Zpravodaj
Číslo 4/2019


Vážení spoluobčané,
dvanáct měsíců uběhlo jako voda a my opět stojíme před koncem roku.
V letošním roce byla vybudována polní cesta UK1-3 Bolešiny – Myslovice.
Jednalo se o vybudování části nové cesty a rekonstrukci stávající cesty
směrem k Lomu až na hranici katastru. Je velkou škodou, že zbytek stávající
cesty, nemohl být na myslovické části též opraven. Přesto nově opravenou
cestu již objevili cyklisté a začínají ji využívat. U cesty bylo vysazeno
stromořadí a na jaře doplníme lavičky pro odpočinek. Byla zahájena
rekonstrukce a odbahnění rybníka Dolejší v Domažličkách. Za podpory
Plzeňského kraje byla provedena rekonstrukce povrchů komunikací
v Pečetíně. V Domažličkách byla ošetřena památná líp za finanční podpory
Ministerstva životního prostředí.
Dovolte mi, abych na tomto místě zareagovala na některé podněty, které
vyplynuly z dotazníku vloženého do posledního čísla Zpravodaje.
Jedním tématem byla uzavřená dětská hřiště. Při jejich poslední revizi bylo u
všech herních prvků zjištěna nějaká závada. Jednalo se o třískovitost sedálů,
hniloby konstrukčních prvků, ale i věci související se změnou norem, jako jsou
odstupové vzdálenosti, šíře mezer jednotlivých konstrukčních prvků nebo
prostor pro rozkmit houpaček. Herní prvky jsou nahraně nebo za hranou
životnosti. Pro hřiště ve Slavošovicích a Domažličkách byla objednána oprava
a výměna konstrukčních prvků. V Bolešinech bude vypsána poptávka na nové
herní prvky a v Kroměždicích byl herní prvek poničen při dopravní nehodě a je
objednána dodávka nového herního prvku.
Byl vznesen dotaz na vybudování víceúčelového hřiště v Bolešinech. Na tento
projekt byla v loňském a letošním roce podána žádost o dotaci. Bohužel jsme
nebyly úspěšní. V příštím roce bude žádost podána opětovně.
Dalším podnětem bylo vybudování chodníku přes obec Kroměždice. Tento
záměr již měl p. Ing. Sommer, avšak ke konkrétním krokům nedošlo

z majetkoprávních důvodů, neboť v jedné části obce není dostatečný prostor
pro umístění chodníku. Záměr však nezapadl.
Nejvíce reakcí přišlo k dopravní situaci ve Slavošovicích. Tento problém se řeší
několik desítek let. Věřím, že ve spolupráci s příslušnými správními orgány a
Policií ČR, se podaří najít řešení, byť vím, že je to běh na dlouhou trať.
Vážení spoluobčané, přeji vám klidné prožití vánočních svátků, šťastné
vykročení do nového roku.

Ing. Věra Rozsypalová
starostka obce



Rozpočet obce na rok 2020
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

22 685 201,00 Kč
11 769 100,00 Kč
3 365 101,00 Kč
1 500 000,00 Kč
3 962 000,00 Kč
2 359 000,00 Kč
15 026 107,00 Kč
8 113 107,00 Kč
4 554 000,00 Kč
2 359 000,00 Kč
7 659 094,00 Kč
Více na www.bolesiny.cz



DALSKABÁTY… a jak dál?
Ochotnické divadlo Bolešiny zakončilo sezónu 2019 v neděli 24. 11. 2019
představením v Pačejově, nejlepší obci Plzeňského kraje letošního roku, a
večer v KD Bolešiny jsme zhodnotili svá vystoupení, kterých bylo od 7. března
celkem 26. Snad ani některá profesionální regionální divadla neodehrají tak
velký počet představení a některá ochotnická divadla by na to potřebovala 6 až
7 let. Rovněž profesionální herec Pavel Nový v roli kováře přispěl pět krát k
tomu, že jsme odehráli špičková představení, srovnatelná s profesionály.
Zmíním jen 3 místa, a to 3 vystoupení na jižní Moravě, vystoupení v Makově
v krásném letním areálu, a byť jsme zmokli, většina diváků vydržela a my
odehráli Dalkskabáty v dešti. Naše nejúspěšnější vystoupení bylo v zaplněném
klatovském divadle 16. listopadu. Děkuji všem našim herečkám, hercům,
technickému personálu, děkuji všem pořadatelům na místech, kde jsme mohli
vystoupit, děkuji vedení obce Bolešiny, paní Ing. Rozsypalové a řediteli ZŠ
Bolešiny Mgr. Buriankovi.
Jak dál? Zatím je nerozhodnuto a snad i trochu tajemstvím, ale hrát chceme i v
roce 2020 ve stejném složení jako letos. A to je pro mě ta nejpozitivnější
zpráva. Pro vás, čtenáře Zpravodaje, mám malý dárek. A to ten, že budeme i
letos pokračovat v hezké společenské akci s názvem Zapálení čtvrté adventní
svíčky, konající se tradičně v KD Bolešiny, a to v neděli 22. prosince 2019 od
14 hodin. I letos se bude jednat o společnou akci dětí z ochotnického kroužku
naší ZŠ, pár nás z bolešinského divadla a také hostů, které neprozradím, aby
ti, kdož přijdou, měli trochu napětí, těšení se a zvědavosti. Závěrem, tak jako
každý rok, proběhne vyhodnocení soutěže O nejlepší vánoční pečivo s jednou
novinkou: každý či každá, kdož přinese do soutěže svoje pečivo v počtu cca 10
kousků, bude mít vstup zdarma, a to už je samo o sobě ocenění, a navíc ti,
kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě, obdrží od obce peněžní
poukázky.
Letos, a to poprvé se stejným programem, vystoupíme již v sobotu 21. 12.
2019 v hostinci u Kantů v Myslovicích, též od 14 hodin. Srdečně zvu vás
všechny v sobotu i v neděli, v ten krásný předvánoční čas.
JUDr. František Strnad – jednatel divadla Bolešiny



Odpady v roce 2020
Jedním z témat prosincového jednání zastupitelstva obce bylo zhodnocení
nákladů a příjmů spojených s odstraňováním odpadů a způsob nakládání
s odpady v roce 2020. Bezesporu s tématem souvisí i výše poplatku za
komunální odpad.
A jaká jsou skutečná čísla za sledované období (listopad 2018 – říjen 2019):
Náklady:
Plasty
171.236,00 Kč
Papír
54.328,00 Kč
Sklo
10.575,00 Kč
Biologicky rozložitelný odpad
48.429,00 Kč
Směsný komunální odpad
214.419,00 Kč
Nebezpečný a objemný odpad
36.014,57 Kč
Tisk známek:
2.163,00 Kč
CELKEM:
537.164,57 Kč
Příjmy:
Příjem z poplatků
399.515,00 Kč
Kovy
8.768,00 Kč
EKO-KOM - příspěvek
123.119,00 Kč
CELKEM:
531.402,00 Kč
Rozdíl
- 5.762,57 Kč
Z uvedených čísel vyplývá, že obec v tomto roce zaplatila navíc do tohoto
systému odstraňování odpadů 5.762,57 Kč.
V souvislosti s informacemi o přípravě nového zákona o odpadech, o kterých
informovala i média, a novými povinnostmi, které by měl nový zákon obcím
stanovit a které by měly přejít i na občany obcí, zda poplatek změnit či nikoli.
Protože legislativní proces schválení nového zákona o odpadech je na samém
počátku, a nejsou známy konkrétní povinnosti pro obce, rozhodlo zastupitelstvo
obce neměnit platnou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, o poplatku za
komunální odpad, a s ohledem na výše uvedené příjmy a náklady na systém
nakládání s odpady neměnit ani výši poplatku pro rok 2020.
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 svozů/rok)
2.030,- Kč
3.494,- Kč
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,
vyplatí obec při zakoupení známky na rok 2020 finanční podporu ve výši 180
Kč.
Kdy a kde se budou prodávat známky na vývoz popelnic na r. 2020?
Slavošovice
pondělí 6.1.2020 16:00 – 17:00 hod.
Kroměždice
pondělí 13.1.2020 16:00 – 17:00 hod.
Pečetín
pondělí 13.1.2020 17:00 – 18:00 hod.
Domažličky
pondělí 20.1.2020 17:00 – 18:00 hod.
Bolešiny
v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách


Aktuální informace z dění ve Sportovním klubu
Bolešiny
Skončila nám podzimní část fotbalové sezóny 2019−2020. Muži “A“ zahájili
svoji první účast v krajské I. B třídě. Po 13 zápasech získali shodný počet 13
bodů a jsou průběžně na 12. místě z celkových 14 účastníků. Muži “B“ rovněž
jako nováček rozehráli III. třídu okresního přeboru a jsou na 8. místě se ziskem
18 bodů. Starší žáci v OP Klatovy jsou momentálně na 3. místě z celkových 4
účastníků. Dále hrají turnajovým způsobem starší a mladší přípravka. Kobra
Stars rozehrála zimní Dívčí amatérskou fotbalovou ligu a po 6 kolech je na
pěkném 3. místě. Na kontě má 9 bodů.
Vlastimil Trojan


Lampionový průvod
Letos jsme se domluvily s maminkami a uspořádaly 1. bolešinský lampionový
průvod, který se konal 26. října 2019. Nejdřív se děti sešly u kulturního domu a
vyrazily společně po vsi. Po cestě sbíraly kartičky, na kterých byla napsaná
písmena v Morseově abecedě. Na konci cesty díky těmto kartičkám a mapě,
kterou dostaly, zjistily, kde je zakopaný poklad. Poté akce pokračovala
v kulturním domě, kde na děti čekaly soutěže, sladké odměny, čaj a nějaké
menší občerstvení. Každý účastník průvodu si mohl opéct špekáček. Kromě

soutěží bylo pro děti připravené i malování, které mělo veliký úspěch. Na sále
byla puštěna hudba, a tak kdo chtěl, mohl si i zatancovat. ☺
Myslím, že se akce povedla, účast byla hojná. Už máme připravený termín na
příští rok. Komu se akce líbila, může si napsat do kalendáře datum 31. 10.
2020. Budeme se na Vás těšit. ☺
Ještě bych chtěla poděkovat rodičům a dětem, kteří se na akci podíleli,
obecnímu úřadu v Bolešinech za finanční podporu, díky které jsme mohly tuto
akci zorganizovat, dětem ze školy, které nám vyrobily stínítka. A všem, kteří na
tuto akci dorazili. Protože bez nich by to také nešlo.
S maminkami už připravujeme další akce na příští rok. Pokud by někdo z vás
měl nápad na nějakou zajímavou akci, dejte vědět a můžeme to zorganizovat.
Chtěly bychom takové akce dělat častěji. ☺
Lucie Moravcová

Fotografie účastníků 1. bolešinského lampionového průvodu.


Zveme Vás …
20.12.2019
Adventní koncert – Musica Imperfecta
od 17:00 hodin – kostel sv. Kydliny
Srdečně zvou ZUŠ Josefa Kličky Klatovy a Obec Bolešiny
22. a 23. 12.2019
Tradiční posezení ve mlýně Podhora
14:00 – 18:00 hodin
Za mlýn Podhora zvou Josef Krůs a syn



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


Příští číslo zpravodaje vyjde v březnu 2020. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 29. 2. 2020 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz

Blahopřejeme jubilantům
60 let
Gaško Milan, Bolešiny
Zahálka Pavel, Bolešiny
Peksová Jaroslava, Bolešiny
65 let
Josef Touš, Bolešiny
70 let
František Kraus, Bolešiny
Helena Míšková, Slavošovice
Vlasta Třísková Bolešiny
75 let
Petr Čížek, Bolešiny
Josef Novák, Pečetín
81 let
Anna Šilhavá, Slavošovice
83 let
Marie Bayerová, Slavošovice
Ludmila Krátká, Pečetín
85 let
Josef Krátký, Pečetín
89 let
Blažena Sommerová, Bolešiny
Marie Růžičková, Kroměždice
91 let
Vlasta Peksová, Bolešiny
96 let
Marie Krausová, Domažličky
99 let
Marie Matějková, 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

