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Vážení spoluobčané,
rok 2018 se nachýlil ke svému konci. V našich příbytcích voní skořice, vanilka
a badyán. Tři vůně, které všem oznamují se nastal čas vánoční…
Za pár dní tomu budou dva měsíce, co začalo fungovat nové zastupitelstvo
obce, které bylo zvoleno v říjnových volbách. Děkujeme vám za projevenou
důvěru. Jménem svým, a věřím, že i jménem ostatních zastupitelů, mohu
slíbit, že uděláme maximum pro rozvoj naší obce, byť občas narazíme na
překážky.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala předešlému zastupitelstvu za
vykonanou práci. Velké poděkování pak patří Ing. Josefu Sommerovi, který
v čele obce stál 16 let, a k poděkování bych chtěla připojit i přání pevného
zdraví, klidu a pohody.
Čtyři roky volebního období se zdají být dlouhé, ale na stranu je to doba velice
krátká pro realizaci některých projektů. Díky práci předešlého zastupitelstva
však má nové zastupitelstvo na co navazovat a v nadcházejícím období nás
čekají finančně i rozsahově nemalé projekty, např. odbahnění rybníka
v Domažličkách, výstavba polní cesty ÚK 1-3 Bolešiny – Myslovice, ale i
příprava nových akcí, např. průtah obcí Bolešiny.
Nevyhneme se však ani nepopulárním krokům, jako je zavedení stočného
nebo změny v oblasti svozu odpadu. Těmto tématům budou věnovány
samostatné kapitoly Zpravodaje.
Vážení spoluobčané, přeji vám klidné prožití vánočních svátků, šťastné
vykročení do nového roku.

Ing. Věra Rozsypalová
starostka obce

Rozpočet obce na rok 2019
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

20 457 174,00 Kč
11 769 100,00 Kč
3 218 101,00 Kč
1 500 000,00 Kč
3 969 973,00 Kč
1 996 000,00 Kč
19 389 550,00 Kč
8 958 550,00 Kč
10 431 000,00 Kč
1 996 000,00 Kč
1 067 624,00 Kč
Více na www.bolesiny.cz



Aktuální téma – vodné a stočné v Bolešinech
Bez vody se neobejde žádná domácnost.
Používáme ji každý den.
Platba za pitnou vodu a službu spojenou s jejím
dodáním, takzvané vodné je již v Bolešinech
známá. V příštím roce v souvislosti s uvedení
čistírny odpadních vod do trvalého provozu nás
však čeká zavedení platby stočného.
Takzvané stočné platíte za odvádění, čistění nebo jiné zneškodňování
odpadních vod. Povinnost platit stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních a
srážkových vod do kanalizace. Při stanovení stočného se vychází z toho, že
do kanalizace odvedete stejné množství vody, jako odeberete. Za odvod
srážkových vod domácnosti neplatí nic.
Při stanovení vodného i stočného se vychází z kalkulace ceny. Zastupitelstvo
obce Bolešiny na svém zasedání schválilo vodné a stočné pro rok 2019 v této
výši:

Cena vodného 20,- Kč/m3
Cena stočného 19,- Kč/m3
Podrobná kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2019 bude zveřejněna
na webových stránkách obce.
V souvislosti se zavedením stočného bude proveden začátkem ledna
kontrolní odečet vodoměrů, který bude sloužit pro nastavení počátečního
stavu pro výpočet stočného. Z uvedeného důvodu vás žádáme o spolupráci
při tomto kontrolním odečtu.
U objektů, které nejsou napojeny na obecní vodovod a pro zásobování vodou
používají vlastní studnu je příslušným právním předpisem stanoveno směrné
číslo, které je 35 m3/obyvatel/rok. Vlastník takovéhoto objektu si ale může také
na své náklady osadit vodovodní přípojku vodoměrem, který však musí být
zaplombován provozovatelem vodovodu a kanalizace.
Dle správce kanalizace je na kanalizaci napojena většina objektů
v Bolešinech. Některé jsou napojeny na nově vybudovanou splaškovou
kanalizaci, jedná se o objekty, stručně řečeno, od hlavní silnice Klatovy –
Plánice směrem ke škole. Objekty na druhá straně hlavní silnice jsou napojeny
do stávající jednotné kanalizace, která je přepojena do ČOV. Výjimku tvoří
několik objektů, které např. s ohledem na spád připojeny na kanalizaci nejsou.
Napojení na obě kanalizace by mělo být provedeno napřímo, bez žádného
stupně předčištění. Stávající podzemní nádrže u domů lze využít pro
akumulaci srážkových vod.
Zavedení stočného s sebou přináší i změnu smlouvy o dodávce vody
z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod, k jejíž podpisu budou
vlastníci nemovitostí vyzváni. Vzor bude zveřejněn na webových stránkách
obce.



Odpady v roce 2019
Jedním z témat prosincového jednání zastupitelstva obce je zhodnocení
nákladů a příjmů spojených s odstraňováním odpadů a způsob nakládání
s odpady v roce 2019. Bezesporu s tématem souvisí i výše poplatku za
komunální odpad.

A jaká jsou skutečná čísla za sledované období (listopad 2017 – říjen 2018) –
neradostná, neveselá:
roce.
Náklady:

Příjmy:
Rozdíl

Plasty
Papír
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Nebezpečný a objemný odpad
Tisk známek:
CELKEM:
Příjem z poplatků
EKO-KOM - příspěvek
CELKEM:

201.263,50 Kč
45.678,50 Kč
7.797,00 Kč
61.797,50 Kč
229.620,00 Kč
23.557,00 Kč
1.725,00 Kč
571.438,50 Kč
408.093,00 Kč
87.308,50 Kč
495.401,50 Kč
-76.037,00 Kč

Z uvedených čísel vyplývá, že obec v tomto roce zaplatila navíc do tohoto
systému odstraňování odpadů 76 037 Kč. 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 poplatku za komunální odpad.
Sazba poplatku zůstává ve výši stanovené v čl. IV obecně závazné vyhlášky
obce č. 3/2014.
Četnost vývozu
Nádoba 110 l, Nádoba 240 l
120 l
Popelnice - 1x měsíčně (13 svozů/rok)
1.030,- Kč
1.694,- Kč
Popelnice - 1x za 2 týdny (26
2.030,- Kč
3.494,- Kč
svozů/rok)
Popelnice - kombinovaný svoz (40
2.735,- Kč
4.763,- Kč
svozů/rok)
Popelnice - chalupáři (16 svozů/ rok)
1.190,- Kč
1.685,- Kč
Popelnice - jednorázový svoz
320,- Kč
480,- Kč
Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo, že občanům, kteří prokázali, že u svých
nemovitostí využívají biologicky rozložitelný odpad formou kompostování
(čestným prohlášením dle Vnitřní směrnice předloženým do 30.6.2018),
vyplatí obec při zakoupení známky na rok 2019 finanční podporu ve výši 180
Kč.
Kdy a kde se budou prodávat známky na vývoz popelnic na r. 2019?
Slavošovice
pondělí 7.1.2019 16:00 – 17:00 hod.
Kroměždice
pondělí 14.1.2019 16:00 – 17:00 hod.
Pečetín
pondělí 14.1.2019 17:00 – 18:00 hod.
Domažličky
pondělí 21.1.2019 17:00 – 18:00 hod.
Bolešiny
v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

I budoucnost v odpadech bude neveselá a obec se bude muset připravit na
změny v této oblasti. Není tajemstvím, že Ministerstvo životního prostředí
připravuje nový zákon o odpadech, který přinese mnohé změny v odpadovém
hospodářství. Z pohledu nás občanů přinese tento zákon jednu podstatnou
změnu. Způsob úhrady za komunální odpad bude řešen pouze poplatkem dle
zákona o místních poplatcích, který mnozí znáte jako poplatek na osobu.



Co je nového u nás ve škole
Od září do listopadu žáci 3., 4. a 5. ročníku navštěvovali v plaveckém bazénu
v Klatovech povinou výuku plavání. Na závěr si domů odnesli svá mokrá
vysvědčení, kde téměř všichni žáci obdrželi nejlepší ohodnocení a to delfína
– 200 metrů.
S plaváním dále souvisí účast šesti našich žáků na okresním přeboru
v plavání, kde všichni vzorně reprezentovali naši školu a dokonce přivezli dvě
zlaté medaile. Medaile vybojovala Sabina Hořejší, do finále se také
probojovala Viktorka Bauerová a ostatní žáci Tomáš Ptáček, Julia Leder,
Adam Hrdina a Bára Peksová se umístili v první polovině startovních listin.
Jako každým rokem, tak i letos pořádala naše škola tradiční Mikulášskou
besídku. Tentokrát už 1.prosince. Téměř do poslední chvíle jsme ale nevěděli,
kde se besídka uskuteční. Nakonec vše dopadlo dobře a besídka se konala
v KD v Bolešinech. Myslím, že i v letošním roce se povedla a děti si zasloužily
za své předvedené výkony potlesk plně obsazeného sálu.
A co nás čeká hned na začátku Nového roku? Jako každým rokem pořádá
škola víkendový pobyt pro rodiče a děti na Hojsovce, takže zájemci se mohou
už hlásit a informovat ve škole. Dále okresní přebor v přehazované, školní kolo
recitační soutěže a samozřejmě jako každým rokem maškarní karneval.
A co napsat na závěr?
Všichni učitelé a zaměstnanci školy přejí všem klidné a radostné prožití
vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ivana Martínková



Advent s dětmi
2. prosince nám nastal advent. V rodinách se zapalují první svíčky na
adventním věnci. Co to vlastně advent je a jak ho společně s dětmi prožít?
Určitě klidně, plnohodnotně, společně s rodinou.

Advent se skládá ze čtyř adventních nedělí, kdy se každou neděli zapaluje o
jednu svíčku navíc. Jakmile se rozhoří svíčky všechny čtyři, blíží se Štědrý
den.
Doba adventu je velmi mystická. Je to období čekání, očekávání narození
Ježíška nebo také čekání na zimní slunovrat. Slovo advent pochází z latiny a
znamená příchod. Děti tuto tajuplnou atmosféru roku dokáží vycítit, protože
jsou velmi vnímavé. Mnohdy více než my dospělí. Proto je ideální doba, kdy
můžeme děti vést ke zklidnění a společně se připravovat a těšit se na Vánoce.
Adventní těšění patří k nejkrásnějším dětským zážitkům během roku.
Zanechte vánoční hysterie, smýčení a gruntování, nepečte dvacet druhů
cukroví. Neběhejte po nákupních střediscích, jako kdyby byl konec světa.
Během takového shonu děti často zlobí, překážejí v práci, na nákupech jsou
otrávené.
Uvědomme si, že děti rostou strašně rychle a přece nechcete vzpomínat na
Vánoce plné stresu, hysterie. Raději si udělejte více času a travte ho více
společně s dětmi. Vždyť advent je na to jako dělaný. Vánoce jsou křesťanské
svátky, ale slaví je i ateistické rodiny. To protože Vánoce patří ke kulturním
dějinám a advent k Vánocům. S dětmi si vyprávějte o smyslu adventu.

Vysvětlete jim, co to byl půst. Povídejte si o tom, jaké jsou vánoční tradice a
jak se slaví Vánoce ve světě.
Užijte si přírodu, která se připravuje na zimu. Na procházkách přírodou
můžete sbírat přírodniny, které se vám budou hodit k vánočnímu zdobení,
k výrobě adventního věnce, na kterém každou adventní neděli zapálíme o
jednu svíčku navíc.
Vyrobte si adventní kalendář, který má za úkol naučit děti dobře čekat, nikoliv
mrzutě a unuděně, ale trpělivě a s radostí.
Naučte se s dětmi koledy, které
si společně můžeme zazpívat u
vánočního
stromečku.
Na
Barboru si uřízněte větvičku „
barborku“ aby do Vánoc
vykvetla. Navštěvujte společně
kulturní akce – koncerty,
dílničky, divadla.
Nechte děti, ať vám pomáhají při
pečení cukroví. Vůbec není
podstatné,
že
cukroví
z dětských ručiček nebude tak
vzhledné, práce bude trvat delší
dobu a v kuchyni bude více
nepořádku. Pro děti a pro
společný čas váš i jejich je to
víc, než kdybyste je posadili
k pohádce a raději si cukroví
upekli sami.
Ivana Martínková


Aktuálně z SK Bolešiny
4.11.2018 skončila podzimní část fotbalové sezony 2018-2019, a naše týmy
si většinou vedly úspěšně. Mužstvo "A", ke kterému se po několika letech vrátil
trenér Jiří Šmolc st., skončilo na krásném 2. místě se ziskem 30 bodů. Ztrácejí
5 bodů na vedoucí TJ Měcholupy. Muži "B" jsou rovněž na 2. místě, před nimi
jsou pouze Neznašovy. Mladší žáci se bohužel pohybují ve spodních patrech
tabulky. Dále ještě hrála své soutěže starší a mladší přípravka. Zde se
výsledky neevidují. Kobra stars má rozehranou zimní ligu a nachází se na
pěkném 3. místě.
Vlastimil Trojan

Jak se u nás žije – Slavošovice
V tento předvánoční čas bych vás chtěla seznámit s událostmi, kterými žila
naše vesnice od srpna letošního roku.
V poslední srpnovou sobotu, dne 25.8.2018 se ve Slavošovicích konala
hasičská soutěž Pošumavské hasičské ligy a soutěž o pohár starosty obce
Bolešiny. Zúčastnilo se jí 6 družstev žen a 9 družstev mužů. Mezi ženami byly
na prvním místě ženy z Tupadel, na druhém místě z Hadravy a třetí místo
obsadily ženy z Neznašov. Mezi muži obsadili první místo Neznašovy, druhé
Tupadly a třetí Nýrsko. Pohár starosty obce si odvezli muži z Neznašov.
Letošní rok jsme oslavili 95. výročí od založení SDH v Slavošovicích. Oslava,
která se konala 29.9.2018 za účasti hostů z hasičského okrsku a dalších
příznivců našeho hasičského sboru se vydařila a všichni jsme se pobavili.
Hasičská soutěž PS8 se
letos posunula na 13.10.
Zúčastnilo se jí 11
družstev mužů a 2
družstva žen. K naší
velké radosti si pohár za
1. místo odnesli naši
hasiči družstva A. Druhé
družstvo se umístilo na
7. místě. Mezi ženami
byly
na
1.
místě
Vícenice.
I když je členů SDH jen
patnáct,
stále
jsou
největšími organizátory
společenských
akcí
v naší vesnici. V říjnových volbách do zastupitelstva obce Bolešiny se stal
členem zastupitelstva za Slavošovice pan Pavel Potužník, starosta místních
hasičů. Přejeme mu hodně úspěchů v prosazování našich požadavku. Dne
18. ledna se bude konat Valná hromada SDH Slavošovice.
To je vše, s čím jsem Vás chtěla seznámit a přeji všem lidem krásné Vánoce
prožité v klidu a pohodě, štěstí a pevné zdraví v příštím roce 2019.
Helena Toušová


Konec i začátek …
Stalo se zvyklostí, že každým rokem v prosinci bilancujeme v rodinách,
na pracovištích, ve spolcích i ve státě daný rok. Nejinak je tomu i u
našeho ochotnického divadla, dětského i dospělého. Mohu několika
větami: Zdařilý rok dětí, které odehrály tři představení pohádky
Sněhurka a ...., nacvičují na akci ,,Zapálení poslední adventní svíčky“,
na kterou Vás srdečně zvou, a to v neděli 23.prosince ve 14:00 hodin
do KD Bolešiny. Dospěláci spolu s hosty Divadla Za oponou Klatovy a
Rynek Újezd u Plánice, odehráli 12 předstevní klasické hry Aloise
Jiráska Lucerna, kterou jsme prezentovali v úpravě jako zpěvohru a
zakončili jí v Újezdu u Plánice před zaplněným KD a za účasti čestného
hosta, režiséra Zdeňka Trošky. Jak Sněhurka a ...., tak Lucerna měly u
diváků obrovský úspěch a laťka pro divadelní sezonu 2018 -2019 je
nasazena opravdu velmi vysoko. Prozradíme, že dětské divadlo se
vrátí s novou hrou do daleké historie a divadlo dospělých do doby, kdy
ještě v našich končinách žili opravdoví čert.
Prosím držte palce, ať se nám náš záměr vydaří a hlavně ať můžeme
hrát na domovské scéně v KD Bolešiny. Chceme věřit, že i spolupráce
s novým vedením obce naváže na velmi dobrou spolupráci s bývalým
zastupitelstvem a hlavně starostou Ing. Josefem Sommerem.
Závěrem Vám všem přejeme hezké a hlavně české svátky vánoční a
do roku 2019 věrtel zdraví, pohody a hezkých mezilidských vztahů.

Za Ochotnické divadlo Bolešiny Jiří Gregora a JUDr. František Strnad



Blahopřejeme jubilantům
70 let
Jana Husníková
Růžena Bauerová
75 let
Jiří Holý
Milena Tesarczyková
Růžena Peksová
Anna Gondeková
80 let
Anna Šilhavá
82 let
Marie Bayerová
Ludmila Krátká
83 let
Josef Matějka
84 let
Josef Krátký
88 let
Blažena Sommerová
Marie Růžičková
90 let
Vlasta Peksová
92 let
Jiřina Brabcová

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

95 let
Marie Krausová
98 let
Marie Matějková

Zastupitelstvo obce Bolešiny

Ať se všechna starost zruší,
ať zavládne pokoj v duši.
Co bolelo ať se zhojí,
co těšilo ať se zdvojí.
Pohodu, klid a žádné hádky,
štěstí, lásku a krásné svátky!

Přeje realizační tým Zpravodaje

Zpravodaj obce Bolešiny hledá redaktora
Hledáme spolupracovníka, který by měl chuť pomáhat při tvorbě tohoto
bolešinského zpravodaje. Nabízíme možnost podílet se na vzniku
pravidelného čtvrtletníku a tvořit tak jedinečný zdroj místní historie s tradicí od
roku 2011. Budete se účastnit pravidelných porad redakčního týmu vždy před
vydáním aktuálního čísla a připravovat články členů redakce a ostatních
přispěvatelů do tiskové podoby. Musíte umět připravovat text a fotografie v MS
Wordu. Za tuto práci dostanete malou finanční odměnu. Upřednostníme
zájemce o dlouhodobou a zodpovědnou spolupráci. Hlaste se prostřednictvím
mailu zpravodaj.bolesiny@seznam.cz, telefonicky nebo osobně na obecním
úřadě v Bolešinech.
Miroslav Vích



Příští číslo zpravodaje vyjde v březnu 2019. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 28.2.2019 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

