokora, respektování řádu
přírody a vesmíru, zodpovědnost, ohleduplnost a zdravý selský rozum. To vše
se nám v dnešní době evidentně nedostává. Jak jinak si vysvětlit tisíce turistů na
cestách třeba k moři, nepochopitelné chování některých lidí a politiků, aroganci
moci, nebezpečné genetické laboratorní hrátky s DNA nebo prolomení hranice
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mezi zvířaty, lidskou populací a šíření nejen této epidemie přes všechny
kontinenty.
Za zrušení výuky a uzavření školy se Vám omlouváme, i když jsme si ji sami
nevymysleli. Víme, že jsme Vám způsobili komplikace, na které jste nebyli
připraveni. Zaskočilo nás to ale úplně stejně jako Vás. Byli jsme přesvědčování,
že 1. stupeň ZŠ nebude znovu plošně uzavřen. Naši žáci se nestihli ještě ani
vzpamatovat z jarního zameškání výuky a museli opět zůstat doma s rodiči jako
učiteli.
Nyní se učíme učit na dálku všichni – učitelé i rodiče, ale moc nám to zatím
nejde. Vlastně nikdy v historii pedagogiky to moc nefungovalo. Žáci musí mít
přímý kontakt se spolužáky, se svým učitelem a učitel se svými žáky. A malé děti
obzvlášť. Bez pomoci učitele nebo nyní rodičů se učit nedokážou a ani technika
nám to příliš neulehčuje, často spíše naopak. Proto prosím o pomoc, trpělivost,
pochopení a toleranci.
Nechodím pravidelně do kostela, ale věřím. Věřím v zákonitosti vesmíru a
přírody, kterou možná někdo stvořil a je jedno, jestli mu říkáme Bůh, Alláh nebo
jakkoliv jinak. Berme prosím toto období jako poučení, příležitost, vzpamatování,
návrat k rodinnému životu bez hypermarketů a nesmyslného nakupování, k
přírodě, tradičním hodnotám, ke kořenům.
I tohle je škola – škola života pro nás pro všechny.
Přeji Vám klid, pohodu, pochopitelně hodně zdraví a zvládnutí života bez depresí
a s dobrou náladou. Budeme se všichni těšit na normální potkávání bez roušek
a bez obav z podání ruky.
S pozdravem Michael Burianek, ředitel školy


Portál občana – jak vám může pomoci?
Portál občana slouží od roku 2018 jako vstupní brána k elektronickým službám
veřejné správy a pro komunikaci mezi občanem a státní správou. Naleznete jej
na webové adrese obcan.portal.gov.cz. Přihlášení je možné pomocí
uživatelského jména (hesla a SMS), elektronické občanky a čtečky, datové
schránky a služby mojeID. Umožňuje získat základní výpisy (například z rejstříku
trestů, veřejného nebo živnostenského rejstříku, bodového hodnocení řidiče
atd.), a to elektronicky a zcela zdarma. Dále umožňuje například podání žádosti
o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a trestního oznámení. Je vstupní branou
pro komunikaci s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, portálu
elektronických receptů a mnoha dalších. Služby jsou postupně přidávány a
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rozvíjeny. V neposlední řadě portál občana pohlídá platnost občanského
průkazu, cestovního pasu a řidičského průkazu.
Z webových stránek obce Bolešiny se dostanete na Portál občana prokliknutím
tohoto loga:

Ing. Miroslav Vích


Uzávěrka fotografické soutěže 2020
Připomínáme, že uzávěrka příspěvků do fotografické soutěže je 31.10.2020. Vaše
fotografie na téma „Voda a její podoby v krajině“ můžete poslat elektronickou poštou
nebo doručit na obecní úřad v Bolešinech (mailem na adresu obec@bolesiny.cz
nebo osobně na datovém nosiči). Podrobnosti k soutěži naleznete na webových
stránkách obce v sekci Aktuality.
Ing. Miroslav Vích



Upozornění vlastníkům pozemků
Upozorňujeme vlastníky, jejichž pozemky přiléhají ke komunikacím a
chodníkům, aby dbali o údržbu svých dřevin a v případě přerůstání jejich části
do průchozích nebo průjezdních úseků, tyto části pravidelně odstraňovali.
Povinnost údržby zeleně vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích.
Zkontrolujte proto své nemovitosti a zajistěte odstranění větvoví do průjezdných
a průchozích úseků komunikací. Děkuji.
Ing. Věra Majdlová Rozsypalová
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Lípa v Domažličkách
Lípa se před mnoha lety stala
národním symbolem. Lípu tak
najdeme snad v každičké vísce.
Ne jinak je tomu v Domažličkách.
Lípa malolistá, jejíž obvod kmene
je 450 cm, se nachází v blízkosti
kaple.
Společně
tak
tvoří
dominantu obce Domažličky.
V roce 2005 byla tato lípa
rozhodnutím Městského úřadu
Klatovy vyhlášena za památný
strom. V roce 2009 byl odbornou
arboristickou firmou proveden
ořez. Následně bylo provedeno
arboristické
posouzení
zdravotního
stavu
stromu,
přičemž bylo zjištěno, že kmen je
ve značném rozsahu infikován
dřevokaznou
houbou
lesklokorkou
ploskou.
Tomografické vyšetření kmene
ukázalo masivní rozsah centrální dutiny s minimální zbytkovou stěnou. V roce
2018 došlo k samovolnému odlomení jedné z větví. Lípa delší dobu prosychala.
V rámci ošetření, které bylo provedeno v loňském roce, došlo k obvodové
redukci koruny a bezpečnostnímu řezu.
V letošním roce již celá koruna zůstala bez olistění. Zdravotní stav lípy byl
konzultován s příslušnými pracovníky Městského úřadu Katovy a Agentury
ochrany přírody a krajiny, kteří doporučili její skácení. Z tohoto důvodu bylo
požádáno o zrušení ochrany památného stromu. Městský úřad Klatovy
v červenci letošního roku vydal rozhodnutí, jímž tuto ochranu stromu zrušil.
Dřevokazné houby však nyní způsobují velice rychlou destrukci kmene i
kořenového systému. Strom je ve stavu, kdy již nelze provést stabilizaci pomocí
pěstebního zásahu a stává se nebezpečným svému okolí, proto jej bude nutné
skácet.
Je smutné, když se kácí strom. Zvláště tak velký strom, jakým je lípa
v Domažličkách.
Ing. Věra Majdlová Rozsypalová
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Deset otázek pro …
Dnešní rubrika patří zastupiteli obce Bolešiny, Pavlu Potužníkovi ze
Slavošovic.
1. Nejkrásnější den si představuji
Každý úspěšný den je krásný.
2. Nejdelší cesta
Pro každého člověka je nejdelší cesta cesta životem. Důležité je, jak svůj život
prožijí.
3. Nejtěžší otázka, kterou si kladu
Zda rozhodnutí, které jsem učinil bylo správné. Člověk snáze odpustí ostatním,
čeho se na něm dopustili, než čeho se dopustil sám na sobě.
4. Nejzásadnější pravidlo slušného chování
Co nemáš rád, nedělej druhým.
5. Největší zážitek
Každý pěkný zážitek má své kouzlo.
6. Člověk, který mě nejvíce inspiruje
Nejvíce mě inspiruje setkání s moudrým člověkem, které mne obohatí o nový
pohled na svět.
7. Největší trapas
Snažím se trapasům předcházet, nelibuji si v nich.
8. Dárek, který mě nejvíce překvapil
Každý neočekávaný dárek mě překvapí.
9. Nejšílenější nápad mého života
Navzdory názoru rodičů a blízkých známých, že nemám peníze, zkušenosti a že
budu na vše sám, se pustit do stavby rodinného domu. O to více jsem rád, že s
odstupem času správnost mého tehdejšího rozhodnutí uznali jak rodiče, tak i
známí.
10. Největší útrata, kterou jsem zaplatil
Je pro mě každá útrata, která je zbytečná.
Za odpovědi děkuje Zdeňka Holá.
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Výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje
Ve dnech 2. a 3.10.2020 se uskutečnily volby do zastupitelstva Plzeňského kraje.
Pro zajímavost uvádíme výsledky hlasování v naší obci v porovnání s výsledky
hlasování za celý Plzeňský kraj. Volební účast činila v naší obci 42,4%.

Název strany, hnutí nebo koalice

Počet hlasů
Plzeňský kraj

% Plzeňský kraj

Počet hlasů % Bolešiny
Bolešiny

ANO 2011
ODS s podp.TOP 09 a nez.star.
STAN,Zelení,PRO PLZEŇ
Česká pirátská strana
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Česká str.sociálně demokrat.
Komunistická str.Čech a Moravy
KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI
Trikolóra hnutí občanů
Demokratická strana zelených
Strana soukromníků ČR
DSSS - Čistý kraj
ROZUMNÍ - Petr Hannig
Koruna Česká (monarch.strana)
BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.
Aletrnativa pro nez.kand.2020

39.091
36.890
25.881
23.566
10.736
10.174
9.518
7.588
4.296
1.797
1.097
894
843
572
422
320

22,50%
21,23%
14,90%
13,56%
6,18%
5,85%
5,48%
4,36%
2,47%
1,03%
0,63%
0,51%
0,48%
0,32%
0,24%
0,18%

53
53
40
29
21
6
6
21
14
1
4
0
1
0
1
1

Zdroj: www.volby.cz
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21,11%
21,11%
15,93%
11,55%
8,36%
2,39%
2,39%
8,36%
5,57%
0,39%
1,59%
0,00%
0,39%
0,00%
0,39%
0,39%

Ing. Miroslav Vích

Den
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
ST
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

Václav Simbartl
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ŽÁCI ML.

10:00 Žichovice - SK
11:00 SK - Horažďovice

10:30 Svéradice - SK

10:00 Nalž. Hory - SK

10:00 Horažďovice - SK
10:00 SK - Nalž. Hory

10:00 SK - Luby "B"

10:00 Kolinec - SK

10:00 Horažďovice - SK
11:30 SK - Žichovice

12:30 Plánice - SK
10:00 SK - Strážov

12:30 SK - Švihov
10:00 Žel. Ruda - SK

VOLNO
VOLNO

10:00 Unějovice

15:00 Bolešiny

10:00 Mochtín
15:00 Strážov

10:00 Hrádek

17:00 SK - Horažďovice
VOLNO
10:00 Bolešiny
VOLNO

14:00 Luby

10:00 Nýrsko

10:00 Bolešiny

14:00 Hrádek

14:00 Horažďovice
10:00 Hrádek 14:00 Mochtín

10:00 Mochtín
10:00 Janovice

10:00 Hrádek

10:00 Bolešiny

14:00 Luby

PŘÍPRAVKA ST. PŘÍPRAVKA ML. MINI Přípravka

10:00 Kašp. Hor
10:00 SK Klatovy - SK
10:00 Dlouhá Ves - SK
14:00 Pačejov - SK
10:00 Bolešiny

14:00 SK - Svéradice

ŽÁCI ST.

DALŠÍ PODROBNOSTI NA FACEBOOKU - STRÁNKA SK BOLEŠINY

Datum
MUŽI "A"
MUŽI "B"
22.8.
17:00 SK - Velké Hydčice
23.8. 17:00 Horažďovice - SK
29.8. 17:00 SK - Přeštice
30.8.
15:00 Veřechov - SK
5.9.
17:00 SK - Svéradice
6.9. 10:30 Klatovy "B" - SK
12.9.
13.9. 16:30 SK - Vrhaveč "A"
16:30 Hrádek "B" - SK
16.9.
19.9. 16:00 Blovice - SK
20.9.
16:00 SK - Kolinec
26.9. 15:30 Chotěšov - SK
27.9.
15:30 SK - Hartmanice
3.10.
4.10. 15:00 SK - Chlumčany 15:00 Sušice "B" - SK (UMT)
10.10. 15:00 Pačejov - SK
11.10.
15:00 SK - Dešenice
17.10.
14:30 Žel. Ruda - SK
18.10. 14:30 SK - Štěnovice
24.10. 14:30 Kasejovice - SK
25.10.
14:30 SK - Janovice "B"
31.10. 14:00 SK - Chanovice
1.11.
14:00 Velhartice - SK
7.11. 14:00 Dobřany - SK
14:00 SK - Švihov
8.11.
14.11. 13:30 SK - Křimice
15.11.
13:30 Plánice - SK

TERMÍNOVÁ LISTINA ODDÍLU SK BOLEŠINY - PODZIM 2020

Rozpis fotbalových zápasů SK Bolešiny

Co se dělo v Bolešinech roku 1920
V lednu byl proveden soupis voličů (tehdy od 21 let). Bolešiny měly 385
obyvatel.
Hlasy pro kandidáty jednotlivých stran do Národního shromáždění:
Československá strana sociálně demokratická
Republikánská strana zemědělců a malorolnického lidu
Prunarovci
Československá strana lidová
Československá živnostnická strana
Československá strana socialistická

66
54
52
25
5
2

Byla nově přemalována opona místního ochotnického spolku a konala se dvě
představení. Na naší Hůrce, tehdy holé, byly sázeny žaludy.
Jiří Gregora


Informace SK Bolešiny
Tak nám nastal podzim a s ním se rozběhly fotbalové soutěže. Také SK Bolešiny
do něj vstoupil s velkým odhodláním, ale s rozdílnými výsledky.
Muži A (k 9.10.) jsou na krásném 6. místě se ziskem 12 bodů v I.B třídě KP.
Muži B ve III. třídě OP Klatovy drží 10. místo a získali 9 bodů.
Starší žáci jsou na pěkném 4.místě a mají 6 bodů.
Mladší žáci uzavírají svoji soutěž osmou pozicí. Bohužel zatím bez bodu.
Dále jsou přihlášeny starší a mladší přípravky, ale jejich soutěže se nehodnotí.
Nejradostnější zprávu jsem si nechal na konec - družstvo Kobra Starší zvítězilo
v Dívčí amatérské letní fotbalové lize.
Vlastimil Trojan

Připravované akce
Vážení občané, jsme si plni vědomi, že současná situace nám a ostatním
subjektům v obci neumožňuje plánovat a zveřejňovat s předstihem společenské
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akce. Sledujte proto webové stránky obce (www.bolesiny.cz), případně facebook
(stránka Obec Bolešiny) nebo si nainstalujte aplikaci V OBRAZE, o které píšeme
na jiném místě tohoto zpravodaje.
Akce, které pořádá bolešinská hospoda, naleznete též na facebooku hospody
(stránka Bolešinská hospoda).
V pátek 4.12.2020 by měl proběhnout v klatovské knihovně křest nové knihy
paní Růženy Bauerové s názvem Ozvěny dávné minulosti, o které jsme
informovali v minulém vydání našeho zpravodaje. Sledujte web klatovské
knihovny (www.knih-kt.cz/akce.php).
V sobotu 31.10.2020 by se měl uskutečnit v Bolešinech lampionový průvod
pro děti. Ani v tomto případě nevíme, zda nezasáhne moc úřední a nebudou
tyto akce zakázány. Ohledně konání průvodu proto sledujte facebook bolešinské
hospody a paní Lucie Moravcové.
Ing. Miroslav Vích


Sběr nebezpečného a objemného odpadu
Obec Bolešiny a firma Pošumavská odpadová, s.r.o.
oznamují bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu, který
proběhne v sobotu 21. listopadu 2020. Upozorňujeme však, že s ohledem
na vývoj situace, mohou nastat změny.
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!
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Blahopřejeme jubilantům
Říjen:
Bouzek Karel, 75 r.

Listopad:
Svobodová Marie, 89 r.
Ržonca Petr, 70 r.
Kopcová Alena, 60 r.
Slívová Anna, 70 r.

„Skutečného mládí dosahujeme ve
zralých letech.“
~ Jean Cocteau, básník ~

Prosinec:
Kanta Jan, 70 r.
Haváčková Jaroslava, 65 r.
Matějková Vlasta, 65 r.

Krásné narozeniny, hodně zdraví,
radosti, štěstí
a mnoho hezkých chvil
přeje
Zastupitelstvo obce Bolešiny

Příští číslo zpravodaje vyjde v prosinci 2020. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 30.11.2020 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz
Vydává Obec Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Bolešiny. Archív všech čísel a
informace: https://www.bolesiny.cz/obec-1/zpravodaj/
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