Zpravodaj
Číslo 4/2011


Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky poslední vydání Zpravodaje v letošním roce a s ním
stolní kalendář na r. 2012, který obec vydala v rámci projektu Kalendarium
2012 – společná propagace partnerských destinací (obec Bolešiny, Dešenice,
Mochtín, Kolinec, Velhartice, Slatina, Velký Bor, Chanovice a Oselce).
Je až k neuvěření, jak letošní rok uběhl. Jaký byl z hlediska života v obci,
nechám na Vašem posouzení a zhodnocení. Každý z Vás v něm najde klady i
zápory, což si myslím, že patří k běžnému koloritu. Mně dovolte, abych
prostřednictvím těchto řádek Vám poděkoval za vstřícnost, ohleduplnost a
pochopení v otázkách řešení požadavků a přání v jednotlivých částech naší
obce. Jsem si vědom, jako všichni zastupitelé, že práce pro veřejnost je
nekonečná a že jedině prozíravou, časově koordinovanou a cílevědomou
činností je možné dosáhnout úspěchů. V příštím roce nás čeká několik
investičních a projektových akcí: Stavební obnova víceúčelové budovy
v Domažličkách, Vybudování bezdrátového rozhlasu ve všech obcích obce
Bolešiny, realizace projektové dokumentace pro stavební povolení na
splaškovou kanalizaci a ČOV v Bolešinech, vypracování projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení pro zástavbu rodinných domků,
zakoupení malé techniky pro údržbu zeleně a pro údržbu veřejných
prostranství v zimě a samozřejmě udržovací práce při opravách místních
komunikací a veřejných budov.
V těchto dnech jsme vkročili do předvánočního času, doby adventu. Dovolte
mi, milí spoluobčané, abych Vám jménem obce i svým popřál klidné a
spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů.

Ing.Josef Sommer – starosta obce
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Výsledky fotosoutěže 2011
Komise složená ze zastupitelů obce vybrala dne 9.11.2011 tři nejlepší snímky.
Soutěže se zúčastnilo 6 fotografů amatérů. Soutěžilo se o ceny
v hodnotě 2000, 1000 a 500 Kč. Předání cen proběhne na veřejném zasedání
obecního zastupitelstva 15.12.2011 v KD Bolešiny. Na příští rok se přihlaste i
Vy, pokud ovšem nejste profesionální fotograf.
1. místo
Olga Hosnedlová
snímek: Pohled na Ostrý

2. místo
Helena Toušová
snímek: Výlov slavošovického
rybníka

3. místo
Tereza Nováková
snímek: Ať žije První Máj
(2011)
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Stromkové slavnosti v číslech
Několik zajímavých údajů o Stromkových slavnostech, a nejen o nich.
Pátých Stromkových slavností se mohlo účastnit a udělat něco pro sebe
a své okolí:
77 žáků školy
154 jejich rodičů
308 dědečků i babiček našich žáků
539 celkem rodičů, žáků, příbuzných, známých a přátel školy
Nakonec se zúčastnilo:
1 starosta
1 starostka Myslovic
1 zaměstnanec obce
1 tatínek
1 fotograf
2 učitelé s rodinnými příslušníky
2 žáci ZŠ
5 dětí z MŠ
6 maminek
Vysadili jsme:
3 moruše, původní stromy v této lokalitě
7 červených nízkých javorů

(ilustrační foto)

Proto zvláštní poděkování patří:
p. Pojarové, p. Haváčkové, p. Špičkové, p. Martínkové, p. Brůhové, p.
Dvořákové, p. Moravcové, p. Kovandové a paní učitelce z MŠ Simoně
Duchkové, že tam vůbec nějaké děti a rodiče přivedla.
Poznámka:
Každý žák byl několikrát informován (v ZŠ, MŠ i ŠD), všichni rodiče podepsali
termíny akcí, akci vyhlásil i obecní rozhlas. Vše bylo připraveno, vykopáno,
zařízeno, bylo slunečno, akce max. na hodinu.
Přemýšlíme, kde se asi stala chyba a proč je takový
nezájem o věci školní i veřejné. Proč nikoho nezajímá, když
se něco povede, funguje, ale všichni sledují, čtou, těší se,
účastní se až ve chvíli, kdy vznikne nějaký problém?
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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



POZVÁNKA
Kulturní komise při Obci Bolešiny vás zve v pátek 27. ledna 2012
od 18:00 hodin do kulturního domu v Bolešinech na cestopisný film

„Nebojte se Kolumbie“
Cestopisný film „Nebojte se Kolumbie“ jsme pořídili v roce 2009 v Kolumbii,
kde jsme se volně pohybovali 7 týdnů. Zjistili jsme, že tato nádherná země
vůbec není tak nebezpečná a z hlediska cestovatelského má co ukázat. Film je
dlouhý 1h 15 min, podbarvený hudbou a doprovázený slovem - mapuje
přechod hor v NP Cocuy (3500m – 5300 m) při Venezuelské hranici, dále
oblast Santa Marty až k indiánům kmene Kogiů, NP Tayrona atd.
Nejsme žádná agentura, ale lidé, které baví cestování a chtějí se podělit o
zážitky z cest.
Všichni se mohou formou diskuse zeptat na to, co je zajímá.
Filmem se vždy snažíme diváka vtáhnout do krásných zemí tak, aby si odnesl
co největší zážitek a třeba nabral odvahu a chuť pro svoje cestování do
vzdálených míst.
Jana Dvorská a Miloš Kašpar.
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Nabídka ZŠ a MŠ Bolešiny
Prázdniny utekly jako voda a žáci opět zasedli 1. září do školních lavic. Někdo
se těšil více, někdo méně.
I v letošním roce se snažíme ze všech sil nabídnout co nejvíce zájmových
útvarů, aby děti smysluplně využily svůj volný čas. Nabídka platí nejen pro ně a
jejich rodiče, ale úplně pro všechny. Na vzdělávání a naučit se něco nového
není nikdy pozdě.
Všichni máte možnost navštěvovat tyto kroužky zájmového vzdělávání:
Název:
•
•
•
•
•
•

Angličtina pro ZŠ
Sportovní a pohybové hry
Hra na zobcovou flétnu
Keramika
Paličkování
Zábavné cvičení pro děti

Vedoucí zájmového útvaru:
Hana Bošková
Ivana Martínková
Mirka Holá
Dana Lencová
Světlana Knollová
Simona Duchková

Od října 2011 jsme opět nabídli další zajímavou aktivitu naší školy, a sice
výuku angličtiny v mateřské škole vhodnou pro předškoláky a výuku
němčiny pro mládež a dospělé. Hodiny vede zkušená lektorka paní Marie
Wendlbergerová, která žila dlouhou dobu v Německu a má bohaté zkušenosti
s výukou dětí a dospělých.
Děti navštěvují a stále se mohou hlásit i na kroužek letecký modelář, na
fotbal a na minilyžařskou školu pod vedením zkušeného instruktora pana
Václava Vopaleckého.
Dospěláci mohou chodit do školní tělocvičny na aerobic pod vedením Jarky
Mazánkové a po domluvě na počítač a internet pod vedením Michaela
Burianka, ti starší se mohou také přihlásit na Virtuální univerzitu třetího
věku, kterou moderuje paní učitelka Ivana Ivicová.
To je jen výčet zájmových útvarů. Žáci naší školy jezdí od září do Klatov na
plavecký výcvik, připravují se na okresní přebor ve vybíjené a přehazované,
nacvičují program na Mikulášskou besídku pro veřejnost. Dále můžeme
zájemce pozvat na tradiční víkendový rodinný pobyt v Hojsově Stráži – zimní
expedice Hojsovka, dětský maškarní ples, den otevřených dveří, zápis do
ZŠ a MŠ, vítání občánků a další akce. Většinu aktivit vedou ve svém volném
čase dobrovolně zaměstnanci školy nebo rodiče žáků. Moc jim za to děkujeme.
Máte zájem se o naší škole dozvědět něco dalšího? Stačí se podívat na naše
internetové stránky www.skolabolesiny.info anebo přijít přímo za námi do školy.
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Zveme Vás ...
 JAK JSEM PSALA KNIHY O BOLEŠINECH
Povídání o knihách paní Růženy Bauerové se uskuteční dne 16.12.2011
od 17:00 hod v budově mateřské školy.

 POZVÁNKA KERAMICKÉHO KROUŽKU
Dne 21.12.2011 od 17:00 do 19:00 hodin zve keramický kroužek Bolešiny
všechny zájemce o keramiku na „Den otevřených dveří“.
Nahlédněte do dílny členů keramického kroužku (sklep Bolešinské hospody),
zkuste si práci s hlínou a seznamte se s prací našich členů. Na závěr
posedíme v hospůdce.
Za členy Vás zve Dana Lencová – vedoucí kroužku

 TRADIČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dne 30.12.2011 se od 17:00 hod. v KD Bolešiny koná tradiční turnaj ve stolním
tenise. Přijďte si také zahrát a pobavit se.
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Komunální odpad v roce 2012
Pokud zastupitelé obce na svém veřejném zasedání dne 15.12.2011
v Bolešinech schválí vyhlášku č. 1/2011, budeme od 1.1.2012 vysypávat
popelnice těm majitelům nemovitostí, kteří si zakoupí dle svého uvážení
známku s následující četností vývozu:
Známka

Četnost vývozu

Žlutá

1x týdně v zimním období +
1x za 2 týdny letním období
1x za dva týdny po celý rok
1x za měsíc
1x za 2 týdny v období
od 1.4. do 31.10.
---

Zelená
Modrá
Chalupářská
Jednorázový
vývoz

Cena vývozu nádoby (objem)
120 l
240 l
2115 Kč
3690 Kč
1510 Kč
680 Kč
860 Kč

2600 Kč
915 Kč
1495 Kč

70 Kč

130 Kč

Známky si budete moci zakoupit v následujících termínech:
Slavošovice
Domažličky
Kroměždice
Pečetín

19.12.2011
3.1. 2012
3.1.2012
10.1.2012
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16:00 – 17:30 hod.
16:00 – 17:00hod
17:15 – 18:00hod
16:00 - 17:30hod

Bolešiny

v úřední dny od 16.12.2011 do 31.1.2012 obecního
úřadu

Tomu, kdo nebude mít počínaje únorem 2012 nalepenou známku na popelnici,
nebude odpad odvezen. Žádáme Vás, abyste známku vylepili na viditelném
místě a důkladně ji přelepili průhlednou izolepou tak, aby nemohla být
znehodnocena. Děkujeme za pochopení.
Vedení obce



Okénko historie
Proč nemáme posvícení?
Možná se vám bude zdát tahle otázka zbytečná. Vždyť pokud jde o jídlo,
můžeme mít posvícení každý den. Přesto, možná, přijde někomu líto, že v
Hoštičkách měli posvícení, v Neurazech mají posvícení na Martina apod.
Nuže, posvícení nikam neuteklo, žádný úřední výnos ho nezrušil a máme ho i
my v Bolešinech. Jen se trochu pozapomnělo, co to posvícení bylo. Dle
slovníku jazyka českého jde o výročí vysvěcení = posvěcení = posvícení
farního kostela nebo i místní kapličky.
Bolešinské posvícení je již řadu desetiletí Václavskou poutí (28. září). Toto
datum časem ztrácelo na významu a postupně je překryla Klatovská pouť.
Zejména po instalaci zázračného mariánského obrazu v kostele v Klatovech
putovala početná procesí přes Bolešiny a, jak se zmiňuje i obecní kronika,
doslova sem nová pouť byla zanesena. Časem vznikla původně dřevěná
kaplička a konečně dnešní kaplička zasvěcená Panně Marii. Tehdy ještě mělo
slovo pouť původní význam odvozený od slova putovat.
V Bolešinech máme tedy dokonce dvě posvícení – jedno na Klatovskou pouť
a druhé na Václava.
Připravil: Jiří Gregora
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Sourozenci Martínkovi opět sbírali cenné kovy!

Mistrovství světa v kickboxu WKA, 21.−28.8.2011, Karlsruhe,
Německo
Česká reprezentace složená z 30 sportovců se zúčastnila mistroství světa
v kickboxu, které pořádala asociace WKA v německém Karlsruhe. Mistrovství
probíhalo ve velké, moderní sportovní hale, kde bylo na hlavní ploše umístěno
12 tatami a 2 boxerské ringy.
Na turnaji startovalo cca 1200 soutěžících ze 43 zemí. Mezi reprezentanty
české výpravy byl i bolešinský patnáctiletý zástupce klubu Hammers gym
Běhařov Aleš Martínek. Reprezentoval Českou republiku ve fullcontactu juniorů
a light contactu starších žáků. V boji o finále ve fullcontactu se porval
s reprezentantem Francie. Od prvního kola zasypával svého soupeře velmi
tvrdými údery rukou a nohou. Francouz byl od prvního kola značně otřesen, ale
nesmyslné napomínání libanonského rozhodčího dvěma žlutými kartami
nakonec rozhodlo v Alešův neprospěch. „Cítím hroznou křivdu,“ pronesl Aleš
po tomto duelu. Nic na tom nezměnilo ani to, že mu francouzský reprezentační
trenér později přiznal vítězství. V semifinálovém zápase light contactu narazil
na vynikající přední nohu anglického borce. Bodový zisk z boxerských výměn
ale nestačil, a tak zaslouženě zvítězil reprezentant Anglie.
Aleš si z Karlsruhe přivezl dvě bronzové medaile! Bylo to pro něj v pořadí už
třetí mistrovství světa. Z těch předchozích má již tři bronzové a jednu stříbrnou
medaili. Sen o zlatu se zatím nenaplnil. I přesto Aleš dle hodnocení
reprezentačního trenéra podal vynikající výkon! „Potrénuji a příště to vyjde,
zase mám o pár zkušeností více,“ prohlásil po návratu domů.

Mistrovství Evropy v kickboxu WAKO – Itálie
Ve dnech 4.−10.9.2011 se konalo mistrovství Evropy juniorů a kadetů světové
asociace WAKO v italském městě Lignano Sabiadoro. Turnaj probíhal
v krásném krytém stadionu moderní konstrukce ve středisku vrcholového
sportu „Village-sporting Efa-Ge Tour“. Barvy české reprezentace na tomto
turnaji hájilo sedm fighterů a mezi nimi i bolešinská zástupkyně klubu Hammers
gym Běhařov Tereza Martínková.
Turnaje se zúčastnilo celkem 1111 závodníků z 34 zemí. Některé výpravy byly
opravdu velké, např. reprezentace Slovenské republiky čítala 30 závodníků,
soutěžící z Ruska přijeli na eliminační zápasy ve dvou autobusech. Tereza
startovala v light contactu a kick lightu juniorek -60kg. V light contactu obsadila
výborné třetí místo a v kick lightu se stala mistryní Evropy, kdy po vynikajícím
výkonu ve finále zvítězila nad francouzskou reprezentantkou Aspeel Anais.
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Mezi nejčerstvější úspěchy obou sourozenců patří stříbrné medaile
z mistrovství České republiky ve full kontaktu juniorů a žen z Jablonce nad
Nisou, které proběhlo 5.11.2011.

Gratulujeme a přejeme další pěkné výsledky.



Slavošovičtí informují
Uplynuly tři měsíce od vydání minulého zpravodaje, a tak bych Vám chtěla
napsat, co se za tu dobu ve Slavošovicích událo.
K ukončení prázdnin, dne 26. 8. 2011, rodiče s dětmi udělali táborák, na
němž si opékali vuřty. Občerstvení zaplatili hasiči. Počasí se vydařilo, a tak si
děti hezky užily poslední prázdninový pátek u ohně i na dětském hřišti.
1. října 2011 se ve Slavošovicích už podeváté konala hasičská soutěž PS8
(požární stříkačka 8). Jsou to hasičské stříkačky vyrobené v roce 1953. Tato
hasičská soutěž je ukončením soutěžní sezony. Letos se jí účastnilo 17
družstev, z toho 2 družstva žen. Na prvním místě se s časem 23,61 s umístili
hasiči ze Slavošovic. Druhé místo získali hasiči z Dešenic časem 25,91 s a
třetí místo za čas 27,80 s obsadili hasiči z Petrovic u Měčína. K dobré náladě
přispělo krásné počasí, vtipný komentář Karla Vanky a o přestávce si všichni
mohli pochutnat na výborně pečeném prasátku, o což se postaral Zdeněk
Touš.
28. října se všichni, především děti, těšili na výlov rybníka. O předčasný
výlov, zřejmě už v zimě, se pravděpodobně postaral jiný rybář, protože ryb se
vylovilo velmi málo. Největším úlovkem byl 90 cm dlouhý sumec. O občerstvení
u rybníka bylo postaráno, počasí nám přálo, a komu byla zima, mohl se ohřát u
ohně.
Výlovu se zúčastnili také dva hasiči ze Slavošovic u Třeboně. Víc jich
bohužel nepřijelo. Večer jsme poseděli v hasičské klubovně a ochutnali
pečeného amura. Vašek Hnojský zahrál na harmoniku, a tak jsme si také
zazpívali. Výlov se nakonec vydařil, i když se moc ryb nevylovilo.
Napsala: Helena Toušová
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Blahopřejeme jubilantům
60 let
Oldřich Touš
Josef Krátký
Milada Kantová

Pečetín
Pečetín
Kroměždice

65 let
Vladimír Peksa
Josef Novák
Jaroslava Hrušková
Váckav Touš

Bolešiny
Pečetín
Kroměždice
Slavošovice

75 let
Marie Bohůnková
Ludmila Krátká

Kroměždice
Pečetín

80 let
Anna Rubášová
Jiřina Fránová

Pečetín
Bolešiny

81 let
Blažena Sommerová
Marie Růžičková

Bolešiny
Kroměždice

83 let
Vlasta Peksová

Bolešiny

84 let
Anastázie Slívová

Bolešiny

85 let
Jiřina Brabcová

Kroměždice

88 let
Marie Krausová

Domažličky

90 let
Magdalena
Michalová
91 let
Marie Matějková

Bolešiny

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

Bolešiny

Zastupitelstvo obce Bolešiny
92 let
Marie Klášterková

Bolešiny
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Čas vánoční
Naše domovy v nadcházejících dnech pohltí vůně vanilky,
skořice, hřebíčku a badyánu mísící se s vůní jehličí a svíček.
Každý z nás má to své oblíbené vánoční cukroví a recepty
na ně si více či méně střeží. My máme pro Vás také jeden:
Schwarzenberské rohlíčky
280 g polohrubé mouky, 140 g nastrouhaných ořechů, 160 g másla,
60 g strouhané čokolády, 70 g moučkového cukru, 2 žloutky
bílky na potření, zavařenina, čokoláda, nastrouhané ořechy nebo nastrouhaný
kokos na obalení.
Z uvedených surovin na vále zpracujeme těsto, vyválíme je a tvořítkem
vykrájíme rohlíčky. Urovnáme je na vymaštěný plech potřeme bílkem a
upečeme. Vychladlé rohlíčky spojíme zavařeninou, špičky namočíme
v čokoládě a posypeme ořechy nebo kokosem.

... a ještě jeden nebo spíše jedno přání ....

Do nového roku Vám přejeme všechno nejlepší, konkrétně pak:
12 měsíců bez nemocí,
53 týdnů optimismu,
365 dnů v roce štěstí,
celých 8760 hodin splněných přání,
úžasných 525 600 minut pohodičky
a dlouhých 31 536 000 vteřin lásky.
Realizační tým Zpravodaje



Příští číslo Zpravodaje vyjde v březnu 2012. Příspěvky můžete předat v
kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 20.2.2012 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz.
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