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Vážení spoluobčané,
v těchto dnech jsme vstoupili do předvánočního času, do období adventu, které
je typické krátkým dnem téměř bez slunce a dlouhými večery. Přesto je tento
čas kouzelný v tom, že je naplněn očekáváním Vánoc především dětmi.
Zároveň se mílovými kroky blíží závěr roku a s ním spojené bilancování.
V letošním roce obec začala realizovat akci, která svým rozsahem nemá
obdoby, a to jak po stránce finanční, tak i po stránce následného zkvalitnění
infrastruktury v obci. Současně je nutné říci, že to bude vyžadovat i od Vás,
vážení spoluobčané, určitou oběť. Věřím, že většina z Vás pochopí, že do dvou
let od uvedení čistírny odpadních vod do zkušebního provozu (tj. srpen příštího
roku) se budou nemovitosti ve Vašem vlastnictví napojovat na vybudovanou
splaškovou kanalizaci. Jak bude tento proces napojování probíhat, se dozvíte
při osobních jednáních s pracovníky zhotovitelské firmy a správcem kanalizace
firmou Aquašumava. Do současné doby obec proinvestovala na této akci 11
mil. Kč. Tato částka byla kryta 8 mil. Kč z dotace Ministerstva zemědělství, 2
mil. Kč byly z dotace Plzeňského kraje a zbývající částka byla pokryta
z vlastních prostředků obce, tj. z prostředků úvěru, který obec otevřela u
Komerční banky Klatovy. V příštím roce nás čeká realizace objemu prací
v hodnotě 7.055.000 Kč, přičemž počítáme s příslibem dotace od Ministerstva
zemědělství ve výši 2.759.000 Kč a zbytek bude vynaložen z rozpočtu obce.
A co nás ještě čeká v příštím roce?
Obec má podepsanou smlouvu o dílo s firmou REKON INSTA spol. s r.o.
Volary na odbahnění rybníka Plzenčák v hodnotě 645 tis. Kč, přičemž dotace
z Ministerstva zemědělství bude činit 80 %, což je 516 tis. Kč. Tato akce by
měla být dokončena do konce měsíce května 2017.
Zastupitelstvo obce schválilo z rozpočtu obce na příští rok částku 300 tis. Kč na
celkovou rekonstrukci oplocení fotbalového hřiště v Bolešinech.
V rozpočtu obce na rok 2017 je také počítáno s rozšířením veřejného osvětlení
v Bolešinech směrem k pile a v uličce od čísla popisného 25 směrem na náves.
Na tuto akci je vyčleněno 180 tis. Kč.

Dále je počítáno s finančními prostředky na realizaci projektové dokumentace
na vyřešení příjezdu k budově Základní a mateřské školy v Bolešinech,
zároveň jsou připraveny finanční prostředky na realizaci projektové
dokumentace na řešení průtahu obcí Bolešiny směrem od Klatov na Plánici.
Zastupitelstvo obce vyčlenilo finanční prostředky pro zájmové spolky, které si o
to požádaly v době před sestavením rozpočtu obce pro rok 2017 (hasiči
Pečetín, Bolešiny, Slavošovice, Domažličky, keramický kroužek, ochotníci
Bolešiny, SK Bolešiny).
Vážení spoluobčané, ve stručnosti jsem nastínil, do čeho bude obec v příštím
roce investovat. Zda se nám naše předsevzetí splní, záleží na nás všech.
Na závěr mi dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši spolupráci, trpělivost a
vstřícnost při řešení problémů věcí veřejných v tomto roce. Věřte, že
sebemenší pozitivní zpětná vazba z Vaší strany je pro mne i pro všechny
zastupitele podnětná a je vzpruhou do další práce. Cesta nedůvěry, pomluv a
podezírání z konání nekalých praktik je jen živnou půdou pro rozklad občanské
společnosti. Pevně věřím, že tento trend v naší obci nezvítězí.
Přeji Vám a Vašim rodinám hezké prožití svátků vánočních a do nového roku
pevné zdraví, hodně radosti, štěstí a úspěchů.

Ing. Josef Sommer

Komunikační média obce Bolešiny
Vážení občané,
rád bych v krátkosti připomenul, jaké má obecní úřad komunikační prostředky,
abyste byli včas a správně informováni o dění v našich obcích.
V prvé řadě je to úřední deska obce, která se nachází na budově obecního
úřadu v Bolešinech čp. 10.
Elektronickou úřední desku naleznete na našich internetových stránkách
www.bolesiny.cz. Ta navíc umožňuje přístup do archívu veškerých
zveřejněných dokumentů.
Asi nesporně nejdůležitějším informačním prostředkem jsou internetové
stránky. Nechceme se chlubit nádherným grafickým prostředím. To už umí
každý. Naše internetové stránky jsou jednoduché, graficky nenáročné a
přehledné. Naleznete zde však vždy aktuální informace o konaných akcích a
událostech. Zásadní ale je, že o dané akci musíme vědět, jedině tak se na
našich stránkách může včas objevit.

Dalším komunikačním médiem je tradiční rozhlas. Výhoda našich internetových
stránek je, že jsou zde archivována hlášení místního rozhlasu. Kdo nestihl
hlášení, může si jej opakovaně pustit na stránce www.bolesiny.cz/hlasenirozhlasu.
Dalším médiem je facebook. Stránky obce Bolešiny jsme zde spustili koncem
srpna letošního roku. Já jsem se tomu osobně trochu bránil, ale tento
komunikační prostředek je neméně důležitý. Cílovou skupinou jsou zejména
mladí uživatelé, ale není to pravidlem. Oproti stávajícím webovým stránkám
poskytuje facebook vynikají interaktivitu mezi uživateli. Každý z občanů může
být i tvůrcem takového obsahu. Je možné sdílet články, fotografie a události,
přidávat vlastní fotografie a komentáře. Nyní máme na facebooku přes padesát
sledujících uživatelů. Není to zatím moc, ale je to určitý odrazový můstek.
Prosím tímto všechny čtenáře, kteří se už stejně jako já řadí do generace
středního věku a výše, aby informovali o existenci facebookových stránek
zejména své děti a všechny aktivní uživatele počítačů, kteří třeba nečtou
pravidelně tento zpravodaj, o možnosti připojit se ke sledování našich
facebookových
stránek.
Stránky
se
nacházejí
zde:
www.facebook.com/bolesiny.
V neposlední řadě je možnost komunikace mezi čtyřma a více očima. Každý
může přijít na obecní úřad s návrhem či připomínkou v úředních hodinách,
které naleznete na webových stránkách. Vždy v pondělí mezi 16. a 18. hodinou
jsem k dispozici na úřadě i já osobně.
Miroslav Vích
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Sportovně založené děti mají spokojenější život
V dnešní době je stále více aktuální otázka: „Jak naše děti tráví svůj volný čas,
sportují trochu?“ Když jsme chodili do školy my, nestačili nám pouze dvě
hodiny tělocviku týdně. Přišli jsme ze školy, udělali úkoly a hurá ven. Jezdili
jsme na kole, hráli vybíjenou, lezli po stromech, v zimě jsme chodili na zamrzlý
rybník bruslit nebo na klouzačku. Rodiče nás neodkládali k televizi nebo
počítači, nevozili nás před školu autem, pouštěli nás ven, abychom se trochu
osamostatnili. Nehlídali nás na každém kroku, abychom náhodou nezakopli a
neodřeli si koleno.
Dnes si děti hrají v uzavřeném oploceném prostoru na certifikovaném hřišti pod
dozorem rodičů, kteří jim svými příkazy a zákazy do volné hry neustále
zasahují. Chráníme děti i sebe více než je potřeba. Ztrácíme tím života
záchranné instinkty.
Proč dětem nedopřát více volnosti? Dnešní doba je mnohem bezpečnější a
pro bezpečnost se dělá maximum. Děti jsou jako ve vatičce. Přitom nedostatek
sportu a pohybu vede k stále častějším úrazům, k nemotornosti, k obezitě.
Některé děti jsou ve škole tak líné, že raději řeknou, že zapomněly cvičební
úbor, aby nemusely cvičit. V družině se raději budou nudit, než by se zapojily
do nějaké hry a vyčkávají, až přijde jejich příležitost a ve třídě se vrhnou
k počítači. Tam už jsou ve svém živlu.
V roce 1995 trávily děti podle statistik venku volnou hrou asi 2,5 hodiny, dnes
necelých 45 minut.
Vztah ke sportu je třeba vybudovat do sedmi let
Děti, které jejich rodiče nevedou k pohybu a sportu v dospělosti mnohem
častěji skončí jako obézní neurotici. Základ pro pozdější vztah ke sportu a
pohybu je nutné vybudovat nejpozději do sedmi let a v tomto věku je pro dítě
určujícím vzorem vlastní rodina. Pokud rodiče tráví většinu volného času
pasivním vysedáváním u televize nebo v nákupních centrech, nemohou čekat,
že z jejich ratolesti vyroste další Jaromír Jágr.
Předškoláci přitom nemusí každý den trávit hodiny na sportovišti, ale je
potřeba, aby s rodiči zažívali nějakou společnou sportovní aktivitu. Dětem do
čtyř let stačí společné pěší vycházky zpestřené jízdou na odrážedle, s většími
potomky lze podnikat společné výlety na kole, plavat, bruslit nebo lyžovat.
Po dovršení sedmi let se dítě postupně vymaňuje z vlivu rodiny a začíná si ke
sportu hledat vlastní cestu, do deseti let si pak uvědomí, zda mu lépe vyhovuje
skupinový, nebo individuální sport. V tuto chvíli je vhodné zúžit pohybové
aktivity jen na několik sportů, kterým se malý sportovec bude věnovat i v
budoucnosti.
Nejpozději do deseti až třinácti let jsou předpoklady pro sport v mozku
zformovány ze 40 procent a toto psychické nastavení už nikdy v životě nelze
změnit. Je čas společně s dítětem vybrat pouze jeden nebo dva sporty a
věnovat se jim naplno.

Období od třinácti do sedmnácti let věku je spojeno s touhou dosáhnout ve
sportu velkých úspěchů a současně dochází k přirozenému profilování vůdců.
Sečteno, podtrženo aneb několik postřehů k tomuto tématu, které mě
zaujaly:
• Pokud dítě nezačne sportovat do sedmi let, pohyb se už nikdy nestane
běžnou součástí jeho života.
• Ve stresové situaci pak už nikdy nereaguje automaticky a celý život se
správné reakci učí.
• Sport významně zvyšuje adaptabilitu, tedy schopnost přizpůsobit se
životním změnám, respektive odolnost vůči stresu.
• Sport je nenásilný způsob, jak zvládnout výhry i prohry, naučit se
disciplíně, schopnosti kooperace i zdravé soutěživosti.
A navíc - sportovci jsou výrazně odolnější vůči stresu než lenoši a jsou
většinou mnohem úspěšnější v životě.

Mgr. Ivana Martínková

Úspěchy klubu kickboxu Hammersgym
Ve dnech 17. – 27. 11. se konalo v Řecku ve městě Loutraki Mistrovství Evropy
v kickboxu. Za Českou republiku odjelo na tento vrcholový turnaj sezony,
nejprestižnější asociace WAKO, reprezentovat 8 závodníků. Mezi nimi byli i
sourozenci Tereza a Aleš Martínkovi z Bolešin.
A nevedli si zde vůbec špatně. Aleš skončil těsně před medailovým umístěním,
když v boji o bronzovou medaili podlehl závodníkovi z Izraele v poměru 2:1.
Tereze se vedlo lépe. Vybojovala svůj první seniorský titul Mistryně Evropy,
když ve finále porazila maďarskou reprezentantku. Tereza je již majitelkou
titulu mistryně a vícemistryně světa a mistryně Evropy v juniorských
kategoriích, ale mezi dospělými je to její první titul. Zatím mezi dospělými
vybojovala několik bronzových medailí na evropské a světové scéně, takže
získání tohoto prvního titulu doprovázely slzy štěstí.
Oba dva jsou členy sportovního klubu Hammersgym , který je již třetím rokem
nejlepším sportovním oddílem v ČR. Mezi členy klubu je i letošní juniorská
Mistryně světa Nikola Hammerová, která získala titul ve dvou disciplínách a
Luboš Vanka, který získal dvakrát bronz.

Sourozenci Martínkovi se tomuto
sportu věnují již několik let. Závodili
nejen v ČR, ale reprezentovali svou
zemi i v jiných zemích jako Německo,
Polsko,
Slovensko,
Rakousko,
Maďarsko,
Itálie,
Chorvatsko,
Slovinsko, Srbsko, Turecko, Irsko.
Z Bolešin také již druhým rokem
sbírají zkušenosti i na mezinárodním
poli sourozenci Ondřej a Kačka
Matějkovi.
Klub má sídlo v Bolešinech, ale
tréninky probíhají v Běhařově. Od
příštího roku bychom chtěli trénovat
také
v Bolešinech.
Kickbox
je
individuální sport, který pomáhá zvýšit
kondiční
výkonnost,
psychickou
odolnost a sebevědomí. Chtěli
bychom pozvat zájemce o tento sport
nebo ty co by si chtěli zacvičit a zvýšit
si kondiční výkonnost, aby přišli mezi nás. Přijďte a můžete trénovat
s juniorskou mistryní světa Nikolou Hammerovou, bronzovým medailistou z MS
Lubošem Vankou, se seniorským reprezentantem Alešem Martínkem a
Mistryní Evropy Terezou Martínkovou. Můžou přijít děti už od 7 let, ale i starší
věkové kategorie. Tréninky vždy probíhají pod vedením zkušených trenérů,
kteří jsou zároveň asistenty reprezentačního trenéra a jsou držiteli trenérských
licencí pro kickbox!
Mgr. Ivana Martínková

Vánoční posezení v bolešinské
hospůdce při harmonice
Ve středu 21.12.2016 od 17:00 hodin zveme nejen
děti, ale i širokou veřejnost na výstavu keramiky, kde
si můžete vyzkoušet práci s hlínou, okouknout různé
výrobky šikovných dětí a žen nebo jen nabrat
inspiraci.
Na závěr večera se pobavíte v příjemném prostředí
při harmonice.
Srdečně jste všichni vítáni.

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 2015 – říjen 2016). Obec od občanů vybrala na poplatcích 410218,- Kč.
Naopak za poskytnuté služby svozových firem zaplatila částku 438885,- Kč, z toho
za separovaný odpad (plasty, papír, sklo) 166359,- Kč, za biologicky rozložitelný
odpad 55583,- Kč, za nebezpečný a velkoobjemový odpad 15011,- Kč a za
směsný komunální odpad (popelnice) 208943,- Kč. Od společnosti EKO-KOM
obdržela příspěvek za tři čtvrletí 70790,- Kč za to, že obec třídí odpad. Z
uvedených čísel vyplývá, že obec v tomto roce zaplatila navíc do tohoto
systému likvidace odpadů 35678,- Kč nepočítaje v to příspěvek od EKO-KOMu.
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 2016.
Pro připomenutí Čl. IV OZV č. 3/2014 – Sazba poplatku:
Četnost vývozu
Nádoba 110/120 l
Nádoba 240 l
1030 Kč
1694 Kč
Popelnice – 1x měsíčně – 13
svozů/rok (modrá známka)
2030 Kč
3494 Kč
Popelnice – 1x za 2 týdny – 26
svozů/rok (zelená známka)
2735 Kč
4763 Kč
Popelnice – kombinovaný svoz – 40
svozů/rok (žlutá známkal)
Popelnice – chalupáři – 16 svozů/rok 1190 Kč
1685 Kč
1.4.- 30.10. (modrozelená známka)
320 Kč
480 Kč
Popelnice – jednorázový svoz (bílá
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
2017 finanční podporu ve výši 150 Kč. Jedná se o 88 nemovitostí. Všem, kteří
zodpovědně přistoupili k tomuto problému, chceme poděkovat a věříme, že v
příštím roce 2017 to bude ještě lepší. Pro zajímavost, na likvidaci BRO (biologicky
rozložitelného odpadu) jsme oproti roku 2015 ušetřili téměř 5 tis. Kč.
Kdy a kde se budou prodávat známky na vývoz popelnic na r. 2017?
Slavošovice
Domažličky
Pečetín
Kroměždice
Bolešiny

pondělí
12.12.2016
16:30 – 17:30 hod.
pondělí
19.12.2016
16:30 – 18:00 hod.
pondělí
2.1.2017
17:00 – 18:00 hod.
pondělí
2.1.2017
16:00 – 17:00 hod.
v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Ing. Josef Sommer

Kouzelné vánoce …
pozvánky na 2 akce
Vedení obce v součinnosti s
Ochotnickým kroužkem ZŠ a
nájemcem KD Bolešiny Vás
srdečně zvou v neděli 18.12.2016
do místního KD, kde od 15:00
hodin proběhne již druhé setkání
dětí,
jejich rodičů, babiček i
dědečků, ale i ostatních občanů
naši obce a okolních vesnic.
Letošní název je v titulku a víc
nehodláme prozradit jen to, že na
závěr
tohoto
slavnostního
odpoledne proběhne jako loni
soutěž „O nejlepší vánoční Pečivo“,
kterou dotuje obec peněžitými
poukázkami 200 Kč za 3. místo,
300 Kč za 2. místo a vítěz získává
poukázku na 500,- Kč. Stačí jen do
zahájení programu přinést min 10
kousků vánočního cukroví od jednoho druhu a soutěžící může soutěžit i s více
druhy pečiva.
K vánoční atmosféře přispěje i voňavý čaj pro děti a svařené víno pro dospělé.
Zveme každého, kdo chce zažít předvánoční atmosféru pohody a vnitřního
uspokojení s vyprávěním, básničkami, hudbou a zpěvem při oslavě poslední
adventní neděle letošního roku.
Váš František Strnad

Historie SK Bolešiny - 10. část
Pokračujeme sezonou 2008-2009. Jak již víme z minula, "A" tým mužů
postoupil do III. třídy OP. Po podzimu měl pouhých 7 bodů a přezimoval
na beznadějném posledním místě. Všichni si už mysleli, že se po roce opět
vrátíme do "pralesní ligy". Stal se však zázrak a zjara jsme získali
21 bodů. To znamenalo konečné 11. místo a vytouženou záchranu.
Dorostenci v OP skončili na 8. místě s 19. body. Žáci v okresní soutěži se
ziskem 10 bodů obsadili 6. místo. Starší přípravka byla v OS na 6. místě

se ziskem 16 bodů. Mladší žáky a mladší přípravku jsme tehdy neměli.
Nyní se přesuneme do současnosti. Skončil nám podzim sezony 20162017 s rozdílnými výsledky. "A" muži obsadili 5. místo v OP a vybojovali 23
bodů. Muži "B" postoupili nově do III. třídy OP a jako nováček si nevedlo
vůbec špatně. Skončili na 9. místě se ziskem 18. bodů. Mladší žáci v OP
získali 4 body a přezimují na posledním 10. místě. Jedná se o velmi mladý
tým, kde pouze jeden hráč spadá věkem do této kategorie ostatní jsou
starší přípravka. Dorost, starší žáky a starší přípravku jsme v této sezoně
neobsadili. Mladší přípravka se výsledkově nehodnotí. Kobra Stars skončila
v letní lize hůře než čekala (asi 6. místo). Nyní hraje zimní ligu v Plánici a je
průběžně na 4. místě.
Vlastimil Trojan

Slavnostní předání nového automobilu pro SDH Bolešiny
V sobotu dne 3.12.2016
proběhlo slavnostní předání
nového automobilu pro
SDH Bolešiny. Chladné, ale
slunečné počasí nebylo
překážkou, aby se sešel
hojný počet účastníků této
milé události. Klíčky od
automobilu
symbolicky
předal
starosta
obce
Bolešiny, pan Ing. Josef
Sommer, starostovi hasičů,
panu Františkovi Hlaváčovi.
Zároveň vylíčil, že cesta k získání automobilu s dotací od Ministerstva vnitra
ČR nebyla jednoduchá. Popřál jednotce sboru dobrovolných hasičů Bolešiny,
aby automobil dobře sloužil, přispěl ke stmelení kolektivu dobrovolných hasičů
a případnému nalákání nových mladých lidí do sboru. Na závěr promluvil
plánický farář, pan Vrbenský, a následně automobilu požehnal. Všichni
přítomní si poté mohli vozidlo prohlédnout. Součástí události bylo i předvedení
zásahové techniky jednotky profesionálních hasičů z Klatov. Tímto děkuji
starostovi obce, zastupitelům a hasičům, kteří vynaložili nemalé úsilí k získání
tohoto nového vozidla, a přeji, ať dobře slouží!
Miroslav Vích

Konec divadelní sezony?
Ochotnické divadlo Bolešiny od března do října sehrálo celkem 11 představení
komedie s názvem SPARTAKYJÁDA, která měla dle jejího autora JUDr.
Františka Strnad nečekaný úspěch, a my zveřejňujeme jeho hodnocení:
Děkuji všem herečkám, hercům. Děkuji Oli Myškové za úžasné kulisy, kostýmy
a nacvičení sportovního vystoupení jak skladby pro rok 2016, tak pro rok 2021,
ty ztvárnila profesionální choreografka Kateřina Bednářová a myslím, že
úžasně. Poděkování patří i obecnímu zastupitelstvu, které nám finančně
přispělo na zvukovou aparaturu a rovněž děkuji Michaelovi Buriánkovi, jenž
nám umožnil nácviky v tělocvičně místní ZŠ.
Nesmím ovšem zapomenout na diváky, pro které jsme hráli a letos si i
vyhodnotili nejlepší publikum, a to v Bučovicích na Moravě, v Myslovicích a
Běšinech. Tam jsme hráli před vyprodanými sály a v Bučovicích v rámci
mezinárodního ochotnického týdenního festivalu s názvem „10. ročník
Memoriálu národního umělce Miroslava Doležala“ a my jsme ten večer měli za
patrona mého kamaráda, režiséra Zdeňka Trošku. Myslím, že životní zážitek
jak pro nás herce, tak pro diváky. A tam se objevil i ten otazník … Končit anebo
pokračovat? Máme další místa, kde chtějí, abychom hráli, máme možnost
vystoupit na celokrajské soutěžní přehlídce v Horažďovicích, zahrát si v
plzeňském divadle Pluto a dokonce v Praze. Bohužel ČAS, se nazývá ten
problém, neb jsem upravil klasickou Lucernu od Aloise Jiráska, jako veselejší
pohádku pro dospělé a i jako zpěvohru, sehnal kvalitní herce z okolních
ochotnických divadel, předběžně dojednal naše vystoupení např. v areálu
zámecké zahrady v Chanovicích, na hradě Rabí, Lesním divadle v Nýrsku či v
Újezdě u Domažlic ve dvoře Kozinova statku a měli bychom začít zkoušet, tak
aby na jaře 2017 jsme mohli LUCERNU uvést. Splnil bych si tím životní sen na
straně jedné, ale na straně druhé Spartakyjádu, moje desáté dílo, bych nerad
pochoval.
Váš František Strnad

Pečetín v roce 2016
S blížícím se koncem roku bych Vás chtěl seznámit s událostmi, které se
v naší obci v letošním roce uskutečnily.
Tradiční stavění máje proběhlo 30.4.2016. Akce se zúčastnily děti i dospělí.
Počasí nám vcelku přálo, bylo sice chladno, ale déšť nás letos nevyhnal. Na
řadu přišlo i opékání vuřtů a zpívání při harmonice. Úkol uhlídat májku jsme
letos bez nesnází splnili.

Na sobotu 4.6.2016 připravili hasiči a maminky historicky 1. dětský den plný
soutěží pro naše nejmenší. Pro menší děti připravily maminky disciplíny jako
házení kroužků na tyč, skákání v pytli nebo ochutnávku ovoce. Pro větší děti
připravily jízdu zručnosti na koloběžce nebo šplhání na laně v korunách
stromů. Děti si vysloužily sladkou odměnu za svoji šikovnost a na závěr pro ně
bylo přichystáno malé občerstvení, na kterém se podílely nejen maminky, ale i
místní hasiči.
Tradiční oslavy dne myslivosti pořádalo 25.6.2016 Myslivecké sdružení
Domažličky U Huberta v Pečetíně. S organizací a občerstvením vypomohli
pečetínští hasiči. I přes nepřízeň počasí se sešlo dost příznivců myslivosti a
oslavy se vydařily.
V srpnu se občané sešli na předpouťovém posezení při harmonice, na kterém
jako každý rok zahrál p. Josef Novák.
Zatím poslední akcí letošního roku byl výlov rybníka na návsi. Ten letos připadl
na poslední říjnovou sobotu. Ryb byl dostatek, sešlo se i dost přihlížejících,
kteří mohli hlad zahnat výbornými klobásami z udírny.
Doufáme, že i příští rok bude bohatý na události, při kterých se všichni
společně sejdeme a pobavíme se.
Karel Kohout

Blahopřejeme jubilantům
60 let
Anna Sedláčková
Karel Hlom
Marie Toušová

Bolešiny
Bolešiny
Bolešiny

65 let
Oldřich Touš
Josef Krátký
Milada Kantová
Kamila Ržoncová

Pečetín
Pečetín
Kroměždice
Slavošovice

70 let
Josef Novák
Václav Touš

Pečetín
Slavošovice

80 let
Marie Bayerová
Marie Bohůnková
Ludmila Krátká

Slavošovice
Kroměždice
Pečetín

81 let
Josef Matějka

Bolešiny

82 let
Josef Krátký

Pečetín

85 let
Anna Rubášová

Pečetín

86 let
Blažena Sommerová
Marie Růžičková

Bolešiny
Kroměždice

88 let
Vlasta Peksová

Bolešiny

90 let
Jiřina Brabcová

Kroměždice

93 let
Marie Krausová

Domažličky

95 let
Magdalena Michalová

Bolešiny

96 let
Marie Matějková

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

