Zpravodaj
Číslo 1/2012

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky první číslo letošního zpravodaje neboli čtvrtletníku.
I v tomto roce chceme, abyste prostřednictvím těchto řádek dostali do svých
domovů výčet nejdůležitějších událostí, které se odehrály a hlavně se
uskuteční v časovém úseku budoucího čtvrtletí v obcích našeho správního
území. Zároveň Vás chceme informovat o projektech dlouhodobého
charakteru, na kterých bychom byli rádi, abyste se podíleli svými nápady. Budu
v tomto smyslu konkrétní. Před obcí v nejbližší době, cca jednoho roku, stojí
úkol zpracovat strategický a rozvojový plán obcí Obce Bolešiny na období let
2014 – 2020. Tento dokument by měl mít vypovídající hodnotu a měl by být
podkladem pro rozhodování, kam směřovat pozornost při připravování projektů
a následném soustředění finančních prostředků tak, aby byla naplněna Vaše
přání. Byli bychom velice rádi, aby tento dokument neobsahoval nápady úzké
skupiny obyvatel, ale naopak uvítáme širokou diskuzi k tomuto tématu. Za
tímto účelem připravíme v průběhu roku veřejná setkání po jednotlivých
správních obcích, popřípadě se budete moci ozvat prostřednictvím emailové
adresy obce obecbolesiny@quick.cz. Každý sebemenší a smysluplný námět je
vítán. Za pochopení a vstřícnost předem děkujeme.
Další neméně důležitý dokument, který musí obec obnovit, je územní plán
Obce Bolešiny. Současný územní plán byl schválen v roce 1998 a má již osm
změn. Jeho platnost je dle stavebního zákona do roku 2015. Rovněž tento
dokument obcí Obce Bolešiny považujeme za strategický pro další rozvoj.
Zastupitelstvo Obce Bolešiny by chtělo do konce letošního roku schválit zadání
územního plánu a v příštím roce zpracovat vlastní návrh. K tomuto tématu se
určitě rozvine široká diskuze a pevně věříme, že bude konstruktivní a bude
maximálně naplňovat představy nás všech.
Jak vidíte, stojí před námi nelehké úkoly a bude opravdu záležet na každém
z nás, zda je úspěšně zvládneme.
Ing. Josef Sommer – starosta obce

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.

... komplexní pozemkové úpravy
Dne 22.3.2012 (čtvrtek) od 16:00 hod. se uskuteční v sále Kulturního domu
v Bolešinech úvodní jednání k probíhající komplexní pozemkové úpravě v k.ú.
Bolešiny za účasti pracovníků Pozemkového úřadu v Klatovech.

... zapečetění vodoměrů
Upozorňujeme všechny odběratelům vody z veřejného obecního vodovodu v
Bolešinech, že při červnovém odečtu vody budou vodoměry, které dosud
nejsou zapečetěny, pracovníkem obce opatřeny umělohmotnou objímkou
s pečetí.

... 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.

... Tříkrálová sbírka v Bolešinech
Tříkrálovou sbírku není, díky její propagaci v médiích, nutno představovat. V
obcích našeho správního obvodu bylo při Tříkrálové sbírce vybráno 7839,- Kč.
Děkujeme.

... VU3V nebo-li virtuální univerzita třetího věku
Studenti VU3V (R. Bauerová,V. Bošek, J. Gregora, M. Havlíčková,manželé J.a
Z. Holých, manželé M. a J. Řezáčovi) úspěšně zakončili 2. semestr univerzity.
Třetí semestr bude probíhat v období od 6.2. do 17.4.2012.

Kdy a kam na veřejné zasedání zastupitelstva obce?
15.3.2012

od 19:00

1. zasedání ZO ve Slavošovicích

14.6.2012

od 19:30

2. zasedání ZO v Kroměždicích

13.9.2012

od 19:30

3. zasedání ZO v Domažličkách

13.12.2012

od 19:30

4. zasedání ZO v Pečetíně



Okénko do historie
Stalo se před 100 lety:
1.4.1912
V Bolešinech se konala již 2.stromková slavnost. Bylo vysázeno 21 ovocných
stromků směrem k Myslovicům.
13.4.1912
Děti místní školy navštívili biograf "Odyssea" v klatovské Sokolovně.
Kultura v obci:
26.12.1895
V "dolejší hospodě" Jana Havlíka pořádáno divadelní představení "V zajetí
cikánském" ve prospěch školní knihovny. Vybráno 23 zlatých.
19.4.1897
V "hořejší hospodě" Na Skalce hráno divadlo "Svěcené kočičky"
27.8.1903
Založení Místního odboru Národní jednoty pošumavské
rok 1910
Založení Divadelního spolku
Okénko připravil Jiří Gregora

První cesta vede do Bolešin
„Číslo 23 má pro mě zajímavé vzpomínky. Třiadvacátého jsem se ženil, jak
jinak než ve třiadvaceti letech, a po 23 letech se vracím do Bolešin,“ říká JUDr.
František Strnad. Možná toto jméno mnohým čtenářům nic neříká. Osvětlíme
Vám ho tedy v následujících řádcích.
Právě před zmíněnými
lety přijel do kulturního
domu v Bolešinech
ochotnický spolek ze
Železné Rudy s veselohrou Lež nemá nohy.
Pro
pamětníky
–
František, byl ten „jezedák“, který se koupal v
neckách. Pak se bohužel spolek rozpadl a
zmíněných 23 let neexistoval.
V loňském roce obnovil
svoji činnost a žije.
František s paní Myškovou z Centra volného
času nejdříve založil dětský ochotnický soubor, poprvé napsal hru pro děti Báj
o Modrém a Černém jezeru a vzápětí i pro dospělé, jak říká: „Rádoby sladkohořko-kyselou komedii AMNESTIE, která nás vrátí do roku 1989 a v druhé
části přeskočí právě těch 23 let do současnosti.“ Více nechci prozradit, jen to,
že ochotníci si říkají Železnorudská desítka. Právě tolik jich hraje, polovina jsou
staří osvědčení mazáci a polovina nováčci. Stejné je i rozdělení na muže a
ženy. První naše vystoupení mimo Železnou Rudu bude právě v Bolešinech
v kulturním domě v pátek 23. 3. 2011 v 19.30 hodin.
Účinkující ze Železné Rudy doufají, že Vám připraví nezapomenutelný zážitek,
a to nejen tím, že se určitě dosti zasmějete, ale i tím, že se zamyslíte, v jaké
době dnes vlastně všichni žijeme.

Srdečně zve autor a režisér František Strnad.



Co je u nás ve škole nového?
Vánoční prázdniny jsou dávno za námi a po hektickém
konci roku 2011 jsme se domnívali, že rok 2012
přivítáme v klidnějším tempu. Opak byl ale pravdou.
Hned začátkem ledna nastoupila do školy kontrola
České školní inspekce. Vše proběhlo v naprostém
pořádku a lepší hodnocení naší práce jsme si snad ani nemohli přát. Každého
určitě potěší, když má důkaz, že svoji práci dělá dobře. Patří za to poděkování
a velké uznání všem zaměstnancům školy. Od paní kuchařky až po ředitele
školy. Celá inspekční zpráva je ve škole k nahlédnutí.
13. – 15. ledna pořádala naše škola rodinnou akci tradiční zimní expedici
Hojsovka. Jde o víkendový pobyt v Hojsově Stráži, kde každý podle svých
možností lyžuje, bobuje nebo jen chodí na procházky. Sněhu bylo spousta a
všichni odjížděli spokojení.
21. – 22. Ledna proběhla znovu lyžařská miniškola pod vedením zkušeného
instruktora pana Václava Vopaleckého z Nýrska. Opravdu dokáže naučit
lyžovat i „dřevo“. A také se škole podařilo v obci nadchnout pro krásy lyžování
a hor zase dalších pár dětí a možná i rodičů.
28. ledna se uskutečnil v místním kulturním domě dětský maškarní karneval.
Program a hudba byly výborné, dospělí i děti se určitě pobavili, tombola byla
více než bohatá. Děkujeme panu Pavlu Justichovi a za tradičně krásnou
tombolu paní Evě Koletové.
30. leden byl pro existenci naší školy velmi významný den. Přišli nám do školy
k zápisu budoucí žáčci. Do mateřské školky jsme zapsali 10 dětí a do první
třídy 7 školáků, což považujeme za úspěch a dobrou vyhlídku do budoucnosti.
Poslední lednový den jsme rozdali pololetní vysvědčení a zhodnotili práci žáků
za uplynulé pololetí.
Ale i v únoru nás čekala spousta akcí. Navštívili jsme divadelní představení
v Klatovech. Zorganizovali jsme pro děti i veřejnost „Den na sněhu“ ve ski
areálu v Kocourově. Počasí bylo překrásné, svítilo sluníčko a všichni si užili
lyžování, bobování, koulování i lovu na medvěda.
Zúčastnili jsme se okresního přeboru v přehazované, kam jsme se
probojovali z okrskového kola, které jsme vyhráli. Dostali jsme se mezi nejlepší
školy v okrese. Obsadili jsme krásné druhé místo. Těší nás, že jsme zažili
jedinou porážku – porazili nás pouze žáci ZŠ Čapkova ulice v Klatovech.
Také jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže. Ti nejlepší budou
reprezentovat naši školu v okresním kole v Klatovech začátkem března.
Ve škole bude opět úspěšně pokračovat i 2. semestr Virtuální univerzity
třetího věku pro seniory.
Myslím, že za tyto první dva měsíce jsme toho stihli mnoho. Ale co nás čeká
ještě do konce školního roku? Okresní kolo recitační soutěže, okresní přebor
ve vybíjené, srovnávací testy SCIO (výstupní hodnocení 5. ročníku), barevný
týden, vítání občánků, fotbalový turnaj, besídka ke Dni matek, Bambiriáda ke

Dni dětí, Den dětí, návštěva dopravního hřiště, plošné výstupní testování žáků
5. tříd, pěvecká soutěž Solasido v KD Bolešiny, cykloturistický výlet na kolech,
vodácká výprava, školní exkurze, spaní ve škole a také třeba i školní atletická
olympiáda.
Toto je částečný přehled akcí, které plánuje naše škola do konce školního
roku. Vždy aktuální informace se dozvíte na nástěnce v budově školy nebo na
www.skolabolesiny.info.
Nejdůležitější je pro nás ale příprava velmi významného dne - oslavy 120 let
založení školy v Bolešinech. Budeme se snažit ze všech sil, aby tento den byl
pro všechny zúčastněné příjemným zážitkem a aby se zde všichni setkali se
svými bývalými spolužáky a zavzpomínali na společně strávená chvíle v naší
malé vesnické moderní škole. Uvidíte, jak velký krok kupředu udělala naše
škola ve svém vývoji. Datum 23. června 2012 si už dnes zapište do svých
kalendářů.
Mgr. Ivana Martínková



Zveme Vás ...
 POZVÁNKA KERAMICKÉHO KROUŽKU
V sobotu 19. května 2012 od 17.00 hodin se uskuteční výstava „Keramického
kroužku v Kulturním domě v Bolešinech. Máte jedinečnou možnost vyzkoušet
si práci s hlínou, podívat se na výtvory šikovných žen a dětí a následně
posedět v místní hospůdce. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za členy Vás zve Dana Lencová – vedoucí kroužku



Pozvání do divadla…
…tentokrát na komedii „Moje hra“
Kdy? v úterý 27. března 2012 od 19.30 hodin
Kam? do klatovského divadla

Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život právě protekl
mezi prsty. Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil tento svět nečekaně a
s poměrně starosvětským přáním: chtěl po své partnerce, aby uspořádala
soukromou smuteční slavnost na jeho počest. V obývacím pokoji se proto u
vystaveného Mistra schází šest žen různého věku, postavení i světonázoru,
z nichž každá sehrála v životě
vyhlášeného bonvivána osudovou
roli…
Komedie
Moje
hra
odkrývá
s nadhledem,
odzbrojující upřímností a především humorem
zákoutí vztahu muže a ženy a
otevírá řadu třináctých komnat.
Současně fandí životu: za jeden
vyhaslý nabídne hned dva nové!
V hlavní roli charismatického Mistra
Jankulovského
zazáří
jedna
z největších hvězd českého herectví
Jiří Bartoška, který přijal divadelní
roli po dlouhých letech.
Pod pseudonymem autora Mojí hry
Petra Abrahama se skrývá divadelní
režisér Petr Novotný.
Režie autorského debutu Petra
Novotného (v pseudonymu Petr
Abraham) se chopil Jan Kačer a hru
za
pomocí
čtyř
rodinných
příslušníků dobře zvládl. Zejména
díky výběru dvou hlavních postav. Jiřího Bartošky a Zuzany Bydžovské…
Jde o hru zábavnou, vtipnou, s dvěma nezapomenutelnými výkony.
Připravila Dana Hladíková

SK Bolešiny – historie (2. část)
V dalším ročníku 1999 byla klatovská amatérská fotbalová soutěž rozdělena do
dvou výkonnostních úrovní na 1. a 2. ligu. My vzhledem k poměrně
úspěšném 1. ročníku jsme se účastnili 1. ligy. Už jsme nebyli sice tak
úspěšní, přesto jsme se udrželi v nejvyšší soutěži.
Důležitou událostí roku 1999 pro Sportovní klub Bolešiny byla iniciativa
žen a dívek z Bolešin, které založily dívčí amatérský fotbalový klub s
názvem Kobra Bolešiny. První akcí tohoto týmu bylo fotbalové utkání proti
starým pánům o bolešinské pouti. Od podzimu pak začaly hrát pravidelně
soutěž v dívčí amatérské fotbalové lize a byly velice úspěšné.
Hokejisté se v novém ročníku 1998-1999 přihlásili do znovu otevřeného
klatovského okresního přeboru, který byl tvořen osmi týmy – pěti z
Klatovska a třemi týmy z Domažlicka. V přeboru jsme skončili na 7. místě
před družstvem Nýrska. Samostatnou kapitolou byly autobusové zájezdy do
Sušice. To byl vždy jediný zápas v sezoně, kdy se hrálo mimo klatovský stadion.
Vraceli jsme se v pozdních nočních hodinách ve většině případů po
prohraném zápase.
Rok 2000 přinesl pokračování
v amatérské
fotbalové
lize.
V tomto roce už se
nám tak nedařilo a
sestoupili jsme do 2.
ligy. V Nýrsku jsme se
30. září téhož roku
zúčastnili legendárního
turnaje, který pořádal v
rámci
předvolební
kampaně kandidát do
senátu pan Jaroslav
Komora. A vězte, zahrát si proti známým osobnostem z televize a také
bývalým fotbalovým reprezentantům, byl skutečně zážitek.
Od podzimu jsme také měli fotbalové družstvo, které hrálo pod okresním
fotbalovým svazem, a to jako mladší přípravka, kde hráli mimo jiné Pavel
Matějka, Radek Farný, Zdeněk Jandík nebo Tereza Martínková – ovšem
tehdy jako 7 – 8letí.
O další činnosti Sportovního klubu, tentokrát v novém tisíciletí, si povíme někdy
příště.
Vlastimil Trojan, Bolešiny

TERMÍNOVÁ LISTINA SK BOLEŠINY – JARO 2012
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DATUM
24.3.
25.3.
31.3.
1.4.
7.4.
8.4.
14.4.
15.4.
21.4.
22.4.
27.4.
28.4.
29.4.
5.5.
6.5.
9.5.
11.5.
12.5.
13.5.
16.5.
19.5.
20.5
26.5.
27.5
2.6.
3.6.
8.6.
9.6.
10.6.
16.6.
17.6.

MUŽI „A“

MUŽI „B“

15:00 SK - Hartmanice
15:00 SK - Janovice B

ŽÁCI ST.

PŘÍPRAVKA ST.

PŘÍPRAVKA ML.

10:00 SK - Klatovy B
14:30 Pačejov - SK

13:00 Bezděkov

VOLNO
VOLNO

16:00 Myslív - SK
16:00 SK - Měcholupy B
16:30 Křenice - SK

13:30 SK - Hradešice
10:00 Švihov - SK

16:30 SK - Ježovy

14:00 SK - Luby

16:30 SK - Hory M. Boží
16:00 Malý Bor - SK
17:00 SK - Strážov B

14:30 Žel. Ruda - SK
15:00 Měčín B - SK

10:00 Mochtín
10:00 SK - Chanovice
17:00 Luby - SK

16:00 Nalž. Hory - SK
17:00 SK - Velhartice

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

14:30 SK - Hartmanice
14:30 Kašp. Hory - SK

10:00 Hrádek
10:00 SK - Švihov
17:30 Dlouhá Ves - SK
16:30 Mochtín - SK

17:00 SK - Dešenice
15:00 Veřechov - SK

13:00 Bezděkov
10:00 Nalž. Hory - SK
17:30 Strážov - SK
14:30 SK - Nezamyslice

17:00 SK - Neznašovy
11:00 Žel. Ruda B - SK
17:00 SK - Dlažov

VOLNO
VOLNO

10:00 Mochtín

16:00 Hradešice B - SK
17:00 Bezděkov B - SK
17:00 SK - Měcholupy

10:00 Bolešiny
14:30 SK - Myslív

17:00 SK - Vrhaveč B
17:00 Bezděkov" - SK
17:00 SK –Horažďovice B

10:00 Dlouhá Ves - SK
14:30 SK - Mochtín

17:00 Klatovy B - SK

10:00 SK - Měčín
10:00 SK – Luby

Co, kdy, kde?
10. 3. 2012

Sifon (taneční zábava)

Bolešinská hospoda

23. 3. 2012

Sladko-hořko-kyselá komedie
Železnorudských ochotníků
Audience

Bolešinská hospoda
od 19.30 hod.

24. 3. 2012

Otevírání nebe (Modelklub
Bolešiny)

Letiště Slavošovice,
od 13.00 hod.

6. 4. 2012

Velikonoční zpívání, hraje „Vena
z krámu“

Bolešinská hospoda
od 19.00 hod.

7. 4. 2012

Turnaj dvojic v „líném tenise“

Bolešinská hospoda

8. 4. 2012

Klatovští ochotníci Za oponou
uvedou hru „Nerušit prosím“

Bolešinská hospoda

14. 4. 2012

Kabát revival (taneční zábava)

Bolešinská hospoda

21. 4. 2012

Jarní zkoušky vloh loveckých psů
(MS Bolešiny)

MS Bolešiny
od 10.00 hod.

5. 5. 2012

Zvlášňý škola (taneční zábava)

Bolešinská hospoda

12. 5. 2012

Májová zábava s věnečkem

Bolešinská hospoda
od 16.00 hod.

12. 5. 2012

Soutěž polomaket

Letiště Slavošovice,
od 13.00 hod.

20. 5. 2012

Májové setkání u kaple Na Stráni
spojené s bohoslužbou

Kaple Panny Marie Na
Stráni od 14.00 hod.

26. 5. 2012

KARAOKE PARTY

Bolešinská hospoda
od 19.00 hod.

1. 6. 2012

Oslava Dne dětí „Malování obrazů“

Bolešinská hospoda

9. 6. 2012

Historické modely

Letiště Slavošovice,
od 13.00 hod.

23. 6. 2012

Oslavy 120 let založení školy v
Bolešinech

ZŠ a MŠ Bolešiny
od 13.00 hod.

Blahopřejeme jubilantům
(výročí od dubna do června 2012)
60 let
František Vozka
Věra Peksová
Zdeňka Brabcová

Slavošovice
Bolešiny
Kroměždice

65 let
Marie Klášterková
Jaromír Kurc

Bolešiny
Slavošovice

70 let
Zdeňka Zelenková
Zdeňka Holá
Danuše Fantová

Slavošovice
Bolešiny
Pečetín

80 let
Josef Trojan

Bolešiny

87 let
Helena Krůsová

Domažličky

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

Obec Bolešiny a firma RUMPOLD-P spol. s r. o.
oznamují

bezplatný sběr nebezpečného a objemného odpadu a
textilu, který proběhne v sobotu dne 21. dubna 2012
místa přistavení kontejnerů:
8:00 – 8:30
8:40 – 9:15
9:25 – 10:00
10:10 – 10:20
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
Pečetín – Draha
Domažličky u budovy OÚ s hasičárnou
Újezdec u vývěsek

Přijímány budou následující druhy odpadů:
léky, zářivky, výbojky, elektrotechnický odpad (rádia, televize a el.
spotřebiče), olověné akumulátory (baterie tužkové), barvy, obaly
znečištěné škodlivinami (kovové i plastové) a objemné odpady.
Co je využitelný textil? Oblečení včetně knoflíků, zipů, výstelek
2
minimální rozměr 400 cm : savé bavlněné materiály, svetry, mikiny,
trika, košile, šatovky, ložní prádlo, ručníky, utěrky, odstřižky, kapesníky,
rifle, kabátky, bundy, šusťákové oblečení, syntetické materiály, pevné
materiály, záclony
Nevhodný textil: (nelze zajistit zpracování) spodní prádlo, ponožky,
kravaty, batohy, kabely, tašky, pásky, molitan, kůže, koženka, boty.
!!! Neodkládejte odpady na stanovištích předem. Vyčkejte na
příjezd sběrných vozů !!!



Příští číslo zpravodaje vyjde v červnu 2012. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 20. 5. 2012 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.

