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Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do posledního měsíce letošního roku. Do období, kdy by měla nastat
doba klidu a rozjímání. Ale opak bývá pravdou. Na poslední chvíli se snažíme
dohnat to, co jsme během roku nestačili nebo zanedbali. Každým rokem se snažím
s rodinou dodržet snad jedinou zásadu, že každou adventní neděli si najdeme
hodinu času, chvilku volna a klidu, a posedíme u zapálené svíce. Zkuste to také, je
to opravdu psychicky očišťující a nabíjející. Snad si pak také najdete chvilku přečíst
si náš obecní zpravodaj a dozvíte se, co se v naší obci odehrálo od vydání
posledního čísla, tj. od září, a zároveň, co nás v období nastávajícím, tedy v
prosinci 2015 až únoru 2016, čeká.
Veškeré snahy obce se poslední dobou točily kolem výběrového řízení na největší
akci nastávajících dvou let – vybudování splaškové kanalizace a čističky odpadních
vod. Výsledkem je, že obec ve středu 25. 11. 2015 uzavřela smlouvu o dílo
s firmou MOBIKO, a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí, která tuto akci bude
realizovat, a to za cenu 18.301.247 Kč bez DPH. Zároveň se obci podařilo
vysoutěžit úvěr ve výši 5 mil. Kč, který jí poskytne Komerční banka Klatovy, a.s.
Tento úvěr musí obec zaplatit do pěti let, přičemž splátky započnou běžet od srpna
2017. Co je však velice potěšující, úvěr byl pořízen s úrokovou sazbou 0,39 % –
obec tedy zaplatí za tuto finanční pomoc navíc částku 59.619 Kč. Pokud by mi před
rokem někdo řekl, že za takových podmínek je možné sjednat úvěr, řekl bych o
něm, že je blázen…
Vážení spoluobčané, snad mohu mluvit jménem všech členů zastupitelstva obce,
když prohlásím, že jsme si vědomi toho, že nastávající období bude zkouškou
vzájemného porozumění. Věřím, že zdravý rozum zvítězí nad pomluvami a dohady,
kterým nejen já, ale i celé zastupitelstvo čelí. Věřte, že na této akci se nikdo
neobohatí a není dělána s cílem Vás občany poškodit. Jsme si vědomi toho, že bez
vaší maximální podpory nebude možno dosáhnout zdárného cíle.
Vedle této nezbytné administrativní činnosti kolem splaškové kanalizace a čističky
obec předala hasičům ve Slavošovicích přístavbu k místní hasičárně, která slouží
k zaparkování hasičského auta. Dále se obci podařilo zakoupit pro zásahovou
jednotku v Bolešinech přípojný vozík, který slouží k uložení základní hasičské
techniky (stříkačka, hadice, savice, koš, rozdělovač a proudnice). Na oba výše

uvedené projekty obec obdržela dotaci Plzeňského kraje, a to na přístřešek 155 tis.
Kč a na vozík 28 tis. Kč.
Je nutné se zmínit o tom, že v měsíci prosinci byla dokončena komplexní
pozemková úprava katastru Bolešiny. Tento proces započal v roce 2010 a dnes
můžeme konstatovat, že bolešinský katastr je vyčištěn, obecní majetek (zvlášťě
pak komunikace) je na obecních pozemcích, a doufám, že i majitelé soukromých
pozemků jsou spokojeni s výsledkem tohoto procesu. Ještě jednou chci poděkovat
všem, kteří se aktivně podíleli na tomto řízení, zvláště pak členům Sboru zástupců,
kteří formovali společné zařízení, tj. cesty, biokoridory, vodní plochy atd.
A co nás čeká v nastávajícím období? Musíme dokončit nový územní plán obce,
který pravděpodobně vydáme na březnovém zasedání zastupitelstva obce. Dále
ruku v ruce s územním plánem chceme zveřejnit a schválit nový pasport místních
komunikací. Čeká nás práce na lesním hospodářském plánu pro příštích deset let.
V příštím roce by měla být také zahájena komplexní pozemková úprava katastru
Kroměždice. Navržený rozpočet obce Bolešiny na příští rok počítá s tím, že
bychom rádi vyčistili od bahna rybník Plzenčák, chceme také realizovat
rekonstrukci oplocení fotbalového hřiště v Bolešinech. Projektově chceme připravit
bezpečnostní (zpomalovací) práh ve Slavošovicích, část chodníku v Kroměždicích
před popisným číslem 5 a projekčně se začne připravovat průtah obcí Bolešiny.
Určitě mi dáte za pravdu, že plánů na příští období je dostatek, a doufejme, že
společným úsilím se nám je podaří zvládnout a zrealizovat.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám poděkoval za spolupráci v tomto roce
a popřál Vám a Vašim rodinám hezké prožití svátků vánočních a mnoho zdraví a
spokojenosti v novém roce.

Ing. Josef Sommer, starosta obce

Mapování památek místního významu
Milí čtenáři Zpravodaje. Ten z vás, kdo se účastnil posledních zasedání
zastupitelstva obce, má jistě na paměti, že obec Bolešiny spustila mapování
památek místního významu, jako jsou křížky, památníky, kapličky a jiné drobné
stavby a pamětihodnosti. Následně vznikl zatím v pracovní verzi Seznam památek
místního významu obce Bolešiny. Následovat bude soupis a dokumentace
zjištěných památek a umístění popisu včetně fotografií na webové stránky obce. Již
nyní v interaktivní mapě na stránkách www.bolesiny.cz naleznete první
zaznamenané památky. Cílem je, aby každá památka měla popis, kde se nachází
(GPS souřadnice), fotografii a ideálně i svůj příběh, pokud jej lze dohledat.
Nicméně, toto mapování je velice náročné. Není mezi námi bohužel člověk,
nazývejme jej například "místní historik", který by měl toto vše takzvaně pod svými
křídly. Množství informací přinesli například místní občané, kteří se zúčastnili

diskusí v rámci zasedání zastupitelstva obce. Těm moc děkujeme. Bohužel se blíží
doba, kdy generace, která ještě něco drží ve svých pamětech, tu navždy nebude a
historky nebo vyprávění vztahující se ke zmiňovaným památkám navždy zmizí. V
současné době hledáme jednak občany, kteří by byli ochotni přispět k dokumentaci
místních památek například příběhem nebo historkou a následně také lidi, kteří by
si byli ochotni vzít si některou z památek pod svůj patronát. Děkujeme tímto těm,
kteří se na dosavadním mapování památek podíleli a přivítáme jakékoliv další
postřehy, nové objevy, informace, příběhy a historky na doplnění stávajícího.
Bc. Miroslav Vích

Slavošovice
Uplynulo šest měsíců od doby, kdy jsem Vás naposledy seznámila s událostmi
v naší vesnici.
Počátkem srpna začaly práce na přístřešku pro hasičskou techniku. Dne 29. 8.
2015 proběhla soutěž Pošumavské hasičské ligy a soutěž o Pohár starosty
obce Bolešiny, které se zúčastnilo šest družstev žen a čtrnáct družstev mužů.
První místo mezi ženami získala Hadrava, druhé bylo Nýrsko a třetí Tupadly.
Mezi muži byli první hasiči z Bezděkova, druzí ze Střeziměře a třetí
z Neznašov.
Další hasičské soutěže PS8 se dne 10. 10. 2015 zúčastnili i naši hasiči.
Celkem soutěžilo pět družstev žen a deset družstev mužů. Na prvním místě
byly ženy z Dešenic, druhé z Neznašov a třetí z Žížnětic. Naši muži obhájili
první místo, druhé místo získaly Dešenice 1 a třetí byly Neznašovy B. Přijeli i
hasiči až z Nezamyslic, ale z okolních obcí se soutěže zúčastnily jen Ostřetice.
Při této soutěži jsme využili již dokončený přístřešek jako zázemí pro
občerstvení.
Dne 30. října naší vesnicí procházelo několik místních dětí v halloweenských
maskách s lampiony. Další léta ukážou, jestli tento zvyk zdomácní také u nás.
Zanedlouho bude Mikulášská nadílka, na kterou se jistě všechny děti těší, i
když některé se strachem před čerty. Potom už nás čekají Vánoce a konec
roku. Dne 15. ledna 2016 v 19 hodin se bude konat valná hromada SDH
Slavošovice v hasičské klubovně.
V novém roce přeji všem lidem štěstí, zdraví a vzájemnou lásku.

Helena Toušová

Předvánoční exkurze do svíčkárny v Liticích
V úterý 26. listopadu jsme jako každý den přišli
do školy v 8 hodin. Tentokrát jsme ale věděli,
že se budeme učit jen dvě hodiny a pak
vyrazíme autobusem na exkurzi.
Cílem naší cesty byly Litice u Plzně. Tady
jsme navštívili dílnu na výrobu svíček. Nejen
že zde svíčky vyrábějí a prodávají, ale dělají i
exkurze pro zájemce, kteří se chtějí seznámit
s touto výrobou.
Majitelka firmy nás přivítala a provedla dílnou.
Pak jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina sledovala film o výrobě,
druhá polovina šla s ní do dílny. Děti utvořily dvojice. Každá dvojice dostala
tácek. Na něm měl každý připraven dvě čisté bílé svíčky a formu na jejich
výrobu. Pak nám majitelka vysvětlila postup barvení, zdobení a práci s formou.
Všichni si mohli jednu svíčku vyrobit a ostatní obarvit a ozdobit podle vlastní
fantazie. Hotové výrobky nám pak zabalili do celofánu.
Ve firmě také prodávají různé druhy soli do
koupele. Jde o mořskou sůl přivezenou z Itálie
s přírodní esenciální vůní a kosmetickými
barvivy. Děti se seznámily s účinky jednotlivých
solí a mohly si nasypat do sáčku dva různé
druhy podle svého výběru. Pak se skupiny
vyměnily.
Na závěr děti navštívily firemní prodejnu. Zde si
prohlédly různé druhy svíček a mohly si některé
koupit.
Každý z nás odcházel z dílny plný zážitků a s vlastnoručně vyrobenými
dárečky. Určitě už měli všichni rozmyšleno, koho jimi podarují o blížících se
Vánocích.

Mgr. Ivana Martínková

Slovo s … paní Zdeňkou Holou, kronikářkou obce
Bolešiny
Paní Holá, v úterý 24. 11. 2015 jste se vrátila ze slavnostního předávání cen
soutěže „O nejlepší kroniku Plzeňského kraje“, jak jsme dopadli?
Vyhodnocení soutěže se konalo v Měšťanské besedě v Plzni. Soutěžilo se
v kategoriích obce do 500, 1500 a nad 1500 obyvatel. Hodnotily se zápisy do
kronik z let 2010 až 2014. Celkem bylo přihlášeno 40 kronik z Plzeňského kraje,
z okresu Klatovy jich bylo 10. Bohužel, žádnou z hlavních cen jsme nezískali, ale
musím uznat, že vítězné kroniky si to právem zasloužily.
Jaké kroniky uspěly v soutěži? V čem byly lepší než ta naše?
Překvapením je, že se začínají prosazovat elektronicky vedené kroniky. A musím
uznat, že práce na kronice v elektronické podobě je velmi zajímavá a praktická.
Velkou výhodou je, že se dá pracovat s přílohami přímo v textu kroniky. Jde
zejména o fotografie, které my máme v albu mezi přílohami. Mimo jiné, dostali jsme
pochvalu právě za vedení příloh naší kroniky. Abych neodbočila, vedení kroniky
v elektronické podobě skýtá mnoho výhod a je třeba se nad tímto zamyslet,
samotnou by mě lákalo to vyzkoušet. Do elektronické kroniky se naskenují
fotografie a další přílohy, je možný výběr nepřeberného množství fontu a hlavně,
vše se píše průběžně a nemusí se nic přepisovat. Po dokončení zápisu za
konkrétní rok se kronika nechá vytisknout a svázat a velmi lehce bez skenování se
může vystavit na webových stránkách obce. Líbila se mi práce mladého kronikáře
z Přimdy, který vede elektronickou kroniku navíc s denními událostmi a má
zmapovaný tzv. rodokmen nemovitostí. Tzn. kdy, kdo v jaké nemovitosti bydlel.
Toto mě velmi nadchlo a chtěla bych něco podobného začít tvořit pro naše obce.
Mám i vytipované pamětníky jednotlivých částí obce, kteří by mi s tím mohli
pomoci.
Jak jste se dostala k práci kronikářky v Bolešinech a jak dlouho kroniku obce
vedete?
Bylo to v roce 1974. Od roku 1967 jsem působila ve škole v Bolešinech, kde jsem
též měla na starosti psaní kroniky školy. Vedení kroniky jsem převzala po panu
Senftovi. Kroniku obce dělám s určitými přestávkami prakticky od roku 1970 až do
současnosti. V roce 2012 jsem dostala v rámci soutěže Vesnice roku Plzeňského
kraje diplom za vzorné vedení obecní kroniky.
Proč je důležité vedení obecních kronik?
Je to důležitá činnost pro budoucí generace, slouží k uchování paměti národa. A
hlavně, pokud si prohlížíte staré kroniky, například když jsme si připomínali výročí
120 let školy v Bolešinech, bylo to pokochání prohlížet si ty nejstarší zápisy.
Platí pro vedení obecní kroniky nějaká pravidla nebo dokonce vyhlášky?
Ano, pro psaní kroniky jsou přesná pravidla. Jak pro obsah, tak pro strukturu a
úpravu kroniky. Ze zákona je dána povinnost schvalování zápisu v kronice
zastupitelstvem obce. Kronikář může navštívit kurzy, které jsou pro výkon této
činnosti pořádány a řídí se metodickou příručkou pro vedení kroniky.

Změnilo se něco od doby zavedení informačních technologií, čili počítačů a
internetu?
O tom tématu jsem se již prakticky rozpovídala na začátku našeho rozhovoru, ale
shrnu to takto: Možnost zpracování kroniky v elektronické podobě s nepřebernou
možností grafické úpravy a možností vkládání příloh přímo do textu kroniky a
následně prakticky okamžité zveřejnění na webu bez nutnosti nákladného
skenování vlastní kroniky a příloh. Tento způsob vedení obecní kroniky je zajímavý,
touto cestou se již vydalo množství obcí a je určitě nutné se touto myšlenkou i u
nás v Bolešinech zabývat.
Které zápisy děláte do kroniky nejraději?
Budete se divit, ale nejraději zpracovávám zápisy z jednání zastupitelstva obce, ty
tvoří poměrně obsáhlou část kroniky. Ráda se zpracovávám články i ze zpravodaje
obce, který se daří zastupitelstvu obce a několika dalším spolupracujícím
nadšencům vydávat pravidelně již od roku 2011. Ve zpravodaji mám ráda úvodní
slovo starosty, který s nadhledem komentuje dění v obci a zabývá se tím, co nás
v následujícím období čeká.
Vzpomenete si na nějaký nepříjemný nebo rozporuplný zápis do kroniky?
V podstatě ne, ale povím vám zážitek z roku 1968. Tehdy jsem ještě jako školní
kronikářka popisovala události srpna, kdy do republiky dorazila vojska
„spojeneckých armád“. Napsala jsem to, tak jak to bylo a jak jsem to cítila já a lidé
v tehdejší době. Avšak na příkaz vedoucího odboru školství v Klatovech jsme tento
text museli začernit.
Co Vás na této práci baví?
Tato práce musí člověka bavit, jinak by ji nemohl dělat. Tím se musí žít. Kromě vůle
to chce i zápal pro práci. Kronika není žádné volné psaní, člověk se musí podřídit
požadované struktuře. Je třeba mít i nějaké nápady na vylepšení. Já bych velmi
ráda v následujícím období zmapovala například památné stromy v našem okolí, a
jak jsem již uvedla na začátku, ráda bych začala pracovat na tzv. rodokmenu
nemovitostí. Nejraději píšu o událostech, kterých se mohu zúčastnit a které mohu
sama prožít. Samozřejmě, že nelze stihnou úplně všechny.
Jak vypadá příprava a psaní kroniky, co je na této práci náročné?
Poznámky si dělám prakticky denně do kalendáře. Jak jsem již řekla, kronika se
nepíše jako volný deníček, ale musí se v předem dané struktuře následně za
uplynulý rok přepsat. K tomu náleží již zmíněné album s přílohami. Informace
čerpám z mnoha zdrojů, jako jsou například samotné události v obci, události
v naší republice a ve světě, zápisy zastupitelstva, zpravodaj aj. Sleduji a zapisuji
počasí, vesměs jde ale jen o informaci, že se objevil nějaký extrém. Například
povodně, sucha, zimy atd.
Paní Holá, mnohokrát děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně zdaru v této nelehké,
ale zajímavé práci a hlavně pevné zdraví.
Bc. Miroslav Vích

Mikuláš anděl a čerti, aneb jak to začalo
Materiál o Mikuláši by vydal na pěknou knihu. Prostor ve Zpravodaji není velký,
tak jen pár postřehů.
Svatý Mikuláš byl skutečnou historickou osobou. Již v poměrně mladém věku
se stal biskupem ve městě Mira v dnešním Turecku. Proslul svoji neobyčejnou
štědrostí a množstvím zázraků. Žil mezi roky 280 až 350 našeho letopočtu.
Není znám rok jeho úmrtí, ale pouze den, a to 6. prosinec.
Za dlouhou dobu jeho uctívání (je mnohem starší než Ježíšek a Vánoce) se
jeho uctívání rozšířilo po celém světě, ale také se rozrůznilo do různých podob.
Například v anglosaských zemích je z něho Santa Klaus, v Rusku Děda Mráz a
dlouhá řada dalších postav. Průvodcem na jeho štědrých obchůzkách byl
původně jakýsi mouřenín. Z něho se časem vyklubali čerti. Anděl je nejnovější
postavou oživovanou hlavně v Česku.
Ať je letošní Mikuláš zase štědrý a čerti ať nechají svoje metly v klidu!

Jiří Gregora

Vánoční křeslo pro hosta
Vedení obce Bolešiny spolu s ochotnickým divadlem dospělých a i dětí Vás
všechny srdečně zve na poslední neděli adventní dne 20.12.2015 do KD
Bolešiny na šestnáctou hodinu, kde proběhne pořad, jehož jméno je v záhlaví.
Na straně jedné si odpočinete od předvánočního shonu, práce a snad i nervů a
my se pokusíme vás naladit na pohodu, klid a i trochu veselosti a báječné
vánoční hudby od skupiny NEKÁZANKA i dětí ZŠ Bolešiny.
I vy sami a to nejen ženy, ale i muži a nebo i větší děti se můžete zapojit do
obcí dotované soutěže „O nejlepší vánoční cukroví 2015“. Podmínkou soutěže
je jen přinést max. 2 druhy vánočního cukroví a to v počtu 10 kusů od
každého.Tak může každý z vás přispět ke zdaru této nové akce, kterou
bychom rádi dali základ k nové tradici naši obce.
Během pořadu bude podáváno občerstvení ve formě čaje nebo svařeného vína
zdarma.
JUDr. František Strnad

Jak budeme likvidovat odpady v příštím roce
Zastupitelstvo obce se na prosincovém zasedání bude zabývat způsobem likvidace
odpadů v příštím roce.
Na začátku je nutné Vás seznámit se skutečnými čísly za uplynulé období (listopad
2014 – říjen 2015). Obec od občanů vybrala na poplatcích 413 137 Kč. Naopak za
poskytnuté služby svozových firem zaplatila částku 447 570 Kč, z toho za
separovaný odpad (plasty, papír, sklo) 134 451 Kč, za biologicky rozložitelný odpad
60 193 Kč, za nebezpečný a velkoobjemový odpad 38 962 Kč a za směsný
komunální odpad (popelnice) 213 964 Kč. Z uvedených čísel vyplývá, že obec
v tomto roce zaplatila navíc do tohoto systému likvidace odpadů 34 433 Kč. Tuto
částku se zastupitelstvo obce rozhodlo eliminovat z rozpočtu obce i v příštím roce,
a proto navrhlo neměnit platnou obecně závaznou vyhlášku č.3/2014 o likvidaci
odpadu a zachovat ceny známek z roku 2015.
Pro připomenutí Čl. IV OZV č. 3/2014 – Sazba poplatku:
Četnost vývozu
Nádoba 110/120 l
Nádoba 240 l
Popelnice – 1x měsíčně – 13
1030 Kč
1694 Kč
svozů/rok (modrá známka)
Popelnice – 1x za 2 týdny – 26
2030 Kč
3494 Kč
svozů/rok (zelená známka)
Popelnice – kombinovaný svoz – 40
2735 Kč
4763 Kč
svozů/rok (žlutá známkal)
Popelnice – chalupáři – 16 svozů/rok
1190 Kč
1685 Kč
1.4.- 30.10. (modrozelená známka)
Popelnice – jednorázový svoz (bílá
320 Kč
480 Kč
známka)
Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo, že občanům, kteří prokázali, že u svých
nemovitostí likvidují biologicky rozložitelný odpad formou kompostování (čestným
prohlášením dle Vnitřní směrnice), vyplatí obec při zakoupení známky na rok 2016
finanční podporu ve výši 170 Kč. Jedná se o 63 nemovitostí. Všem, kteří
zodpovědně přistoupili k tomuto problému, chceme poděkovat a věříme, že
v příštím roce 2016 to bude ještě lepší. Pro zajímavost, na likvidaci BRO
(biologicky rozložitelného odpadu) jsme oproti roku 2014 ušetřili téměř 30 tis. Kč.
Kdy a kde se budou prodávat známky na vývoz popelnic na r. 2016?
Slavošovice
Kroměždice
Pečetín
Domažličky
Bolešiny

pondělí
14.12.2015
16:00 – 17:00 hod.
pondělí
21.12.2015
16:00 – 17:00 hod.
pondělí
21.12.2015
17:00 – 18:00 hod.
pondělí
14.12.2015
17:00 – 18:00 hod.
v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Zveme Vás ...
•

Ve středu 16.12.2015 od 17:00 hodin zveme nejen děti, ale i širokou
veřejnost na výstavu keramiky, kde si můžete vyzkoušet práci s hlínou.
Na závěr večera se pobavíte bolešinské hospodě při harmonice.
Srdečně jste všichni vítáni.

•

Základní umělecká škola Josefa Kličky Klatovy a Obecní úřad Bolešiny
pořádá 18. prosince 2017 v 17:00 hod. ADVENTNÍ KONCERT v kostele
sv. Václava v Kydlinech. Účinkuje Musica imprefecta Klatovy po vedením
sbormistra Jaroslava Pletichy.

•

Bál bolešinských hasičů se uskuteční v sobotu 16.1.2016. K tanci a
poslechu bude hrát SKALANKA. Začátek je ve 20:00 hod. Součástí bálu
bude bohatá tombola.

SK Bolešiny – podzim 2015
Podzimní část sezony 2015 - 2016 byla pro Sportovní klub velice úspěšná. "A"
tým mužů obsadil 2. místo v okresním přeboru se ziskem 26 bodů. "B" družstvo
mužů skončilo rovněž na 2. místě ve IV. třídě a dosáhlo úctyhodných 24 bodů.
A aby toho nebylo málo starší žáci přezimují taky na 2. místě a získali 16
bodů. Mladší i starší přípravka hrály turnajovým způsobem a jejich výsledky se
nezapočítávaly. V tomto věku jde především o zabavení dětí a o radost z
pohybu. Kobra stars v letní DAFL obsadila pěkné 3. místo. Od října hraje zimní
DAFL v Plánici a průběžně je (27.11.) na 4. místě. O dalších událostech SK
Bolešiny zase někdy příště.

Vlastimil Trojan

Hasičský zahraniční zájezd do Itálie - 2015
Tentokráte jsme jeli na zahraniční zájezd od 18. do 27. září 2015.Sraz všech
účastníků je v Bolešinech ve 22:00 hodin.Když se všichni nalodili do krásného
autobusu, vyrazili jsme směrem na České Budějovice, hraniční přechod Dolní
Dvořiště, Rakousko, Itálie. Projížděli jsme za ranního rozbřesku rakouskými a
italskými Alpami.V 10:00 hodin dopoledne jsme dorazili do městečka Caorle
v Itálii. Caorle se nachází na pobřeží Jaderského moře 70 km od Benátek
/Venezia/.Historické letovisko nacházející se mezi řekami Livenza a Lemene,
mezinárodně oblíbené, ale poměrně malé letovisko – to vše je CAORLE. I přes
svou velikost je tu však dostatek obchodů, restaurací, barů, supermarketů, i
zde se koná každou sobotu trh.Letovisko je ohraničené písečnými plážemi,
místy úzkými, místy širšími. Pláže obklopují staré, kouzelné a malebné
historické jádro Caorle s úzkými uličkami a malými náměstíčky, kterým
dominuje a jakoby dohlíží překrásná věž zvonice. Písčitými plážemi
s pozvolným sestupem do moře se Caorle stává ideálním místem pro rekreaci
rodin s malými dětmi.Nejnavštěvovanějšími cíli výletů jsou Benátky /Venezia/,
projížďka lodí po lagunách. Součástí lokality Caorle je také modernější
/vybudováno v 70. Letech/ letovisko Porto Santa Margherita a zcela nově /rok
2004/ na zelené louce vybudovaný komplex,nazvaný Altanea.
Ubytovali jsme se kolem 13:00 hodin a hned jsme vzali plavky a šli k moři.
Večeře byla zajištěna přímo na hotelu, výběr ze dvou druhů jídel. Snídaně
střídavě bufet a servírovaná. Další dni jsme trávili při slunečném počasí u
moře.Ve středu se počasí pokazilo a pršelo, nám to ale vůbec nevadilo. Měli
jsme naplánovaný výlet na lagunu s motorovou lodí ARCOBALENO. Prožili
jsme nezapomenutelné chvíle v kontaktu s nedotčenou a chráněnou přírodní
oázou, v níž čas plyne pomalu a tiše a kde rytmus života rybářů zůstal stejný
jako před mnoha lety. Již Ernest Hemingway ve svém románu „Přes řeku a
mezi stromy“ vypráví o poezii a klidu této oblasti, která je zavěšena mezi
oblohu a zemi. V pohádkové atmosféře se ozývají hlasy zvířat, přirozených
vládců těchto staletých mokřadů-divokých kachen, italských volavek.Také
pobyt v tradiční rybářské chatě „casone“ vám pomůže objevit opravdovou lásku
k moři a porozumět životu starých rybářů. Také jsme měli možnost ochutnat
pravou italskou pizzu,mořské plody
i výborný méně alkoholický nápoj
Sprizaperol /APEROL, šumivé víno, led a pomeranč/. Mimochodem výborné
pití, ale spíše pro ženy. Muži a mládež mají raději pivo, které si mohli i za
české peníze kupovat přímo na hotelu. Před tím, než jsme vyjeli do Itálie,
nevěděli mladí do čeho jdou, a tak si pro jistotu vezli dva sudy piva v autobuse
s sebou. A protože jsme jeli krásným autobusem, mohli mládežníci vypít pivo
až na hotelu a zbytek dorazili na pláži /komu se to poštěstí?/.
Na pátek byl naplánovaný výlet do Benátek. Odjížděli jsme od hotelu ráno
v 9:00 hodin. Naši piloti autobusu nás zavezli na jedno z parkovišť, odkud jsme

jeli lodí /asi půl hodiny/ do Benátek. Benátky jsou hlavní město severoitalské
oblasti Benátsko. Jeho historické jádro leží na ostrovech v mělké laguně,
novější části města pak byly vybudovány na rozsáhlém břehu. Kdysi námořní a
obchodní velmoc a středisko sklářství, mají Benátky dodnes velký historický,
kulturní, společenský i administrativní význam. Ve středověku byly centrem
Benátské republiky, dnes jsou středem své oblasti, probíhá tu bohatý kulturní
život. Nachází se zde velký přístav /na západním kraji/ a letiště /na pevnině/.Od
roku 1987 jsou Benátky jako jedna z nejnavštěvovanějších italských destinací
památkou UNESCO. Město žije převážně z turistického ruchu.Každý rok je
navštíví přibližně 15 milionů turistů z celého světa. Ve večerních hodinách jsme
se vrátili zpět na hotel. V sobotu odpoledne jsme vyjížděli k domovu. Cestou
jsme se kochali krásami italských a rakouských Alp, a tak cesta rychle ubíhala.
Odpočinuti, plný dojmů, opáleni jsme dojeli v půl třetí ráno na bolešinské
předměstí. Kdo nejel může litovat a ten kdo se zúčastnil se může těšit na příští
rok, pokud náš vedoucí pan František Kraus zase něco vymyslí. Za to všechno
mu patří velký dík.
Dana Hladíková

Harmonogram zasedání Zastupitelstva Obce
Bolešiny pro rok 2016
10.3.2016
9.6.2016
8.9.2016
8.12.2016

Slavošovice
Kroměždice
Domažličky
Pečetín

Příští číslo zpravodaje vyjde v březnu 2016. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 25. 2. 2016 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

Blahopřejeme jubilantům
60 let
Josef Flax
Pavel Porubčan

Bolešiny
Pečetín

65 let
Jindřiška Krátká
Marie Partinglová

Újezdec
Domažličky

70 let
František Matějka

Bolešiny

80 let
Josef Matějka

Bolešiny

81 let
Josef Krátký

Pečetín

84 let
Anna Rubášová

Pečetín

85 let
Marie Růžičková
Blažena Sommerová

Kroměždice
Bolešiny

87 let
Vlasta Peksová

Bolešiny

89 let
Jiřina Brabcová

Kroměždice

92 let
Marie Krausová

Domažličky

94 let
Magdalena Michalová

Bolešiny

95 let
Marie Matějková

Bolešiny

96 let
Marie Klášterková

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

