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Úvodní slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
zbývá jen pár dní a letošní rok se stane minulostí. Minulostí, která zanechá
trochu pochmurné stopy v nás všech. Vždyť všechna vládní opatření a nařízení,
které vyústila v lockdown, byla pro všechny něčím novým a neznámým.
Omezení pohybu a setkávání se, uzavření obchodů, divadel, kin, sportovišť, škol
a mnohých dalších míst zasáhlo nelítostně do našich životů.
I přesto všechno jsou před námi jedny z nejkrásnějších svátků roku – Vánoce.
Svátky, které se podle prvních zmínek slavily již ve 2. století a se kterými se pojí
mnoho zvyků a obyčejů. Letos si sice nezazpíváme koledy a nepůjdeme na
půlnoční, přesto věřím, že si je užijeme v klidu a pohodě v kruhu rodiny a se
vzpomínkou na své blízké.
Zapovězeny pro tentokrát zůstanou i bujaré oslavy příchodu nového roku. Rok
2021 je ze strany obcí tak trochu očekávám s nejistotou, která se týká
financování nejrůznějších akcí, protože dle předpokladů budou obcím kráceny
daňové příjmy. V souvislosti s tím jsou neustále sledovány nejrůznější dotační
tituly a na většinu akcí bude o dotaci požádáno.
Pro nadcházející období má obec v zásobníku připraveno několik akcí.
Namátkou uvádím dostavbu splaškové kanalizace A10 a A3 v Bolešinech,
výstavbu víceúčelového hřiště v Bolešinech, revitalizaci dětských hřišť v
Bolešinech, v Domažličkách a ve Slavošovicích, opravy a dostavba komunikací
v jednotlivých částech obce, oprava kaple ve Slavošovicích.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála klidné prožití
vánočních svátků a pevní zdraví, klid a pohodu v roce 2021.
Ing. Věra Majdlová Rozsypalová


Upozornění vlastníkům pozemků
Upozorňujeme vlastníky, jejichž pozemky přiléhají ke komunikacím a
chodníkům, aby dbali o údržbu svých dřevin a případě přerůstání jejich částí do
průchozích nebo průjezdných úseků, tyto části pravidelně odstraňovali.
Povinnost údržby zeleně vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích.
Zkontrolujte proto své nemovitosti a zajistěte odstranění větvoví do průchozích
nebo průjezdných úseků komunikací.
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Rozpočet obce na rok 2021
Příjmy celkem činí
Z toho
třída 1 – daňové příjmy
třída 2 – nedaňové příjmy
třída 3 – kapitálové příjmy
třída 4 – přijaté transfery
Financování (konsolidace)
Výdaje celkem činí
Z toho
třída 5 – běžné výdaje
třída 6 – kapitálové výdaje
Financování (konsolidace)
Saldo příjmy – výdaje

19 155 201,00 Kč
11 769 100,00 Kč
3 360 101,00 Kč
1 500 000,00 Kč
167 000,00 Kč
2 359 000,00 Kč
14 761 507,00 Kč
8 532 507,00 Kč
3 870 000,00 Kč
2 359 000,00 Kč
4 393 694,00 Kč
Více na www.bolesiny.cz



Školní rok 2020 – 2021
V úterý 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Zahájení tohoto školního
roku však bylo neobvyklé. Nejen pro žáky, ale i pro nás učitele a zaměstnance
školy. Protože podle nařízení vlády nesměli do budovy školy vstupovat dospělí
cizí lidé, tudíž i rodiče našich nových prvňáčků, rozhodli jsme se tento jejich první
slavnostní den uskutečnit na naší školní zahradě. Připravili jsme pod pergolu
takovou netradiční učebnu. Připravili jsme lavice, židličky, ale i ostatní pomůcky,
které si naši prvňáčci pak odnesli ve svých taškách domů. Naše nové prvňáčky,
jejich rodiče, ale i ostatní žáky školy pak slavnostně přivítal pan ředitel školy
Michael Burianek. Společné slavnostní zahájení bylo zakončeno sladkým
překvapením. Všichni žáci si mohli pochutnat na poháru s jahodami a šlehačkou
a pak se se svými třídními učiteli odebrali do budovy školy, kde se dozvěděli
základní informace týkající se nového školního roku.
Shledání žáků a učitelů po prázdninách bylo jiné než každým rokem. Minulý
školní rok se plošně zavřely 11. března školy a výuka probíhala na dálku. Když
se 25. května školy otevřely, docházka žáků nebyla povinná. Do školy jich
nastoupila jen třetina. Ostatní pracovali distanční výukou. Proto se někteří žáci
v září do školy podívali téměř po 6 měsících. Aby se dorovnalo učivo z
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předešlého školního roku, žákům zůstaly po celé září jejich učebnice a snažili
jsme se učivo doprobrat. I klasifikace byla omezena, aby žáci po tak dlouhé době
nebyli stresováni špatnými výsledky. Začátkem října se jim vyměnili učebnice a
mohli jsme zahájit výuku příslušného ročníku. A co se nestalo. V polovině října
byly v důsledku pandemie covid-19 opět uzavřeny školy. Znovu jsme museli
obnovit výuku na dálku. Bylo to velmi náročné nejen pro děti a učitele, ale hlavně
i pro rodiče. S velkým očekáváním jsme sledovali zprávy, kdy se budeme moci
zase vrátit do školních lavic. I samotní žáci se už do školy těšili, chyběli jim
kamarádi a kolektiv.
Až 18. 11. se do normální výuky ve škole vrátili žáci 1. a 2. ročníku, 30. 11. pak
ostatní žáci všech ročníků 1. stupně ZŠ. Úplně normální výuka to ale není.
Musíme dodržovat přísná opatření stanovená vládou. Některá jsou jasná,
pochopitelná a proveditelná, jako je například větrání, nošení roušek, zrušení
tělesné výchovy a zpěvu při hudební výchově nebo rozdělení žáků ve školní
jídelně. Ale i tak je to přes některé zhoršené podmínky pro mnohé z nás a i pro
rodiče po dlouhé době dobrá zpráva.
Co napsat na závěr. Blíží se vánoční svátky, začátek nového roku 2021.
Nepřejme si nic jiného, než aby se pomalu vše vracelo do normálních kolejí. Aby
již nedošlo k uzavírání škol. Aby příští rok byl mnohem lepší než ten současný.
Za všechny zaměstnance školy přeji všem hlavně pevné zdraví, štěstí,
spokojenost, aby se lidé k sobě chovali hezky a splnili se jim všechna přání.
Ivana Martínková


Vyhodnocení fotografické soutěže 2020
S radostí oznamujeme, že do letošního ročníku fotografické soutěže dorazilo
devět soutěžních fotogalerií. Letošní téma bylo „Voda a její podoby v krajině“.
Vyhodnocení nejlepších prací proběhlo na poradě zastupitelstva obce Bolešiny
dne 30.11.2020. S ohledem na současnou epidemickou situaci v souvislosti s
koronavirem, nelze uspořádat slavnostní předání cen během předvánočního
zasedání zastupitelstva obce. Diplomy a ceny budou proto soutěžícím předány
na obecním úřadě. Všichni soutěžící budou k převzetí osobně vyzváni. Již dnes
si však všechny soutěžní galerie můžete prohlédnout na webu obce v sekci
fotogalerie:
https://www.bolesiny.cz/aktualne/fotografie/rok-2020.
Strana 4

A nyní výsledky:
1. místo: Pavlína Vondrašová, diplom a finanční cena 2.000, - Kč
2. místo: Tereza Nováková, diplom a finanční cena 1.500, - Kč
3. místo: Amélie Přerostová, diplom, finanční cena 1.000, - Kč a drobná
pozornost udělovaná v dětské kategorii
4. místo: Patrik Moravec, diplom, finanční cena 500,- Kč a drobná pozornost
udělovaná v dětské kategorii
Srdečně gratulujeme vítězům a všem soutěžícím děkujeme za účast.
Ing. Miroslav Vích


Informace SK Bolešiny
Přiblížila se nám zima a ohledně dění v klubu Bolešiny se mnoho nezměnilo,
vlastně se odehrálo už jen jediné kolo fotbalových soutěží, jichž se účastní naše
týmy.
Muži "A" vyhráli v Pačejově 2:3 a se ziskem 15 bodů se posunuli na fantastické
4. místo v I.B třídě KP Plzeňského kraje.
Muži "B" porazili 7:4 Dešenice a posunuli se na průběžné 9.místo ve III. třídě OP
Klatovy, kde vybojovali už 12 bodů.
Další pokračování soutěží přerušilo nařízení vlády České republiky. Momentálně
je situace taková, že zbývajících 5 kol podzimu by se mělo odehrát brzy po
novém roce.
I. B třída by měla zahájit dohrávku 30.ledna, III. třída 27.února 2021. Vše by se
mělo odehrát na umělkách.
Ještě před tím by se měly odehrát tři přípravné zápasy na umělce v Klatovech,
10.1.2021 s Klatovy, 17.1.2021 s Kdyní a 24.1.2021 s Lubami.
Dále by se ještě v pátek 5.2.2021 měla konat výroční valná hromada SK
Bolešiny.
Vše pochopitelně závisí na situaci ohledně nákazy coronavirem covid-19.
Závěrem svého příspěvku bych chtěl popřát hodně štěstí a zdraví všem
spoluobčanům do nového roku.
Vlastimil Trojan
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Deset otázek pro …
V dnešní rubrice jsme oslovili paní Růženu Bauerovou z Bolešin, spisovatelku
6 knížek, která výzvu s radostí přijala. Zde jsou její odpovědi.
1. Nejkrásnější den
Jak vybrat z tolika dnů? Vždyť v každém životním období člověk hodnotil dny
jinak, mnohdy si nevážil těch obyčejných. Nevím, který označit za ten
nejkrásnější, možná, že teprve přijde, když se bude člověk na něco těšit. Dnes
vím, že krásný den je každý, protože je, zvláště když tu krásu dokážeme vidět.
Stačí ráno otevřít okno, pustit domů slunce a slyšet zpívat ptáky v koruně stromu
na naší zahradě.
2. Nejdelší cesta
Nebudu opakovat, že cesta životem, ještě nevím, jak bude dlouhá. Mám ráda
polní cesty, kdy cítím půdu pod nohama. Když jsem byla malá, byla i cesta k
babičce do vedlejší vesnice dlouhá, ty další a o hodně delší byly po Šumavě, v
Tatrách, v Beskydech a atd. Nejdelší cesta je ale ta, která je v našem životě
nejméně schůdná.
3. Nejtěžší otázka, kterou si kladu
Nekladu si těžké otázky. Na ty, které si dávám, si umím předem odpovědět.
4. Nejzásadnější pravidlo slušného chování
Je slušné chování a umět se poučit z chyb těch druhých, a také umět pozdravit.
5. Největší zážitek
Bylo jich mnoho, hodnotím, který by byl ten nej. Už to mám! Když jsem držela v
ruce své první vnouče, když jsem držela v ruce moji první knížku. Těším se, že
mě nějaké hezké zážitky ještě čekají, a nemusí být nejhezčí, ale hezké.
6. Člověk, který mě nejvíce inspiruje
Mám mnoho dobrých přátel, ale vyhrály to děti, kterým dělám besedy ve školách
a v klatovské knihovně.
7. Největší trapas
Nevzpomínám si. Jestli mě někdo v trapné situaci viděl, tak já jsem si to
neuvědomovala.
8. Dárek, který mě nejvíce překvapil
Nový počítač a chytrý mobil, když obojí staré ještě dobře sloužilo.
9. Nejšílenější nápad mého života
Nevím, jestli už mám nejšílenější nápad za sebou. Na jeden si vzpomínám. Bylo
to před deseti léty, když jsem odnesla moji první knížku do tiskárny. Dobře to ale
dopadlo.
10. Největší útrata, kterou jsem zaplatil
Za vydání mých šesti knížek.
Za odpovědi děkuje Zdeňka Holá.
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Hledáme posily do redakčního týmu Zpravodaje
Zajímáte se o to, co se děje v naší obci, a zároveň by Vás bavilo o tom psát krátké
články do našeho Zpravodaje? Nemusíte být zrovna přeborník na češtinu, stačí jen
chuť podělit se s ostatními prostřednictvím textu, který společně doladíme k
bezchybnosti. Rádi mezi sebou uvítáme i studenty, kteří právě studují nebo se
chystají studovat obory jako žurnalistika, bohemistika, učitelství apod. Práce na
Zpravodaji může být v takovém případě dobrou praxí. Samozřejmostí v dnešní době
je bezkontaktní spolupráce (např. prostřednictvím e-mailu). Pokud máte zájem o
spolupráci na tvorbě Zpravodaje, kontaktujte vedení obce Bolešiny. Těšíme se, že
Vás budeme moct přivítat v našem redakčním týmu.
Eva Valečková



Advent – doba úklidů
S příchodem adventu se snad všichni
pustíme do úklidu a výzdoby našich
obydlí. Vymeteme pavučiny ze všech
koutů a vyhodíme nepotřebné. Někteří
z nás jdou mnohem dál – pověsí nové
záclony, položí nový koberec a možná
koupí i nový nábytek. Pak už zbývá jen
pověsit světýlka, rozmístit sváteční
dekoraci a rozsvítit svíčku na
adventním věnci.
Kam s krabicemi. Do kontejneru. Kdo
by se zdržoval s trháním nebo
skládáním a vkládáním do kontejneru.
Proč taky. Vždyť je to na obecním a on
to někdo uklidí.
Doma máme uklizeno, odpad jsme
odnesli a teď už hurá k televizi.
Ing. Věra Majdlová Rozsypalová
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Blahopřejeme jubilantům
Leden:
Sommerová Blažena, 90 r.
Ludvar Josef, 65 r.

Únor:
Šilhavá Anna, 82 r.
Flax Josef, 65 r.
Porubčan Pavel, 65 r.

Březen:
Matějková Marie, 100 r.
Krausová Marie, 97 r.
Bayerová Marie, 84 r.
Krátká Ludmila, 84 r.
Boublíková Jiřina, 75 r.
Partinglová Marie, 70 r.
Maršálková Marie, 60 r.
Kuběnová Anna, 60 r.

„Život se podobá knize. Blázen v ní
letmo listuje, moudrý při čtení
přemýšlí, poněvadž ví, že ji může číst
jen jednou.“
~ Jean Paul, spisovatel ~

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

Příští číslo zpravodaje vyjde v březnu 2021. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 28.2.2021 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz.
Vydává Obec Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Bolešiny. Archiv všech čísel a
informace: https://www.bolesiny.cz/obec-1/zpravodaj.
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