Zpravodaj
Číslo 2/2011


Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám další číslo Zpravodaje. Realizační tým má za sebou první,
trochu nesmělé krůčky na poli novinařiny. I profesionálním novinářům se
čas od času vloudí do článku šotek. Nám se tak stalo v minulém čísle.
Pan Antonín Kurc ze Slavošovic nás upozornil, že vynaložené finanční
prostředky na zimní údržbu komunikací v k.ú. Slavošovice neodpovídají
skutečnosti. Tímto se panu Antonínu Kurcovi omlouváme za mylné
uvedení částky 18.150,- Kč. Správná částka, která byla dle vystavených
faktur ze strany poskytovatele této služby vyplacena, je 9.570,- Kč.

Ing.Josef Sommer – starosta obce



Kdy a kam na veřejné zasedání zastupitelstva obce?
16.6.2011

od 19:30

5. zasedání ZO v Pečetíně

15.9.2011

od 19:30

6. zasedání ZO v Domažličkách

15.12.2011

od 19:00

7. zasedání ZO v Bolešinech
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Fotosoutěž - Kalendář obce 2012
Obce Bolešiny, Domažličky, Kroměždice, Pečetín, Slavošovice, Újezdec a
jejich okolí vždy fotili do různých kalendářů a propagačních materiálů
profesionální fotografové. Až do teď. Kdo se podívá například na
Facebook, nemůže si nevšimnout, kolik šikovných fotografických talentů v
Bolešinech a v okolních obcích bydlí. Těm všem chceme dát nyní šanci a
pozvat je do naší fotosoutěže. Podmínky jsou jednoduché:
Zašlete prosím do 30.9.2011 svých 10 dle vašeho názoru nejzdařilejších
fotografií s tématikou obce Bolešiny, Domažličky, Kroměždice, Pečetín,
Slavošovice, Újezdec a jejich okolí na adresu Ing. Antonín KUBA,
Kroměždice 3, Klatovy 339 01.
• Fotografie nemusí být nutně pořízené v roce 2011.
• Můžete fotit nejen krajinu, památky a budovy, ale i osoby, události,
zážitky apod.
• Ke každé fotografii uveďte stručný popis – např. obilné pole před
sklizní v lokalitě Pečetín-Draha, název souboru musí být ve tvaru
příjmení_název (např. novák_stařenky na poli).
• Fotografie zašlete v digitální podobě na CD (DVD) v co nejvyšším
rozlišení, přiložte textový soubor se seznamem názvu fotografií a
jejich popisem, nezapomeňte uvést svoji plnou adresu, případně další
kontakt.
• Maximálně 3 fotografie mohou být upraveny jako fotomontáž.
• Vítězné fotografie budou součástí kalendáře obce, proto zasláním
fotografií do naší soutěže dávají autoři automaticky souhlas s jejich
zveřejněním a se zveřejněním svého jména.
• Zaslané fotografie nevracíme zpět autorovi.
• Autor prohlašuje, že fotografie jsou jeho originálním dílem.
• Autoři vybraných vítězných fotografií získají finanční ceny v hodnotě
2000,- Kč, 1000,- Kč a 500,- Kč
• Náhledy
fotografií
budou
zveřejněny
ve
fotogalerii
na
www.bolesiny.cz, kde můžete i pro jednotlivé fotografie hlasovat.
Rozhodující slovo při výběru fotografií do kalendáře bude mít porota
určená starostou obce.
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Komíny a problematika kolem nich
Zima sice skončila a s ní i topné období, které nám bohužel zhoršuje stav
ovzduší. Nemalou měrou je to způsobeno i malými zdroji znečištění ovzduší –
lokálními topeništi. V důsledku zvyšujících se cen zemního plynu a elektrické
energie se část domácností opět vrátila zcela nebo částečně od ekologicky
šetrného topení k topení uhlí a dříví. Samostatnou kapitolou je zcela
bezohledné a trestuhodné spalování odpadů některými občany ve snaze
ušetřit nebo třeba jen z lenosti odpad třídit.
K 1.1.2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010, o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Z tohoto nařízení vyplývá, že každý si musí počínat tak, aby při provozu
komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv
nedocházelo ke vzniku požáru.
Komíny a spalinové cesty musí být provedeny tak, aby byl zajištěn
bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného vzduší, aby nenastalo jejich
hromadění a ohrožení bezpečnosti. Spotřebiče (kamna, kotle ústředního
topení, krby …) se připojují kouřovodem do komína, který odvádí spaliny nad
střechu objektu. Každý vlastník nemovitosti je odpovědný za svůj komín i
celou spalinovou cestu.
Podle uvedeného nařízení musí každý vlastník domu, chaty a pod. nechat
provést kontrolu spalinové cesty 1 x za rok, a to odborně způsobilou osobou,
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, tj. kominík.
Vlastní čištění spali-nové cesty při připojení spotřebiče na pevná paliva do
jmenovitého výkonu 50 kW, může provést kominík nebo i je možné toto
provést svépomocí, tedy každý sám.
Jak je to s revizí spalinové cesty? Revizi může provést jen odborně
způsobilá osoba a tou je kominík. Revize se však provádí jen 1x, a to
z důvodů:
• před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební
úpravně komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
• po komínovém požáru nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při
vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Zjednodušeně se dá říci:
• kontrola celé spalinové cesty – ANO 1 za rok,
• čištění spalinové cesty – KAŽDÝ SÁM dle potřeby,
• revizi jen v případech výše uvedených.
Na co ještě si dát pozor? Na špatné a falešné kominíky! Umouněný oblek a
štětka přes rameno nejsou to hlavní. Při výběru kominíka se ptejte na praxi a
na členství v kominickém cechu. Chybu neuděláte, ani když se poptáte
sousedů nebo známých na jejich zkušenosti. Být členem kominického
společenstva není povinností, svědčí to však o jisté důvěryhodnosti.
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A na konec: Kolik za kominické služby zaplatíte?
• Běžné čištění komína v rodinném domě či bytě – 120 až 300 korun. Čištění
společného komína v bytovém domě – 500 až 700 korun.
• Doprava – 5 až 8 korun za kilometr nebo paušál 120 až 600 korun, někdy
v ceně čištění.
• Vybírání sazí – v ceně čištění nebo 300 korun.
• Náročnější čištění – 300 korun za hodinu.
• Kontrola – 300 korun. Kontrola spojená s čištěním – 300 až 500 korun.
Kontrola nebo čištění s použitím kamery – 800 až 1 500 korun. Vypalování
komína v rodinném domě – až 6 000 korun.
Za zanedbání péče o komíny zatím pokuty nehrozí, ale každý majitel domu
či chaty by měl myslet na to, že může svou nedbalostí způsobit velké škody
na majetku i zdraví lidí.



Bazény, zahradní koupací jezírka a voda
Obec Bolešiny žádá majitele bazénů a zahradních koupacích jezírek, kteří
napouští tato zařízení z vodovodního řadu, aby před každým napouštěním
vody před zahájením „koupací“ sezóny nebo jejím dopouštěním v průběhu
letních měsíců informovali obec o tomto záměru, a to minimálně s týdenním
předstihem.
Důvodem této žádosti je především kapacita vodojemu a vydatnost vodních
zdrojů. Pokud všichni napustí bazény najednou, může se stát, že část obce
bude bez vody. Nebuďte, prosím, lhostejní ke svým spoluobčanům.
Děkujeme za pochopení.


Pálení suché trávy
To, že se nemají na jaře vypalovat meze, ví snad každé dítě. V posledních
letech se ale v některých částech obce setkáváme především v letním
období s pálením více či méně suché trávy. Valící se štiplavý dým z pálené
suché trávy obtěžuje a některým lidem způsobuje zdravotní komplikace.
Upozorňujeme, že takováto činnost je v rozporu s vyhláškou obce č. 3/1998
a lze ji postihnout sankci dle zákona o přestupcích.
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Historický úspěch školy
Po Velikonočním pondělí jsem ve třídě oznámila: „Musím vám říci jednu
moc smutnou zprávu. Ve čtvrtek ráno jedeme na okresní kolo ve vybíjené do
Klatov.“ Nastalo hrobové ticho. Myslela jsem, že děti nikam nechtějí. To ale
trvalo jen krátkou dobu. „Hurá,“ rozeznělo se po třídě. Hned mi bylo jasné, že
všichni se už moc těší.
Je čtvrtek 28. dubna a já s celou třídou jedeme na turnaj. Ano, jedeme celá
třída – namíchali jsme družstvo ze dvou páťáků, pěti čtvrťáků a třech třeťáků.
Jinak to na málotřídce nejde. Celkem je nás 14, ale hrát může jen 10 dětí a
dva náhradníci. Mám trochu obavy, protože z Klatov si velké školy snadno
vyberou deset dětí jen z pátých tříd. Děti se ale moc těší a já si říkám:
„Alespoň se dostanou do velké tělocvičny a změří síly s jinými školami.“
V našem okrsku bude bojovat 8 škol. Jsou rozděleny do dvou skupin. Jak
jsem očekávala, naše škola je z nich nejmenší. Ve skupině je s námi Švihov,
Měčín a klatovská škola z Plánické ulice. Ve druhé skupině je Masarykova
škola, ZŠ Čapkova ul. a Vrhaveč. Z každé skupiny postupují vítězové a o třetí
postupové místo si to rozdají vždy druzí ze skupiny. A jdeme na to. První
zápas Švihov a my poprvé vyhráváme, druhý zápas Měčín a znovu vítězství.
Všichni kroutí hlavou a nemohou uvěřit, jak jsou ty naše děti šikovné. Všichni
hrají„srdíčkem“ a dávají do hry vše. Třetím soupeřem je velká škola z
Plánické ulice. Když vidím jejich děti, mám obavy. Kluci jsou o hlavu větší než
ti naši,ale my se předem nevzdáváme. Zápas je dost vyrovnaný, ale nakonec
prohráváme jen o jeden život. Děti jsou zklamané, ale já jim říkám: „Neházejte
flintu do žita, ještě můžete postoupit z druhého místa.“ Čeká nás rozhodující
hra. Pokud chceme postoupit, musíme porazit „Čapkovku“. Tak jdeme na to.
První poločas vyhráváme a druhý také. Super, postoupili jsme do okresního
finále.
O týden později 5. května se koná v Klatovech okresní finále. Sedíme
v autobusu do Klatov a já už myslím na to, jaké školy si asi vybojovaly toto
finále. V tělocvičně hned vidíme rozpis. Je zde celkem 6 nejlepších škol
z okresu. My jsme mezi nimi. Už teď je to pro nás veliký úspěch. Hraje se
každý s každým a tak nás čeká 5 zápasů. Do finále postoupily školy z
Velhartic, Hrádku u Sušice, Nýrska, dvě klatovské školy a my z Bolešin.
Hned první zápas nás čeká škola opět velká městská škola z Klatov
z Plánické ulice. Před týdnem jsme s ní prohráli o jeden život. Máme jim co
vracet. Začínáme hrát a hned děláme chyby. Dokonce už prohráváme.
V druhé půli ale všichni hrají perfektně a my začínáme vyrovnávat. Je to až
neuvěřitelné, ale my postupně porážíme všechny soupeře a neztrácíme ani
jediný bod. „To snad ani není možné,“ říkají všichni. Je ale vidět, že nám to
přejí. Vyhráváme celý turnaj a máme obrovskou radost.
Při předávání diplomů se dozvídáme, že vítězové okresního finále postupují
do krajského finále, které se koná 19.května v Tachově. Nejprve jsme trochu
na rozpacích, zda si máme troufnout i s třeťáky vyrazit na takovou soutěž, ale
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když jsme si postup vybojovali, nebudeme „vyhrnovat nohavice kalhot, když je
brod ještě daleko ☺ “.
Jedeme celá škola – někdo jako fanoušek, někdo jako hráč. Věříme, že se
tam neztratíme. Už samotný postup je velkým historickým úspěchem naší
školy. Tak nám všichni držte palce!

PS: Z Tachova, kde jsme se utkali s velkými školami z Plzeňska, jsme
přivezli krásné sedmé místo.


VÍTE, CO JE U3V? UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
V únoru 2011 byla v Bolešinech zahájena výuka Univerzity
třetího věku. Výuku zajišťuje Vysoká škola zemědělská Praha.
První semestr nultého ročníku úspěšně zvládlo 8 "studentů".
První ročník U3V bude zahájen v říjnu letošního roku a ještě je
možné se přihlásit v ZŠ Bolešiny.
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Hospodaření obce Bolešiny za uplynulé 4 roky
Z grafu je vidět, že to s obcí „nejde z kopce“. Navýšení rozpočtu v roce
2009 přinesl projekt opravy cesty Bolešiny - Ostřetice. Náklady činily 13 666
800,- Kč. Velká část stavby byla financována z úvěru (8 mil.Kč) a část z
vlastních zdrojů obce. Na opravu cesty získala obec dotaci ve výši 92,5%.
Obec však musí získat prostředky na stavbu jiným způsobem a dotační
peníze dostane od státu až po kolaudaci stavby. Stát dá někdy dotaci, ale
musí vydělat hlavně banka. Přesto příjmy překročily výdaje díky přijatým
platbám za pronájem pozemku pro fotovoltaickou elektrárnu.

A jak to bude asi vypadat do budoucnosti? Daňové příjmy obce v
posledních letech klesají. Obec musí stále hledat nové možnosti financování z
nových dotačních titulů a ve vlastním hospodaření.
Hospodaření obcí zkomplikoval stát také tím, že v roce 2009 udělal z
obcí plátce DPH. V budoucnosti by malým obcím, jako jsme my, pomohlo
například nové RUD (rozpočtové určení daní). Na obrázku níže je uveden
stav RUD z roku 2008. Toto rozdělování daňových příjmů platí i dnes. Existuje
několik politiků a skupin, které se už několik let snaží prosadit nové, RUD
spravedlivější k malým obcím.
Co od státu dostaneme my a co
dostane Praha (RUD - rozpočtové
určení daní)
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Blahopřejeme jubilantům
60 let
Bohumil Matějka
Vladimíra
Tomanová
Václav Toman
Marie Faistová

Bolešiny
Slavošovice

70 let
Marie Turnerová
Anna Trojanová
Marie Bošková

Slavošovice
Bolešiny
Bolešiny

75 let
Helena Toušová

Domažličky

83 let
Marie Baštářová

Kroměždice

84 let
Marie Jaklová

Pečetín

85 let
Václav Baštář

Kroměždice

88 let
Marie Koutníková

Slavošovice

Bolešiny
Bolešiny

Zastav se, okamžiku, jsi překrásný.
Život plný takových okamžiků a pevné zdraví

přeje
Zastupitelstvo obce Bolešiny
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Vítání občánků
Dne 10.května 2011 se konalo vítání občánků v MŠ Bolešiny. Na
snímku jsou tyto dětičky:
Filip Kraft z Pečetína
Petr Bejček z Pečetína
Lukáš Matějka z Bolešin
Adam Hanzal z Bolešin
Irena Burešová z Bolešin
Simona Kovandová z Bolešin
Anna Kantová z Kroměždic
Martina Vejvančická z Kroměždic

Přejeme šťastné vykročení do života.
Zastupitelstvo obce Bolešiny
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Obnova Sv. Jána v Bolešinech spojená
s výstavou prací žen z místního keramického
kroužku
Ač počasí se v neděli 15.5.2011 chvílemi vážně mračilo, občany Bolešin
a blízkého okolí neodradilo zúčastnit se hezké a ojedinělé akce odhalení
sochy Sv. Jana Nepomuckého a výstavy prací žen místního keramického
kroužku v kulturním domě.

Velké poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli zvláště pak
paní
Lencové
a
Hladíkové,
které
celou
výstavu
připravily a vkusně
naaražovaly.
Bolešinská veřejnost
a zvláště i hosté
vysoce hodnotili, jak
šikovné ženy máme
v naší obci.
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PŘEDSTAVUJEME
Sbor dobrovolných hasičů Pečetín
První zmínka o založení dobrovolného hasičského sboru v Pečetíně je z roku
1907. Jelikož byla v té době obec nemajetná, nemohl tehdy vzniknout sbor.
Ten byl založen až v roce 1928 za finančního přispění obyvatel Pečetína.
Prvním starostou sboru byl jmenován Josef Nováček. Činností sboru nebylo
jen hašení požáru, ale též pomoc při přírodních pohromách.
V 70. a 80. letech minulého
století se SDH Pečetín
velice významně podílel na
rozvoji vesnice. V první
polovině 70. let proběhla za
vydatného přispění hasičů
rekonstrukce rybníka na
návsi. Nemalou měrou
přispěli také ke zbudování
víceúčelového
zařízení
v Pečetíně.
V Současné době má SDH
Pečetín
17
členů,
předsedou je Karel Kohout
a velitelem Karel Plánička.
Stavění májky v Pečetíně
Jako již každoročně se uskutečnilo stavění máje v Pečetíně. Tuto akci zaštítili
místní hasiči. V předvečer 1. máje společnými silami vztyčili ozdobenou
májku. Připravili také opékání vuřtů, čímž udělali radost především místním
dětem. Sešli se
zde nejen hasiči,
ale také místní
obyvatelé, kteří si
popovídali a také
zazpívali při harmonice společně
s panem Josefem
Novákem. Byla to
opravdu vydařená
akce, při které
nám přálo počasí.
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Staletá lípa
Bylo únorové odpoledne roku
2008. Z tmavě šedých mraků,
které silný severozápadní vichr
hnal po obloze, se řinuly proudy
vody. Vichr chvilkami slábl, aby
vzápětí udeřil ještě silněji. Při
jednom takovém poryvu jsem
z okna našeho domu viděla, jak
se staletá lípa, stojící u silnice na
zahradě č. 2 ve Slavošovicích,
rozpůlila a polovina padla na
silnici.

Byla to jen chvilka, v níž si
člověk uvědomí, co vše se při

pádu stromu může stát. Říká se,
že lípa je ochránkyní domova a
tady se to také vyplnilo. Při pádu
kmen lípy zmáčkl pouze drátěné
pletivo.
Větve
nezasáhly
v blízkosti vedené elektrické
dráty a neudělaly ani žádnou
jinou škodu.
Svolaní chlapi přišli, motorovou
pilou odřezali větve, přeřezali
kmen a brzy byla lípa odklizena.
Po silnici se mohlo zase jezdit.
Když jsme se podívali na
odlomenou část, bylo vidět, že
lípa byla úplně dutá. Silné větve
na stojící polovině lípy ořezali
později hasiči z Klatov z plošiny
auta a zbytek kmene byl uříznut
další rok při porážení duté vrby u
kapličky ve Slavošovicích.
Po lípě zbyl jen vykotlaný pařez
a vzpomínky, jak v květu hostila
tisíce včel a v její koruně
nacházely
útočiště
desítky
ptáků.

Helena Toušová, Slavošovice



Příští číslo zpravodaje vyjde v září 2011. Příspěvky můžete předat
v kanceláři obecního úřadu nebo zaslat do 20. 8. 2011 na adresu
zpravodaj.bolesiny@seznam.cz
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