Zpravodaj
Číslo 4/2014

Vážení spoluobčané,
před několika dny začal poslední měsíc letošního roku. Zároveň více jak měsíc
funguje nové zastupitelstvo obce, které bylo zvoleno začátkem října při
komunálních volbách. Děkujeme vám za projevenou důvěru a určitě mohu
jménem všech zastupitelů naší obce slíbit, že uděláme maximum pro rozkvět
naší obce. Čtyřleté období je na jednu stranu obdobím poměrně dlouhým, ale
na druhou stranu krátkým pro realizaci některých projektů.
Na zvláštní stránce tohoto zpravodaje vám předkládáme akční plán na období
2014–2018 tak, jak jej odsouhlasilo zastupitelstvo obce. Zároveň na
prosincovém zasedání zastupitelstva obce bude projednán návrh rozpočtu
obce na rok 2015 a veřejně závazná vyhláška o likvidaci komunálního odpadu
na rok 2015. I těmto tématům jsou věnovány zvláštní kapitoly tohoto
Zpravodaje. V nastávajícím období před námi stojí finančně i rozsahově
nemalé
projekty.
V březnu začne rekonstrukce místních komunikací kolem kulturního domu
v Bolešinech, včetně chodníku, parkovacích míst, odvodnění a veřejného
osvětlení. Celá akce je vysoutěžena po stavební stránce za cenu 6.168.717 Kč
vč. DPH a provedou ji v období od března do konce května 2015 Silnice
Klatovy, a.s. Další neméně důležitou akcí, která obec čeká na začátku příštího
roku, je realizace návrhu nového územního plánu obce a poté (někdy v září)
jeho schválení. Ani tento proces by se neměl podceňovat. Je nutné si
uvědomit, že bude regulativem pro rozvoj obce nejméně na dvě desetiletí. Ve
Slavošovicích počítáme s opravou a rozšířením sociálního zázemí ve
víceúčelové budově, u níž bude taktéž realizován přístřešek na hasičské auto.
U základní a mateřské školy v Bolešinech bude proveden bezpečnostní a
zdravotní řez dřevin rostoucích kolem rybníka a na místě bývalé usedlosti
čp.63.
Vážení spoluobčané, v těchto dnech jsme vstoupili do období adventu. Přeji
vám, abyste nastávající předvánoční čas prožili v klidu a pohodě a aby pro vás

a vaše blízké byly vánoční svátky tou nejkrásnější dobou. Do nového roku vám
přeji hodně zdraví a spokojenosti.

Ing. Josef Sommer

Dobrý den Vážení spoluobčané,
rád bych se Vám představil jako nově zvolený
místostarosta obce Bolešiny. Jmenuji se Miroslav Vích, je
mi třicet osm let. Pracuji jako vedoucí kvality ve středně
velké strojírenské firmě v Klatovech, která obrábí
součástky pro civilní dopravní letadla. Pocházím z
nedalekého Kolince. Mám dvě děti, syna sedm let a
dceru patnáct let. Bydlím od roku 2010 se svojí rodinou
v Kroměždicích. Dlouhou dobu jsme s manželkou
uvažovali o tom, že se z Klatov přestěhujeme na vesnici.
Moje manželka má silné pouto k našemu kraji. Do Újezda
u Plánice jezdívala jako malá za babičkou Burešovou. Její děda se narodil
v Myslovicích a babička v Pečetíně, což bylo v době před druhou světovou
válkou. Děda Emanuel Bureš se stal jednou z obětí nešťastné události za
války, kdy byli zdejší muži zatčeni a posláni do koncentračního tábora. Je to
velmi zajímavá historie, na kterou moje manželka často vzpomíná. Mohl bych
vyprávět podrobně dál a dál, ale jisté je že jsem si zdejší kraj také oblíbil a jsem
zde rád. S rodinou jsme zde spokojeni, cítíme se tady doma, jako bychom tu
žili od svého narození.
Do voleb jsem přihlásil z důvodu, že dva kroměždičtí zastupitelé již nebudou ve
své práci pokračovat, a chtěl jsem na jejich činnost za naši obec navázat. Po
volbách mi byla nabídnuta funkce místostarosty, kterou jsem přijal. Nebylo to
lehké rozhodnutí, ale mám rád podobné výzvy. Po svém zvolení do
zastupitelstva jsem měl obavy, jak to občané přijmou, čekal jsem alespoň
nějakou reakci, ale žádná nepřišla. Až několik dní po ustavujícím zasedání
zastupitelstva jsem se setkal s odezvou kde jinde než u piva v obci Myslovice,
kam občas zavítám na kus řeči. Závěr je, že mě lidé neznají a nevědí, jestli
tento krok byl dobrý či ne. Proto jsem zasedl k počítači a píši tento text. Pevně
doufám, že vaši důvěru nezklamu. Mám zkušenosti s vedením kolektivu lidí v
oboru, kterému věnuji již celých patnáct let mého profesionálního života. Vždy

bylo mojí prioritou spolehlivost, čestnost a poctivost. Rád bych tyto vlastnosti
přenesl i do mé práce pro naši obec.
Děkuji Vám za pozornost a pevně doufám, že Vás nezklamu.

Miroslav Vích
místostarosta obce

Návrh rozpočtu na rok 2015
P ř í j m y:
Třída

Výdaje:
Třída

1xxx
2xxx
3xxx
4xxx

5xxx
6xxx

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
+ FINANCOVÁNÍ
(konsolidace)
Příjmy celkem včetně
financování

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
+ FINANCOVÁNÍ
(konsolidace)
Výdaje celkem včetně
financování

SR v Kč
8 406 000,00
1 360 561,00
600 000,00
227 020,00
10 593 581,00
1 428 000,00
12 021 581,00
SR v Kč
5 305 441,00
6 854 000,00
12 159 441,00
1 428 000,00
13 587 441,00

Schodkový rozpočet bude kryt z přebytku minulých let.
Více informací na www.bolesiny. cz

Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny
11.12.2014
11.3.2015
11.6.2015
10.9.2015
10.12.2015

Slavošovice
Kroměždice
Pečetín
Domažličky
Bolešiny

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

Plavecký výcvik
18. září zahájili žáci 3., 4. a 5. třídy plavecký
výcvik v klatovském krytém bazénu. Děti se ho
zúčastňují vždy dva roky po sobě a pak mají
rok přestávku. Každý žák by měl během
návštěvy
prvního
stupně
projít tímto
výcvikem
dvakrát. Záleží však také na finanční
stránce. Stejně jako v loňském roce, tak i
letos se děti na plavání velmi těšily. Nejen,
že se všichni naučili plavat, ale ti co už
plavat uměli, se zdokonalili v plaveckých

stylech. Vyučující v bazénu jsou velmi zkušení
a s dětmi to umí. Nikdo se vody nebál a
odměnou jim bylo mokré vysvědčení, které
všichni na závěr kurzu obdrželi. V letošním
roce dostali všichni vysvědčení s delfínem,
kromě dvou dětí. To znamená, že dokázali
uplavat 200 metrů. Za jejich šikovnost a
vzorné chování měli pro ně vyučující
překvapení. Mohli navštívit i relaxační bazén
s atrakcemi, kde si to všichni velmi užili.
27. listopadu proběhl v klatovském krytém
bazénu okresní přebor v plavání. I z naší
vesnické školy se tohoto závodu zúčastnili
naši zástupci a nevedli si vůbec špatně.
V kategorii žákyň 1. – 3. třídy nás
reprezentovaly Sabinka a Leonka Hořejší,
v kategorii žákyň 4. – 5. třídy Zuzka
Bauerová a Lucka Hořejší. Lucka Hořejší
dokonce dosáhla i na medaile. Ve velmi
obsazeném závodu vybojovala ve volném
stylu 3. místo a v disciplíně prsa dokonce zlatou medaili. Všem děvčatům
děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věřím, že tyto závody nebyly
v letošním školním roce poslední, kterých se zúčastníme.

Mgr. Ivana Martínková

Kulturní komise při obci Bolešiny pořádá
v pátek 6.2.2015 od 18:00 hod.
v KD Bolešiny cestopisnou přednášku o Indii.
Slovem a obrazem budou doprovázet Jana Dvorská a Miloš Kašpar.

Aktuální téma - odpady
Novela zákona o odpadech stanovila obcím nové povinnosti, mimo jiné i
zajištění míst pro odkládání nebezpečných odpadů, skla, papíru, plastu, kovů a
bioodpadu. Obec Bolešiny tak již před časem učinila.

Chováme se k sobě ohleduplně, co se týče likvidace odpadu?
Vážení spoluobčané,
v úvodním slově jsem slíbil, že jeden z článků tohoto Zpravodaje vám poskytne
informace o poplatku za likvidaci odpadu v naší obci.
Na začátku je potřeba seznámit vás se skutečným stavem za posledních 12
měsíců (tj. XI. měsíc 2013 – X. měsíc 2014), kdy na jedné straně obec od
občanů vybrala na poplatcích za známky 376.374 Kč a na druhé straně
vynaložila následující náklady za likvidaci těchto odpadů:
Směsný komunální odpad (popelnice)
Separovaný odpad (papír, sklo, plasty, bioodpad)
z toho jednotlivě:
papír
sklo
plasty
bioodpad
Svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu

219.383 Kč
198.902 Kč

Celkem za likvidaci odpadů

460.820 Kč

14.107 Kč
- 2.232 Kč
105.738 Kč
81.289 Kč
42.535 Kč

Když odečteme příjmy od výdajů, zjistíme, že jsme hospodařili se ztrátou
84.446 Kč. Kde hledat příčiny a jak danou skutečnost napravit? Když se
podíváme na výše uvedená čísla, můžeme konstatovat, že hlavní důvod je
nově zavedená komodita, tj. náklady za biologický odpad. Ať se nám to líbí
nebo ne, všechny obce musí od příštího roku ze zákona vykazovat, jak likvidují
biologický odpad. Protože obec nevlastní ani neprovozuje žádnou
kompostárnu, je nucena tento odpad poskytnout za úplatu firmě, která dokáže
biologický odpad zlikvidovat. Pro nás je to firma RUMPOLD-P, s.r.o.
Je nutné si přiznat, že někteří občané se ve využívání tohoto systému chovají
neohleduplně. Už zapomněli na to, že žijí na venkově a že je možné některé
produkty ze dvora a zahrady využít doma na kompostu či na hnoji. Proto
zastupitelstvo obce na svém zasedání odsouhlasí tzv. vnitřní směrnici, podle
které chceme motivovat ty občany, kteří budou biologický odpad na svém
pozemku likvidovat formou kompostování. Znění této směrnice je rovněž
součástí obsahu tohoto vydání Zpravodaje. Věřím, že se navzájem pochopíme

a nebudeme vymýšlet, jak tento vstřícný krok ze strany obce obejít nebo
zneužít.
A na konec to nejdůležitější. Každý systém je založen na vzájemné solidaritě a
hlavně vstřícnosti. Z analýzy prodeje známek na popelnice můžeme
konstatovat, že ne všichni občané, majitelé nemovitostí, jsou ochotni zaplatit za
likvidaci odpadu. V roce 2014 obec prodala celkem 256 známek (žlutá 29 ks,
zelená 107 ks, modrá 104 ks, chalupáři 7 ks a jednorázový vývoz 9 ks). Jak
jste si přečetli, vynaložené finanční prostředky nejsou jen za směsný
komunální odpad (popelnice), ale stejné finanční prostředky obec vynaloží i na
likvidaci separovaného – tříděného odpadu. A ruku na srdce, každý
z potenciálních poplatníků tuto službu využívá, ale s placením je to horší.
Musím otevřeně říct, že jsou mezi námi takoví občané, kteří tento systém
ignorují a jednoduše poplatek nezaplatí. Zastupitelstvo obce se tímto vážně
zaobíralo a rozhodlo, že pokud se občané dobrovolně nezapojí do tohoto
relativně spravedlivého systému likvidace komunálního odpadu, bude nuceno
od příštího období, tj. od roku 2016, zavést systém poplatku na osobu tak, jak
tomu bylo před rokem 2008, a pak obecní úřad bude moci vymáhat poplatky od
všech takových hříšníků.
Věřím, že rozum a solidarita zvítězí a nebudeme nuceni se vracet k systému,
který jsme před několika lety opustili.
Zároveň je obec nucena zvýšit poplatek za likvidaci komunálního odpadu na
příští rok ve výši 200 Kč na známku, a to z výše uvedených důvodů. Přitom
podle předběžného propočtu bude obec minimálně 50 % ztráty z loňského roku
financovat ze svého rozpočtu.

Za jakou cenu se budou prodávat známky?
Četnost vývozu
Popelnice – 1x měsíčně – 13
svozů/rok
Popelnice – 1x za 2 týdny – 26
svozů/rok
Popelnice – kombinovaný svoz –
40 svozů/rok (120 l, 110 l/240l)
Popelnice – chalupáři – 16
svozů/rok 1.4.- 30.10.
Popelnice – jednorázový svoz

Nádoba 110/120 l
1030 Kč

Nádoba 240 l
1694 Kč

2030 Kč

3494 Kč

2735 Kč

4763 Kč

1090 Kč

1685 Kč

320 Kč

480 Kč

Kdy a kde se budou prodávat známky na vývoz popelnic na r.
2015?
Slavošovice
Kroměždice
Pečetín
Domažličky
Bolešiny

pondělí
22.12.2014
16:00 – 18:00 hod.
pondělí
29.12.2014
16:00 – 17:00 hod.
pondělí
29.12.2014
17:00 – 18:00 hod.
pondělí
5.1.2015
16:00 – 17:00 hod.
od 2.1.2015 v kanceláři obecního úřadu v úředních
hodinách

Co řeší výše zmiňovaná vnitřní směrnice ?

Vnitřní směrnice Obce Bolešiny
Finanční podpora pro motivaci občanů likvidujících biologický odpad
formou kompostování na svém pozemku
1. Obec Bolešiny prostřednictvím obecního úřadu stanoví každoročně
výši finanční podpory pro občany, kteří prokáží, že sami likvidují
biologický odpad formou kompostování na svém pozemku
2. Výše finanční podpory se vypočte jako podíl skutečně vynaložených
finančních nákladů za likvidaci biologického odpadu za uplynulé roční
období firmou RUMPOLD-P, s.r.o. a počtu skutečně prodaných
známek za likvidaci směsného komunálního odpadu vynásobený
koeficientem 0,7. Do počtu skutečně prodaných známek se
nezapočítávají známky na jednorázový vývoz.
3. Majitel nemovitosti prokáže obecnímu úřadu do 30. 6. běžného roku
formou čestného prohlášení, že má na svém pozemku (nutné
specifikovat – číslo parcely, katastrální území) kompost, ve kterém
likviduje biologický odpad. Vzor čestného prohlášení bude k dispozici
na obecním úřadě a webových stránkách obce.
4. Finanční podpora pro motivaci k likvidaci biologického odpadu formou
kompostování bude vyplácena majitelům nemovitostí při koupi
známky na likvidaci směsného komunálního odpadu od roku 2015,
kdy si občané budou hradit poplatek na rok 2016.
5. Obecní úřad si vyhrazuje právo fyzické kontroly předložených
podkladů na pozemcích vlastníků nemovitostí.
6. Pokud majitel neoprávněně využije finanční podpory pro motivaci k
likvidaci biologického odpadu formou kompostování, Obec Bolešiny
bude vyžadovat vrácení finančního příspěvku v plné výši.

Upozornění na závěr

Obecní úřad oznamuje, že v období prosinec 2014 – březen 2015 budou
mimo provoz hnědé kontejnery na biodpad.

Ing. Josef Sommer

POZVÁNKA
Keramický kroužek pod vedením
Dany Lencové zve na předvánoční
posezení s harmonikou do bolešinské
hospůdky ve středu 17.12.2014.
Přijďte se podívat na výrobky
z keramiky, které vytvořily ženy a děti.
Začínáme v 17,00 hodin.

Historie SK Bolešiny - 7. část
V tomto vydání zpravodaje se zaměříme na sezonu 2005-2006. Jak jsem už
minule zmínil "A" mužstvo trénoval Václav Němec a sezona proběhla s
průměrnými výsledky a tým skončil ve IV. třídě na 7. místě ze 13 účatníků se
ziskem
31
bodů.
Dorostenci skončili celkově na 11. místě ze 14 účastníků. Starší žáci se umístili
10. z 12 držstev. V OP minižáků jsme skončili 6. ze 17 týmů.Mladší minižáci
obsadili poslední 7.místo bez bodu. V dívčí kopané Kobry "A" opět zářily a
Kobry "B" také již naznačovaly jisté zlepšení.
V ledním hokeji se odehrála poslední sezona okresního přeboru Klatovy a to
také mojí zásluhou - špatným rozhodnutím jsem spoluzapříčinil konec soutěže.
Vlastimil Trojan

TRADIČNÍ VÁNOCE VE MLÝNĚ PODHORA
Termín :

22. + 23. 12. 2014
13:00 - 18:00 hod.

Můžete se těšit na:
•

prodej kaprů,

•

ukázku kovářství a řezbářství,

•

keramickou tvorbu,

•

dětský koutek „Šikovné tlapky“,

•

vystoupení mluvčího ZOO Plzeň,

• živou hudbu, občerstvení,
• ukázka dekorační vazby ze zeleniny,
• prodej zeleniny včetně kysaného zelí.
Za mlýn Podhora srdečně zve Josef Krůs.

Bolešinská hospoda zve
6.12.2014
26.12.2014
17.1.2015
31.1.2015
7.2.2015
21.2.2015

Vepřové hody
Radiátor – zábava s místní kapelou
Hasičský bál
Turnaj v „PRŠÍ“
Maškarní pro děti i dospělé
Vepřové hody

Blahopřejeme jubilantům
60 let
Josef Touš
Bohuslav Vejvančický

Bolešiny
Kroměždice

65 let
František Kraus
Helena Míšková
Jaroslav Rada
Vlasta Třísková

Bolešiny
Slavošovice
Bolešiny
Bolešiny

70 let
Petr Čížek
Vlasta Michalčíková
Josef Novák

Bolešiny
Slavošovice
Pečetín

80 let
Josef Krátký

Pečetín

83 let
Anna Rubášová

Pečetín

84 let
Marie Růžičková
Blažena Sommerová

Kroměždice
Bolešiny

86 let
Vlasta Peksová

Bolešiny

88 let
Jiřina Brabcová

Kroměždice

91 let
Marie Krausová

Domažličky

93 let
Magdalena Michalová

Bolešiny

94 let
Marie Matějková

Bolešiny

95 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

Zájezdy 2015
Bolešinští hasiči pořádají v roce 2015 tyto pobytové zájezdy. Kontaktní osoba:
František Kraus, Bolešiny 86.
Severní Itálie, Caorle – hotel Gabriel
Termín: 18.9.-27.9.2015
Cena zájezdu: 5 290,- Kč
Cena obsahuje: 7x polopenze, 7x ubytování, doprava tam i zpět,
ložní prádlo, ručník, pojištění CK proti úpadku, služby
delegáta, celodenní výlet do Benátek
Pobytová taxa 3,5 € / pobyt /osoba nad 12 let
Odjezd 18.9.2015 luxusním autobusem ve večerních hodinách z Bolešin.
Zájezd s lázeňským pobytem
Termín: 13.8.-16.8.2015
Cena zájezdu: 4 000,- Kč (vč. polopenze, vstupu do lázní a výletů)
Nezapomeňte platný občanský průkaz a kapesné (degustace vín 10 €
na osobu, litr vína 1,5 €)
o
13.8.2015 – odjezd v 5:00 hodin od autobusové zastávky
v Bolešinech – směr Višňová, Vídeň, Bratislava, Velký Meder
(Čalovo); příjezd cca ve 14:00 hodin do hotelu Elenka, ubytování
ve dvoulůžkkových pokojích, večeře, návštěva termálních lázní,
z pokoje možno chodit v županech (cca 100 m)
o
14.8.2015 – snídaně, odjezd na výlet do Gyoru v Maďarsku,
prohlídka města, odpoledne návštěva termálních lázní, večeře,
návštěva vinařského závodu Sandvin, degustace vín
o
15.8.2015 – snídaně, výlet na vodní dílo Gabčíkovo, odpoledne
termální koupaliště, zabijačková večeře a dále taneční zábava
o
16.8.2015 – snídaně, termální koupaliště, ve 12:00 hod. odjezd
domů Velký Meder, Bratislava, Vídeň, Halánky, Třeboň, České
Budějovice, Višňová, Bolešiny.

Příští číslo zpravodaje vyjde v březnu 2015. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 25. 2. 2015 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

