Zpravodaj
Číslo 4/2012

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky poslední vydání Zpravodaje v tomto roce. Je na místě
ohlédnout se zpět a zhodnotit, jaký vůbec byl ten téměř uplynulý rok. Bylo by
ode mne netaktní, kdybych Vám měl začít vyjmenovávat vše, co se nám
v tomto roce podařilo zrealizovat. Všichni, kdo se pozitivně dívají kolem sebe,
vyhodnotí klady i zápory odvedené práce zastupitelstva obce sami. Jen pro
dokreslení věci mohu konstatovat, že se v tomto roce na poli investičním
v obcích našeho správního území prostavělo úctyhodných 8.308 tisíc Kč
(protipovodňová opatření směrem od Myslovic, veřejný bezdrátový rozhlas,
rekonstrukce víceúčelové budovy v Domažličkách, úprava prostranství před
budovou Základní školy v Bolešinech a další drobné akce). Velkou radost a
příjemný pocit máme z toho, že funguje ke spokojenosti veřejnosti keramická
pec, sociální a společenské zázemí na fotbalovém hřišti a po roce je možné
pozitivně hodnotit zateplení kulturního domu v Bolešinech. Samozřejmě stále je
co vylepšovat. Každý z Vás určitě má přání i představy, co by se v našich
obcích dalo udělat, vylepšit. Téměř před půl rokem jsem z tohoto místa prosil a
vyzýval Vás, milí spoluobčané, Vás, zájmové a společenské organizace,
abyste podávali návrhy na projekty, které by se mohly realizovat v příštím
plánovacím období (léta 2014 – 2020). Prozatím na výzvu reagovaly: SDH
Domažličky, Mlýn Podhora, SDH Slavošovice, SK Bolešiny. Těmto patří
poděkování. Vás ostatní, kterým není lhostejný osud našeho správního území,
bych chtěl požádat, abyste své náměty podávali na obecní úřad nejpozději do
konce letošního roku. Za každý sebemenší podnět nebo nápad Vám budeme
vděční.
Vážení spoluobčané, za několik dní nás čekají vánoční svátky a závěr roku.
Přeji Vám všem, Vašim rodinám i blízkým, abyste je prožili v klidu, zdraví a
pohodě a v novém roce abyste měli pevné zdraví, provázelo Vás štěstí a
spokojenost. To Vám ze srdce přeji nejen já, ale i celé zastupitelstvo Obce
Bolešiny.

Ing. Josef Sommer

Vánoční pohlazení
Neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech.
Blíží se kouzelný čas Vánoc a konec starého roku, přichází čas zastavení a
přemýšlení o životě kolem nás i v nás. Přijměte prosím jako pohlazení po duši
a také jako naše poděkování krátkou ukázku povídky z knihy Roberta
Fulghuma. Děkujeme všem žákům, jejich rodičům a všem lidem dobré vůle za
zachování přízně naší škole a přejeme Vám pohodu, štěstí, klid a zdraví.
VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak
vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu
hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam
naučil:
• O všechno se rozděl.
• Hraj fér.
• Nikoho nebij.
• Vracej věci tam, kde jsi je našel.
• Uklízej po sobě.
• Neber si nic, co ti nepatří.
• Když někomu ublížíš, řekni, promiň.
• Před jídlem si umyj ruce.
• Splachuj.
• Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
• Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu
maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
• Každý den odpoledne si zdřímni.
• Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a
drž se s ostatními pohromadě.
• Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a
proč, ale my všichni jsme takoví.
• Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku všichni umřou. My také.
• A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které
ses naučil - největší slovo ze všech - DÍVEJ SE.
Všechno, co potřebujete znát, tam někde je. Slušnost, láska a základy hygieny.
Ekologie, politika, rovnost a rozumný život.
Vyberte si kterékoliv z těch pravidel a řekněte to složitými dospělými výrazy a
vztáhněte si na to svůj život v rodině nebo práci, na svou vládu nebo svůj svět
a uvidíte, že to platí, je to jasné a sedí to. A představte si, oč lepší by byl svět,
kdybychom si všichni – na celém světě – každý den ve tři odpoledne dali
koláček a mléko a pak si lehli a zdřímli si s polštářkem pod hlavou. Nebo kdyby
základní politikou všech vlád bylo vždycky vracet věci nazpátek a uklízet po
sobě.

A stále ještě platí - bez ohledu na to, kolik vám je let -, že když vyrazíte do
světa, nejlepší je chytit někoho za ruku a držet se pohromadě.
Zdroj: Robert Fulghum, Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil
v mateřské školce, orig. All I Realy Need to Know I Learned in Kindergarten,
nakl. Argo, rok vydání 2003 (2. vydání), ISBN 978-80-7205-935
Mgr. Michael Burianek a zaměstnanci školy v Bolešinech



První cesta vede do Bolešin
Ochotnické divadlo ze Železné Rudy i v roce 2013
dodrží tradici a se svoji novou hrou po únorové
premiéře přijede v pátek 1.3.2013 do Bolešin, kde
od 19 hodin uvede v místním kulturním domě svoji
novou komedii s názvem ,,Nepohádka o českých
loupežnících“. Tradice je dodržena i v autorství a
režii JUDr. Františka Strnada.
Zeptali jsme se Františka Strnada, s čím tentokráte ochotnické divadlo přijede.
„Loupežníci jsou komedií o komedii,ve které žijeme a oni tady žijí s námi. My,
obyčejní lidé, jen koukáme, co se děje a s bezmocností konstatujeme, že
málokdo předpokládal stav,ve kterém se v současnosti nacházíme. Marasmus
morálky,slušnosti,etiky i ekonomiky.Moji snahou bylo tento stav dostat na zcela
opačnou stranu, alespoň na dvě hodiny při představení samém. Věřím, že
návštěvníci budou odcházet ne s bolestí v srdci, ale s bolavou bránicí od
smíchu. Navíc publikum v Bolešinech bylo vždy báječné a doufám, že tomu
bude i 1.3.2013. Navíc, mám u vás spousty kamarádů a kamarádek, známých,
s panem starostou jsme dlouholetí přátelé, stejně tak s Marcelou a Bohoušem
z kuturáku. To je stav, kdy se vracíte jako domů. A kdo by se domů nevracel
rád?“
O čem vlastně komedie ,,Nepohádka o českých loupežnících“ je? O Sarkovi
Farkovi, o Romtrandovi, Rumdajsovi o Viktorovi Zmoženém a o Davidovi
Neradovi.Pochopitelně i jejich partnerkách.V předešlé větě není žádný
překlep.Tak se skutečně neskuteční hrdinové jmenují. „Víc neprozradím, jen to,
že se DO BOLEŠIN SE VŠICHNI MOC TĚŠÍME,“ usmívá se František Strnad.

Zveme Vás ...


na vánoční koncert Základní umělecké školy J.Kličky, Klatovy „Za betlémskou
hvězdou“, který se uskuteční v pátek 21.12.2012 od 17:00 hod v Kydlinech
v kostele sv. Václava. Těšíme se na Vás.



na vánoční posezení, možná i s muzikou, ve středu 19.12. prosince 2012 od 18,00
hodin do Kulturního domu v Bolešinech spojené s výstavou keramiky.
Vedoucí kroužku Dana Lencová



Sportovní klub Bolešiny na konci roku 2012
Během začátku listopadu skončily svoji podzimní polovinu
všechny soutěže OFS Klatovy. Naše týmy skončily s
rozdílnými úspěchy.
Muži "A", nováček okresního přeboru, skončili na 12. místě
se ziskem 14 bodů, muži "B" na 9. místě s 15. body. Starší
žáci obsadili velice krásné 4. místo a získali 24 bodů, mladší
žáci vybojovali s 13 body 8. místo.
V současné době hrají svoji soutěž týmy Kobra "A" a "B" v Zimní dívčí
amatérské fotbalové lize, která se hrává o víkendech v plánické tělocvičně.
V plném proudu jsou soutěže v ledním hokeji. Bývalí bolešinští hráči však hrají
v jiných klubech. Nejvíce jich hraje v týmu HC Čápi Klatovy, dále v Lubech,
Dílech, Hrádku u Sušice a v jiných klubech.
Závěrem bych rád připomenul, že v sobotu 29.12.2012 se koná již tradiční
vánoční turnaj ve stolním tenise v KD Bolešiny.
Vlastimil Trojan



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.

... fotosoutěž

Obec Bolešiny oznamuje, že uzávěrka fotosoutěže o nejlepší snímek ze života
obce se posunuje na konec ledna 2013 a její výsledky budou vyhlášeny na
jednání zastupitelstva obce 13.3.2013. Své fotografie zasílejte do 31.1.2013 na
adresu Obec Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy. Podmínky soutěže najdete
na www.bolesiny.cz.



U3V, nebo-li univerzita třetího věku
V říjnu usedli "studenti" VU3V do školních lavic v
Bolešinech. Začali zimní semestr České vysoké
školy zemědělské. V těchto dnech úspěšně semestr
zakončili. Ke zvládnutí učiva někteří využívají bezplatný
internet v místní knihovně v Bolešinech.
V tomto semestru se studenti seznámili s pěstováním
jedlých a léčivých hub, lesnictvím a myslivostí. Absolvovali
pilotní semestr astronomie, Každá přednáška se musí zakončit testem o deseti
otázkách. Semestr končí velkým testem bez možnosti opravného pokusu. V
letním semestru budeme mít geometrii.
Všichni „studenti“ zvládají učivo bez problémů. „Jestli to vše zvládneme
budeme mít v roce 2015 promoce“, doplnila informace Zdeňka Holá.

Komunální odpad v roce 2012
Pokud zastupitelstvo obce na svém 11. veřejném zasedání dne 13.12.2012
schválí obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, bude platba za odvoz a
odstranění směsného komunálního odpadu (popelnice) řešena formou
známek, které si majitelé nemovitostí ve správním území naší obce budou
povinni koupit nejpozději do konce ledna příštího roku.
Upozorňujeme, že od února 2013, nebude tomu, kdo nebude mít zakoupenou
a vylepenou známku na popelnici, nebude odpad vysypán a odvezen.
Majitelé nemovitostí si budou moci opět vybrat z pěti možností:
Četnost vývozu
kombinovaný svoz - 1x týdně v zimním
období + 1x za 2 týdny letním období (40
svozů)
1x za dva týdny po celý rok (26 svozů)
1x za měsíc (13 svozů)
1x za 2 týdny v období od 1.4. do 31.10.
- chalupářská (16 svozů)
jednorázový vývoz

Cena vývozu nádoby (objem)
120 l
240 l
2435 Kč
4370 Kč
1730 Kč
780 Kč
990 Kč

3110 Kč
1400 Kč
1780 Kč

120 Kč

215 Kč

Známky se budou prodávat na obecním úřadě od pondělí 17.12.2012.
Dále si je budou moci občané zakoupit 17.12.2012 od 16:00 do 17:00 hod.
v Kroměždicích a týž den od 17:00 do 18“00 hod. v Pečetíně, v pondělí
7.1.2013 od 16:00 do 17.30 hod. v Domažličkách a v pondělí 14.1.2013 od
16:00 do 17.30 hod. ve Slavošovicích.



Okénko do historie
Bolešiny před 100 lety:
Při sčítání k 31.12.1910 žilo v obci 385 obyvatel.
Lidé zde chovali 20 koní, 382 kusů hovězího, 223 prasat, 11 koz, 3 ovce, 1299
slepic, 130 husí, 9 kachen, 112 holubů.
... a pak že statistika nuda je.

Jiří Gregora

Prodej stavebních pozemků v k.ú. Bolešiny
Obec Bolešiny oznamuje zahájení prodeje pozemků č. 2247, 2248,2249, 2250
a 2251 v k.ú. Bolešiny určených k výstavbě rodinných domů.
2
Plocha jednotlivých pozemků činí cca 1000 m .
2
Prodejní cena byla stanovena na 600,- Kč/m .
Pokud budoucí majitel postaví a zkolauduje do pěti let od koupě pozemku 1
2
bytovou jednotku, bude mu obcí vrácena částka 50,- Kč/m . Zkolauduje-li ve
2
stejné lhůtě 2 bytové jednotky, dostane zpět 100,- Kč/m .
Parcely budou k prodeji od 17.12.2012.

Hasičská soutěž PS 8 ve Slavošovicích
Dne 6.10.2012 se konala ve Slavošovicích tradiční hasičská soutěž PS 8.
Za krásného podzimního dne se soutěže zúčastnilo 16 družstev, z toho 1
družstvo žen z Lub. Soutěžilo se ve dvou kolech a započítával se lepší čas. Po
prvním kole byli výsledky velmi vyrovnané. Slavošovičtí hasiči byli třetí za
prvními
hasiči
z
Petrovic u Měčína a
druhými Dešenicemi.
Ve druhém kole si
hasiči ze Slavošovic
zlepšili čas na 25,52 s,
tím se dostali na první
místo. Petrovičtí hasiči
časem 25,71 s byli na
druhém místě a hasiči
z Dešenic obsadili
místo třetí.
Měli
jsme
všichni
radost,
že
naše
družstvo, které má
nejvyšší věkový průměr, získalo ve vyrovnaném boji trofej nejvyšší.
Helena Toušová


Oznámení
ZAHÁJENÍ ADVOKÁTNÍ PRAXE
Dovoluji si touto cestou oznámit otevření advokátní kanceláře v Sušici od
1.12.2012. Právní praxi budu vykonávat v oblasti práva rodinného,
pracovního, občanského, v oblasti převodu nemovitostí, zastupování v
soudních řízení, vymáhání pohledávek, včetně sepisování veškeré smluvní
agendy.
Advokátní kancelář a milé přívětivé prostředí najdete na adrese:
Sušice, Náměstí Svobody 50 (pasáž Fialka) - 1. patro.
tel. : 376310110, e-mail: jirina@rippelova.cz
JUDr. Jiřina Rippelová
Advokátka, ev.č. ČAK 07226

Kam za kulturou
21.12.2012

Adventní koncert „Za vánoční hvězdou“ kostel sv.Václava
Kydliny od 17:00 hod.

26.12.2012

Vánoční létání – letiště model klubu Bolešiny

29.12.2012

Turnaj ve stolním tenise v KD Bolešiny

5.1.2013

Tříkrálový turnaj ve vybíjené v KD Bolešiny

12.1.2013

Výroční členská schůze SDH Domažličky

19.1.2013

Hasičský bál, začátek v 19:00 hod., hudba Skalanka

26.1.2013

Dětské maškarní, večer maškarní pro dospělé

26.1.2013

Výroční členská schůze SDH Slavošovice

2.2.2013

Turnaj „V prší“

16. – 17.2.2013

Divadelní představení „Hrátky s čerty“ v podání Plánického
ochotnického divadla

1.3.2013

Divadelní představení „Nepohádka o českých
loupežnících“ v podání železnorudských ochotníků

16.3.2013

Josefovské zpívání s „Venou z krámu“

23.3.2013

Otevírání nebe – letiště model klubu Bolešiny



Akce pořádané ZŠ Bolešiny v období leden – březen
2013
5.1.2013

Zájezd do ND Praha – balet Louskáček

11.–13.1.2013

Expedice Hojsovka – rodinný pobyt na horách

26.1.2013

Maškarní bál

30.1.2013

Zápis do MŠ a ZŠ Bolešiny, den otevřených dveří

Výlov rybníka v Domažličkách
Stejně jako každým rokem i letos byl na hrázi rybníka v Domažličkách nezvyklý
šum. Hasiči z Domažliček se
sešli při jeho výlovu.
Výlov si nikdo z místních
nenechal ujít. Dřevo na
ohýnku na hrázi příjemně
praskalo a vůně pečených
vuřtů se linula po okolí.
Počasí přálo a lidé postávali
na
hrázi,
klábosili
se
známými,
pozorovali,
jak
hasiči vynášejí ryby do
připravených kádí, a čekali,
aby si alespoň jednoho
šupináče odnesli domů.



Víte, že ...
Kapr patří mezi tradiční symboly českých Vánoc. Symbol kapra se objevuje na
vánočních dekoracích a přáních.
K tradičním staročeským vánočním pokrmům patřil černý kuba, z polévek
hrachová či houbová, na stole nechybělo cukroví či sušené ovoce. Kapr se na
vánočním stole začal objevovat až na začátku 19. století, a to spíše
v rybníkářských oblastech a nebo v zámožnějších rodinách.
Vánoční kapr se původně upravoval na černo, kdy se kapří maso vařilo
s nejrůznějšími ingrediencemi jako ořechy, perník či švestky. Dnešní tolik
oblíbený smažený kapr s bramborovým salátem se v české kuchyni objevil
později. Poprvé ho připravila M.D. Rettigová a první recept na jeho přípravu se
objevil v kuchařce až v roce 1924. Obliba smaženého vánočního kapra velmi
rychle rostla a od druhé poloviny 20. století se stal tradičním štědrovečerním
pokrmem ve většině českých domácností.
S kaprem je spojený i další vánoční zvyk, a to sice schovávání šupin pod talíř
na štědrovečerním stole. Takto schované šupiny prý přinášejí štěstí a zajistí
dostatek peněz v příštím roce. Někteří lidé ze stejného důvodu nosí šupiny
z vánočního kapra i ve své peněžence.

V některých rodinách se můžeme setkat i s novodobým zvykem pouštění kapra
na svobodu. Lidé v dobré vůli, aby ušetřili kapra před smrtí, se s ním vydají
k řece či k rybníku, kde ho vypustí na svobodu. Bohužel kapři, kteří byli na
podzim vyloveni z rybníka a později sádkováni, mají malou šanci na přežití.
Během sádkování ztratily mnoho energie a nejsou připraveni na přezimování.
Tudíž pokud si koupíte kapra, kterého necháte přes Vánoce ve vaně a pak
následně ho vypustíte na svobodu, připravíte pro něj jen strádání.



Čas vánoční
Na stole plápolá svíčka,
pokojem se line vůně
cukroví,vánoční koledy
nás ukolébávají svým
klidem a naplňují duši
pokorou, vzájemnou
úctou a láskou.
Poklidné vánoční svátky
přeje kolektiv
Zpravodaje



Příští číslo zpravodaje vyjde v dubnu 2013. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 20. 3. 2013 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

Blahopřejeme jubilantům
60 let
Karel Šnejdar
Marie Kroupová

Slavošovice
Kroměždice

65 let
František Michal
Josef Bauer

Bolešiny
Bolešiny

70 let
Jiří Tesarczyk
Vlastimil Bureš
Zdeňka Borkovcová

Slavošovice
Bolešiny
Bolešiny

81 let
Anna Rubášová
Jiřina Fránová

Pečetín
Bolešiny

82 let
Blažena Sommerová
Marie Růžičková

Bolešiny
Kroměždice

84 let
Vlasta Peksová

Bolešiny

85 let
Anastázie Slívová

Bolešiny

86 let
Jiřina Brabcová

Kroměždice

89 let
Marie Krausová

Domažličky

91 let
Magdalena
Michalová

Bolešiny

Zvonky zvoní, svět se směje
a každý Vám dneska přeje,
štěstí, zdraví, pohodu,
vždycky dobrou náladu.
Krásné narozeniny, hodně zdraví,
radosti, štěstí a mnoho hezkých
chvil
přeje

92 let
Marie Matějková

Bolešiny

93 let
Marie Klášterková

Bolešiny

Zastupitelstvo obce Bolešiny
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