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Úvodem
Milé dámy, vážení pánové,
doručili jsme vám do schránek další vydání obecního zpravodaje,
které jsem pro vás připravil.
Úvodem bych chtěl uvést, že ačkoliv to tak nemusí vypadat,
stojí často opravdu velké úsilí, aby se v obci podařilo realizovat
smysluplné projekty a udělalo se „něco pro lidi“.
Málokoho by napadlo, že například realizace nočního osvětlení kaple si vyžádala půlroční administrativní přípravy, zatímco
samotná instalace trvala dva dny. Přístavba nových WC ke kulturnímu domu byla ještě daleko komplikovanější. Pokud jde o dotace,
často se žádá opakovaně u různých institucí rok co rok, a přesto
nejsme úspěšní. Např. o dotaci na výstavbu sportovního hřiště
bylo podáno několik žádostí, spolupracovala škola, školka, proběhla soutěž mezi dětmi, k žádosti se připojili hasiči i Svaz žen,
připravilo se založení volejbalového kroužku a přesto se „na nás
nedostalo“.
Ty velké projekty jako zateplení kulturního domu, které se podařilo zrealizovat, nebo připravovaná rekonstrukce chodníku …
to jsou projekty, které se s přípravnými, projektovými a administrativními činnostmi, výběrovým řízením, stavebním řízením atd.
realizují obvykle (bohužel) i několik let.
Právě proto, že si uvědomuji, že drtivá většina práce na obci
není příliš „vidět“, rád bych vám touto cestou předal různé informace a zajímavosti z naší obce a okolí, které jsem vyhodnotil jako
zajímavé nebo důležité z pohledu veřejnosti.

Zpravodaj je pro místní občany zdarma a do schránek Vám jej
doručujeme vlastními silami. V minulosti jsem se dozvěděl, že se
stalo, že zpravodaj někdo neobdržel. To by se nemělo stát, protože roznos zajišťuji obvykle osobně, ale i pro tyto případy je vždy
dostatek rezervních výtisků. Ty jsou k dispozici na obecním úřadě, kde si je může kdokoli vyzvednout. Samozřejmostí je umístění
zpravodaje elektronickou cestou na stránkách obce.
Pokud by měl někdo zájem zapojit se, nebo přispět vlastním
článkem, může se obrátit přímo na mě, případně na obecní úřad.
Rád bych požádal o shovívavost, pokud by se našla nějaká chybička. Vzhledem k tomu, že zpravodaj připravuji sám, ve volném
čase, a v amatérských podmínkách, není v mých silách konkurovat
profesionálům. Ale snad jde přece jen především o obsah.
Kromě vlastních fotografií uvádím v tomto vydání snímky, které poskytli manželé Köhlerovi a za hasiče pan Miroslav Nejedlý,
za což bych jim rád poděkoval.
Věřím, že vás toto vydání občasníku potěší, a že splní svůj účel.
S vašimi případnými dotazy nebo náměty se na mě můžete kdykoli
obracet.
Děkuji, přeji příjemné čtení, barevný podzim a školákům
úspěšný vstup do nového školního roku.
Bc. Petr Chleborád, místostarosta
autor zpravodaje

Dotace přidělené v roce 2013 a žádosti podané v roce 2014
•

Následující řádky shrnují, na které projekty se podařilo získat
prostředky v roce 2013 a jaké žádosti byly podány letos. Bohužel,
obec naší velikosti je do značné míry, hlavně u větších investic, závislá na získání peněz z dotací. Ne vždy se však vynaložené úsilí
na zpracování žádostí o dotace zhodnotí jejich získáním. Úspěšnost
bývá někdy lepší, jindy nulová. Nezbývá, než neustále hledat další
a další příležitosti.
Jaké dotace jsme získaliv roce 2013
• Plzeňský kraj PSOV 2013 - Oprava místní komunikace p. č. 75
• Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2013.
Účelová finanční dotace na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním pečovatelské služby.
• Účelová dotace na opravu CAS menšího rozsahu - Oprava
malého rozsahu - cisterna jednotky požární ochrany

Informace o obecním úřadu
Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 - 12:00 hod a 15:00 - 18:00 hod
Středa
8:00 - 11:00 hod a 12:00 - 14:00 hod
V jinou dobu po telefonické domluvě.
Kontakt: 377 922 282
Email:
ou@bdeneves.cz
Web:
www.bdeneves.cz

Mimoprogramová neinvestiční dotace – povodně - Dotace
na pokrytí mimořádných výdajů JSDHO
- povodeň červen 2013
• Úřad práce – dotace na mzdy pro pracovníky údržby obce
• Dotace na vybudování dohledového kamerového systému
(společně s obcí Kozolupy) – realizace 2014
Dotace v roce 2014
Byly podány žádosti:
1) Ministerstvo pro místní rozvoj – program rozvoje a obnovy
		 venkova – Žádost o dotaci na vybudování hřiště pro míčové
		 hry – zamítnuto
2) Plzeňský kraj PSOV 2013 - Oprava místní komunikace
		 (k přečerpávačce směr Město Touškov) - zamítnuto
3) ROP Jihozápad – kompletní rekonstrukce chodníku v obci
		 podél silnice 605/II – zamítnuto; bohužel jsme nebyli úspěšní,
		 ale jednání pokračují, v současné době hledáme možnosti získat
		 finance se Státního fondu dopravní infrastruktury
4) Revitalizaci parkové plochy na návsi- přiděleno, viz samostat		 ný článek ve zpravodaji
5) Plzeňský kraj – oprava střechy obecní budovy – dosud neroz		 hodnuto
6) Úřad práce – dotace na pracovníky údržby obce – přiděleno,
		 čerpá se

Starosta:		
Místostarosta:
Předseda finančního výboru:
Předseda kontrolního výboru:
Předseda kulturního výboru:
Účetní:		

Ing. Josef Šmíd
Bc. Petr Chleborád
Tomáš Myslivec
Dana Šmídová
Tomáš Myslivec
Monika Šulová
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Volby do zastupitelstev obcí a měst na podzim 2014
Rád bych vás krátce informoval, že se čtyřleté volební období
působnosti zastupitelstva obce chýlí pomalu ke konci.
Proto ve dnech 10. a 11. října 2014 budeme volit své zástupce
na další čtyři roky.
Zastupitelé jsou hlavním výkonným orgánem obce (její samosprávy), což v praxi znamená, že obec spravují, odpovídají za řádné hospodaření, a za svá rozhodování nesou mj. trestní odpovědnost. Teprve zvolení zastupitelé vyberou ze svých řad starostu,
který je nadále jedním ze zastupitelů, ale je navíc pověřen jednat
za obec „navenek“. Jemu pak ukládají úkoly, za jejichž plnění se
jim zodpovídá.
V naší obci současní zastupitelé stanovili počet budoucího zastupitelstva na 9 členů (z možných 7-15), tedy tak, jak tomu bylo
doposud. Bude se volit v jednom volebním okrsku a volební místnost bude na obecním úřadě.
Protože zastupitelstvo má 9 členů, disponuje každý volič devíti

hlasy. Své kandidáty můžeme tedy vybírat napříč volebními „stranami“ až do výše počtu devět, jde o tzv. panašování, lidově řečeno
„křížkování“.
Lze tedy celkem udělit devět křížků kandidátům z různých
kandidátních listin. Další možností je označit křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, pak dostane každý kandidát
z této jedné strany po jednom hlasu.
Třetí možností je kombinovat oba způsoby. Zvolíme jednu
celou stranu, ale pak ještě dáme křížek (křížky) někomu z jiných
stran.
Podrobné informace k volbám budou včas zveřejněny na úřední desce, internetových stránkách a konečně na informacích u hlasovacích lístků, které obdržíte do schránek.
Věřím, že se nám podařilo jak v obci, tak na obecním úřadě odvést kus práce a voliči se dostaví k volbám, aby tak mohli vyjádřit
svůj názor a podporu.

Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu
Na tomto místě bych se krátce pozastavil nad výsledky voleb
v naší obci, které proběhly v poslední době.
Konkrétně jde o volby z října 2013 do Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR. Přináším pohled zpět a graf jak jsme hlasovali
v Bdeněvsi v porovnání s Plzeňským krajem a celou ČR.
Volební účast v obci byla vyšší než v kraji, ale srovnatelná s celorepublikovým průměrem. Oproti kraji i celorepublikovému průměru je markantní vítězství strany ANO, která v obci předběhla
krajského i celorepublikového vítěze - ČSSD o 8,5%.

Dále proběhly v květnu 2014 volby do Evropského parlamentu. Také zde uvádím graf srovnání. Volební účast byla tentokrát
zcela srovnatelná s krajem i celorepublikovým průměrem. Co se
týká volby zástupců do Evropského parlamentu, pak naši místní
voliči podpořili nejvíce stranu ANO, a to opět s předstihem oproti
celé ČR, kde tato strana rovněž zvítězila. Zajímavostí je, že strana TOP 09 – STAN měla značnou převahu na regionální úrovni,
vPlzeňském kraji získala 23,16% a tak předběhla o 8% Babišovo
celorepublikové prvenství.

Graf: Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu
ČR 2013 - srovnání (%)

Graf: Výsledky voleb do Evropského parlamentu – srovnání (%)

Obnova parku na návsi – kompletní revitalizace zeleně 2014 - 2015
Jedná se o park, který se nachází uprostřed obce v linii podél
hlavní komunikace II/605 a tvoří centrální plochu přiléhající k návsi. Parková plocha je rozdělena na dvě hlavní části – jedna okolo
kapličky, druhá za „řezníkem“ směrem Kozolupy. V současné době
je to zastaralá, ne příliš udržovaná plocha.
Z výpovědí pamětníků lze uvést, že park byl původně založen a budován v ranně poválečných letech formou brigád místních
obyvatel. Součástí byl rybníček, který byl později zasypán. Časem
byly některé dřeviny odstraněny. K žádným zásadním změnám
v koncepci plochy ale v průběhu posledních třiceti let nedošlo.
V současné době se zde nachází zelená plocha bez možnosti smysluplného využití veřejností.
Proto jsem inicioval již vloni schůzku se zahradním projektantem, abychom navrhli obnovení plochy s cílem vytvořit zde hezké
parkové místo, kde by byla revitalizována zeleň a kde by vzniklo místo pro příjemný odpočinek, bezpečné trávení volného času
místních občanů i turistů nebo čekání na autobus apod.
2

Realizovat takový projekt je ale značně nákladné, neboť se
jedná o téměř 2 000 m2 zelené plochy. Proto byla podána žádost
na Ministerstvo pro místní rozvoj, do které se zapojil kulturní výbor obce a zejména pak děti a mládež, formou výtvarné soutěže,
neboť šlo o titul: podpora obnovy a rozvoje venkova – zapojení
dětí a mládeže. Bohužel tento projekt v roce 2013 nebyl podpořen,
a právě proto i letos zastupitelstvo odsouhlasilo podání obdobné
žádosti o dotaci, tentokráte do Operačního programu životního
prostředí.
Podle aktuálních informací byl náš projet podpořen, a tedy
dotace bude přidělena. Můžeme se tedy těšit, že travnaté plochy
budou kompletně obnoveny včetně srovnání terénu a založení
záhonů. U dřevin budou některé odstraněny, neboť nezapadají do koncepce plochy, jsou přestárlé, proschlé, nevzhledné nebo
představují nebezpečí. Ostatní dřeviny budou ponechány s tím, že
na nich bude provedeno sestříhání, zdravotní řez, prosvětlení koruny.
A samozřejmě dojde na novou rozsáhlou výsadbu podle zpracovaného projektu, který jsme mj. k žádosti museli připravit.
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Mikroregion Touškovsko
Vážení čtenáři,
v minulých číslech zpravodaje jsem vám podal základní informace
o Mikroregionu Touškovsko, jehož (zakládajícím) členem je také
obec Bdeněves.
Byl publikován mj. rozhovor s předsedkyní mikroregionu
Ing. Michaelou Opltovou, kterou jsem pro toto aktuální vydání požádal o shrnutí současných klíčových aktivit, kterými se v mikroregionu zabýváme. Poskytnuté informace uvádím v následujícím
článku. Pozn.: Další informace o mikroregionu najdete také na internetu na adrese: www.touskovsko.cz

Milý čtenáři,
dovolte, abych Vás jako předsedkyně Mikroregionu Touškovskoinformovala o jeho činnosti. Přesto, že naše činnost nebyla příliš
vidět, udělali jsme velký kus práce, převážně na administrativní
úrovni přípravy projektových dokumentací a studií. Bez toho však
nelze v projektech a stavbách pokračovat. Náš koncept rozvoje
cykloturistiky na území našeho mikroregionu a sousedních obcí
jsme v letošním roce posunuly zas o kousek kupředu. Byla dokončena projektová dokumentace na dvě lávky přes řeku Mži. Jedna
u hradu Buben a druhá na místě bývalého „Dřevěňáku“ v Bdeněvsi. Nyní máme kompletní podklady pro shánění finančních
prostředků na jejich realizaci. Současně s tím jsme zadali vypracování projektové dokumentace pro dopravní značení cyklotras,
její projednání s dotčenými orgány a vlastníky. Měly by vzniknout
dvě cyklotrasy propojující Plzeň, Konstantinolázeňsko a oblast
Hracholusky. Obě povedou přes území mikroregionu. Na tento
projekt jsme získali 150 tis. od Plzeňského kraje.
Na našich valných hromadách velmi často řešíme problematiku sociálního zabezpečení našich občanů. Jak se ukázalo, je to velmi komplikované a podceňované téma. Na základě zjištěné skutečnosti jsme nechali zpracovat Komunitní plán sociálních služeb,
na který jsme získali 100% dotaci. Do projektu se může zapojit
každý občan mikroregionu (Kozolupy, Město Touškov, Vochov,
Bdeněves, Újezd nade Mží, Myslinka). Od nového roku probíhají

na našem území sezení pracovních skupin, o kterých Vás průběžně
informujeme.
Největším projektem, do kterého se náš mikroregion zapojil
je celostátní projekt Meziobecní spolupráce. Svaz měst a obcí ČR
zahájil tento projekt, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti
jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To je také záměrem svazu. Z dlouhodobého hlediska chce docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci.
Stát by měl výrazně finančně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.
Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné
a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí
s rozšířenou působností. Pro naše obce je to město Nýřany. Město
Nýřany spravuje 62 obcí, které v rámci tohoto projektu bude zastupovat právě náš mikroregion.
Vytvořili jsme 4 pracovní místa, která jsou financována z peněz
Evropského sociálního fondu ČR a Operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost. Týmy pracovníků, za výrazné podpory obcí
z daného území a metodické podpory ze strany svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol
nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní
obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné
služby apod.

OBCE SOBĚ – Evropský projekt meziobecní spolupráce
Ing. Michaela Opltová
předsedkyně Mikroregionu Touškovsko

Velikonoční turnaj ve stolním tenise
V sobotu 19. dubna 2014 se uskutečnil velikonoční amatérský
turnaj ve stolním tenise. V pořadí to byl již třetí turnaj. Zúčastnilo
se 27 hráčů, kteří hráli v pěti základních skupinách, poté postoupili
do pavouka, kde se postupně dohrávalo až do finálového zápasu.
Bronzovou medaili získal Radek Štreer, stříbro si odvezl do Plzně loňský vítěz Petr Šmídek a první příčku obsadil již podruhé Marek Žitko, který si spolu se zlatou medailí odnesl i putovní pohár.
Atmosféra byla jako obvykle perfektní, děkuji všem za pomoc
při přípravě a realizaci turnaje, za zapůjčení stolů, pomoc s občerstvením atd. a těším se na další turnaj, který by mohl proběhnout
pravděpodobně ještě koncem tohoto roku.

Kontejner na ošacení
Obec Bdeněves uzavřela smlouvu o umístění a provozování
sběrného kontejneru. Tento kontejner je umístěn vedle úřední desky před budovou obecního úřadu. Do kontejneru je možno odkládat použité či vyřazené šatstvo, obuv, či další textil z domácností.
Tyto pro vás již nepotřebné věci tak mohou
posloužit různým neziskovým organizacím,
které se zaměřují na pomoc sociálně slabším
spoluobčanům.
Přistavení i vývoz kontejneru je zdarma,
navíc obec obdrží za jeho umístění symbolický příspěvek 500,- Kč za rok.

Koncert - 20. září - KD Bdeněves
Pozvánka na vystoupení skupiny Agnes rock.
Jménem kulturního výboru bych rád všechny srdečně pozval
na živou muziku - vystoupení skupiny Agnes rock, ve které působí jako kytarista náš soused a kamarád Honza „Peří“ Pejřimovský,
kterého jste mohli vidět například na našem improvizovaném vystoupení během večerního programu na májce.
Akce se koná v sobotu 20. září 2014 v sále KD Bdeněves
od 20 hodin.
Pozvánky s programem budou
vyvěšeny na informačních tabulích, stránkách obce a facebooku.
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Pečovatelské služby v Bdeněvsi
Vážení čtenáři,
rádi bychom vám v tomto příspěvku představili
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov.
Potřebujete pomoci v tíživé situaci?
Pokud jste senior nebo člověk se zdravotním omezením, který potřebuje pomoci, staráte se o rodiče či jiného rodinného příslušníka,
nebo jste pracovně vytíženi a pomohlo by Vám,
kdybyste část péče o postižené či seniory přenechali profesionálním pečovatelkám, neváhejte se
na nás obrátit.
Právě v takové situaci
Vám může pomoci naše
pečovatelská služba.
Jsme Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov a naším posláním je
podporovat lidi v nepříznivé sociální situaci a umožnit jim důstojně žít co nejdéle v domácím prostředí takový život, na který byli
vždy zvyklí.
Naše pečovatelky Vám mohou zajistit teplý oběd a donést Vám
ho až domů, mohou Vám nakoupit, pomoci uklidit v domácnosti,
vyzvednout léky v lékárně. Doprovodí Vás také k lékaři či na úřady. Naše služba dokáže zajistit i péči o lidi, kteří vyžadují intenzivní pomoc druhé osoby, např. při koupání, umývání na lůžku,
přesunu z postele na vozík, při podávání stravy.
Naše organizace spolupracuje s obcí Bdeněves, která zprostředkovává pečovatelskou službu pro své občany. I díky této spolupráci
Vám můžeme nabídnout celou škálu námi nabízených služeb.
Cílové skupiny našich služeb jsou
osoby se sníženou soběstačností v důsledku:
• věku

• stabilizovaného chronického duševního onemocnění
• chronického onemocnění (i infekčního, např. chřipka, zápal plic)
• tělesného postižení
• smyslově postižení lidé
• rodiny s dětmi do 14 let v obtížné sociální situaci, která vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (narození dvou a více dětí, pečující
rodič je dlouhodobě nemocný, apod.)
Naše motto zní: „Umíme pomáhat a nacházíme pro vás řešení.“
Více informací na www.pecovatelskasluzba.cz nebo na telefonu
774 483 702.
Slovo koordinátorky CPOS
Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vás blíže seznámila s děním v naší organizaci v loňském roce a na počátku roku letošního. Stejně jako v loňském roce,
také letos v březnu proběhl ples, který pořádalo Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov v kulturním
domě v Kozolupech. Pro hosty bylo připraveno několik vystoupení a také bohatá tombola. Oba ročníky plesu se setkaly s pozitivním
ohlasem a již se těšíme na další ples v příštím roce.
Naše organizace se v loňském roce zapojila do celostátního
projektu Týden sociálních služeb. Dne 8. října 2013 se proto otevřely dveře našich zařízení všem, kteří by rádi využívali naše služby,
i těm, kteří se chtěli o naší organizaci dozvědět více. Den otevřených dveří byl velice pozitivně hodnocen.
V loňském roce byla také udělována Cena kvality v sociální
péči 2013 a naše kolegyně Libuše Tieslová získala Cenu sympatie.
I v letošním roce je tato cena udělována a opět jsme nominovali jednu z našich pracovnic. Tímto bychom Vám rádi poděkovali za Vaši
důvěru a doufáme, že nadále budete se službami, které Vám můžeme nabídnout, spokojeni.
Všem čtenářům přeji pevné zdraví a těším se na případnou
spolupráci.
Mgr. Ivana Vanišová
koordinátorka střediska Touškovsko

Den dětí a vítání prázdnin dne 14. června 2014
Letošní den dětí s vítáním prázdnin se bezesporu vyvedl. Setkal jsem se s ohlasy, že to byl vůbec nejpovedenější dětský den.
Také se zapojilo neuvěřitelné množství dobrovolníků a navíc počasí přálo. Akci navštívilo cca 130 soutěžících dětí, celkem dorazilo
kolem 400 návštěvníků.
Všem dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhali, patří vřelé
poděkování, především pak:
- členům kulturního výboru
- hasičům Bdeněves a místnímu sdružení Českého svazu žen
- dětem z kroužku karate při ZŠ Kozolupy (za ukázku)
- panu Ing. Stanislavu Louvarovi za ukázky rádiově řízených
		 vrtulníků
- všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu při přípravách,
		 organizaci, na soutěžních stanovištích, při zajištění občerstve		 ní apod.
Velké poděkování, které jsem již realizoval osobními dopisy,
patří také:
- panu npor. Bc. Robertu Kučerovi a všem zúčastněným hasi		 čům z HZS i SDH z Nýřan
- panu řediteli MUDr. Romanu Svitákovi, panu Bc. Václavu
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		 Ondrovi a Martinu Brejchovi, za zajištění stanoviště Zdravot		 nické záchranné služby Plzeňského kraje
- panu veliteli npor. Mgr. Jánu Boháčovi, paní Tereze Fialové
		 a panu Tomáši Červenému z oddělení Město Touškov za účast
		 a předvedení práce Policie ČR
Všichni jmenovaní (mimo členů HZS, kteří zde byli přítomni v pohotovosti ze služby) se naší akce zúčastnili bez nároku na mzdu či
jinou odměnu a to v době svého osobního volna!
Jsme rádi za účast dětí a podporu veřejnosti a těšíme se na další
kulturní setkání.
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Hasiči - svěcení
Vysvěcení nové hasičské cisterny a obecního praporu
10. května 2014 proběhla slavnostní akce za účasti starosty, místostarosty, pana faráře
a členů jednotky požární
ochrany obce. Akce se
zúčastnila veřejnost, pro
všechny bylo připraveno zdarma občerstvení
– guláš, párky v rohlíku,
limo, pivo apod..
Při této příležitosti byl vysvěcen obecní
prapor, byla veřejnosti
představena a vysvěcena nová cisterna CAS
ŠKODA 706 RTHP a hasičům bylo uděleno ocenění – stuha na prapor za zásahy v roce 2013.
Ocenění jednotky požární ochrany
Ocenění za zásluhy v roce 2013 jsem doporučil a projednal s panem
starostou a ten dále
s velitelem jednotky,
neboť v tomto roceměla naše jednotka
neobvykle napilno. Ať
už se podílela tradičně na kulturních akcích, nebo excelovala
v záchranářské práci.
Řadu
výjezdů
měla za účelem likvidace technických
překážek, nebezpečného hmyzu, odstranění stromů, včetně nebezpečných topolů v parku, ale především byla nasazena při likvidaci
několika požárů. Našim hasičům se povedlo do šesti minut od vyhlášení poplachu zasáhnout u požáru rodinného domu v Bdeněvsi,
do kterého udeřil blesk, čímž předešli katastrofě. Dále hasili rekreační chatu v lokalitě Čertovka, hořící dílnu ve Městě Touškově, byli
několik dní nasezeni při červnových povodních…

Rád bych zmínil,
že obec je povinna
dle zákona o požární ochraně zřizovat
jednotky
požární
ochrany, případně
může tuto povinnost řešit smluvně
s jinou obcí. Naši hasiči dělají vše bez nároku na jakoukoliv
odměnu a zcela dobrovolně, ale na velmi slušné úrovni. Svědčí o tom nejen to, že už
dva členové se z našich dobrovolných hasičů rekrutovali do profesionálního sboru jednotky HZS, ale také mají úspěchy na soutěžích, kdy se např. při posledním závodě v Pňovanech umístili
bezkonkurenčně na prvním místě. Naši hasiči také spolupracují se
Záchrannou službou Plzeňského kraje, kam docházejí pravidelně
na školení a účastní se dokonce stáží, tj. absolvují jako členové posádky „ostré“ výjezdy sanitních vozidel záchranné služby k akutním případům.
Aktuality „z hasičárny“
Ani v posledních měsících letošního roku hasiči nezaháleli.
Smutné prázdninové „sezóně“ dominovalo několik rozsáhlých
požárů v blízkém okolí, záplavy v Bdeněvsi způsobené přívalovými dešti, dále pak výbuch a požár v rodinném domu.
Velmi neobvyklou práci odvedli hasiči při ohledání zemřelé osoby
v RD v obci Bdeněves, kde jsem byl na vyzvání policie přítomen
jako zástupce obce. Situace v objektu byla natolik komplikovaná,
že jsem byl nucen po dohodě s Policií ČR požádat hasiče, aby provedli vstup do objektu a základní ohledání v dýchacích přístrojích.
Za tento zásah bych rád osobně poděkoval veliteli panu Miroslavu
Nejedlému za profesionální přístup v této nesnadné situaci, která
obvykle nepatří k práci dobrovolných hasičů.
Naši akceschopnost a spolupráci během tohoto zásahu ocenili i vyšetřující kriminalisté osobním poděkováním, které tímto tlumočím
veřejnosti.
Rád bych i já jménem obce všem našim hasičům i jejich trpělivým rodinám za jejich nasazení ještě jednou poděkoval.

Ukázky práce našich dobrovolných hasičů
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Kamerové systémy v obcích Bdeněves a Kozolupy
Moderní kamerový systém v obcích Bdeněves a Kozolupy je
právě v realizaci
Rád bych Vás v tomto článku informoval o projektu „Městské kamerové dohlížecí systémy Kozolupy– Bdeněves“ (dále jen
MKDS) a zároveň tak reagoval na dotazy některých z vás.
V současné době na katastrálním území obou obcí není instalován žádný dohledový či monitorovací systém. V reflexi na rostoucí trend ve vývoji kriminality v našem katastru považuji za svoji
povinnost aktivně se podílet na zvyšování bezpečnosti našich
obyvatel a jejich majetku. Bohužel finanční i legislativní možnosti
obcí jsou velmi omezené, a proto obě obce vstoupily již v roce 2012
do projektu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj“ a v souladu s moderním přístupem k problematice bezpečnosti schválila zastupitelstva
obou obcí záměr vybudovat MKDS.
Geografickou polohou obou obcí se ukazuje velmi vhodné,
především s ohledem na redukci nákladů a maximální efektivitu,
podílet se na tomto projektu společně. Výhledově se do systému
připojí také Město Touškov v rámci modernizace tamního stávajícího kamerového systému. Celý projekt dozorují z krajského úřadu
experti na tuto problematiku a je do něj aktivně zapojena Policie
ČR.
Abychom nejprve znali váš názor, byla v obou obcích provedena v loňském roce analýza pocitu bezpečí občanů a šetření postoje
a informovanosti v tomto směru.
Zástupci obcí oslovili občany dvěma způsoby:
a) elektronicky, informačním textem umístěným na webové stránky obcí s možností vyplnění anonymní ankety umístěné tamtéž
b) distribucí informačních letáků a anket v listinné podobě.
Další podněty byly shromážděny diskusemi zástupců obce s občany a na zasedáních zastupitelstva obce.
Byly sestaveny ankety s cílem zmapovat:
		- míru pocitu bezpečí občanů v obcích
		- zda občané vnímají MKDS jako nástroj ke zvýšení bezpeč			nosti a zda záměr obcí podporují
		- zda mají obavu o porušování soukromí.
Mezi respondenty listinných dotazníků panoval většinově
pozitivní přístup, zájem a spoluúčast. V několika případech byly
vyžádány doplňující informace, v několika dalších případech byla
anketa odmítnuta.
V souladu s cílovým zadáním analýzy bylo zjištěno, že občané
v průzkumu většinově projevili:
- obavu o svou bezpečnost, pocit nebezpečí nebo dokonce
			pocit ohrožení
		- podporu záměru obce vybudovat MKDS a důvěru v jeho
			účinnost
		- důvěru, že provozem MKDS nebude porušováno soukromí.
Sami respondenti identifikovali jako problémovou oblast majetkovou kriminalitu, narůstající rizika v silniční dopravě (např.
problematická křižovatka v Kozolupech), dále jste poukazovali
na problematiku živelných pohrom (lokalita je v záplavové oblasti)
a ohrožení dětí a mládeže návykovými látkami.

Na základě těchto zjištění jsme vypracovali potřebné
náležitosti k projektu a podali
žádost o dotaci. Náš projekt byl vybrán komisí
„Bezpečný kraj – Plzeňský kraj“ a následně schválen
radou i zastupitelstvem Plzeňského
kraje.
Podpora z krajského rozpočtu bude poskytnuta ve výši
670 000 Kč. V současné době bylo uzavřeno výběrové řízení na dodavatele celého systému a byla zahájena jeho realizace.
Kamerový systém bude sestaven z těch nejmodernějších
komponent a technologií. Kamery budou mít velmi vysoké rozlišení a noční vidění. Systém bude spravován výhradně Policií ČR
a bude v budoucnu propojen s integrovaným záchranným systémem.
Obce Kozolupy a Bdeněves se tak zařadí z pohledu bezpečnosti
mezi vůbec nejmoderněji zabezpečené obce, právě díky kamerovému systému a protipovodňovému systému s napojením na bezdrátový rozhlas, policii ČR a integrovaný záchranný systém Plzeňského kraje.
V následujícím textu naleznete odpovědi na několik nejdůležitějších otázek ohledně provozu a bezpečnosti systému:
1) Jakým způsobem a v jakém režimu bude zajištěn stálý,
tedy nepřetržitý 24-hodinový monitoring kvalifikovaným operátorem?
Nepřetržitý monitoring bude realizován výhradně kapacitami obvodního oddělení Policie ČR Město Touškov (dále OOPČR). Zároveň bude pořizován a uchováván záznam z kamer v nejvyšší možné kvalitě záznamu alespoň 14 dní zpětně. Server bude umístěn
a zabezpečen v prostorách služebny OOPČR.
2) Jakým způsobem bude zajišťována obsluha a její kvalita?
Obsluha bude zajišťována výhradně kvalifikovanými příslušníky
Policie ČR, kteří budou k této činnosti řádně odborně školeni. Práce se záznamy bude realizována příslušníky Policie ČR v souladu
s platnou legislativou. Obce nebudou mít do záznamů žádný přístup.
3) Jak bude garantováno právo na soukromí občanů?
Právo na soukromí občanů při provozu MKDS bude zajištěno
a garantováno tím, že systém bude provozován Policií ČR. Záznam bude uchováván v prostorech Policie ČR a navíc úložiště
uzamčeno v prostorech, ke kterým nemají přístup ani operátoři
Policie ČR.
Monitorovat se bude výhradně veřejný prostor, jako jsou např.
příjezdové komunikace, klíčové křižovatky nebo obecní veřejná
prostranství.
4) Jak se bude hodnotit účinnost systému?
Pravidelně se bude vyhodnocovat trend ve vývoji kriminality, míra
a výskyt poškození majetku obce a veřejného majetku, použití záznamů v důkazním řízení resp. na odhalení pachatelů trestných
činů či přestupků, průzkumem veřejného mínění apod..
Jsem přesvědčen, že celý projekt přinese očekávané výsledky
a jak ukazují poznatky z jiných obcí, skutečně tomu tak v praxi je.

Stanovisko k nepřesným informacím
Stanovisko k nepřesným informacím, které kolují v obci
ohledně činnosti zastupitelstva.
Mrzí mne, že se v poslední době stále častěji
setkáváme s tím, že v obci kolují zkreslené informace, týkající se práce zastupitelů, konkrétně
ve výborech. Úvodem bych jen připomněl, že
zastupitelstvo musí ze zákona o obcích zřizovat kontrolní a finanční výbor. Tyto výbory jsou
poradní orgány, jejichž smyslem je kontrolovat
hospodaření s veřejnými prostředky a dodržování legislativy, práce na úřadě, plnění vyhlášek
apod. O této činnosti musí předsedové výboru předkládat zprávy
na veřejném zasedání.
V tomto smyslu pracují výbory zodpovědně a tak, jak jim ukládá Zákon o obcích. Výbory upozorňují na nedostatky, které se tý6

kají fungování úřadu, např. na nejasnosti ve vybírání poplatků či
nájmu, ve vedení agendy a úřední desky, chybějící či neaktuální
smlouvy apod. Jediným cílem tohoto úsilí je kontinuálně zlepšovat práci úřadu, kontrolovat dodržování legislativních předpisů
a chránit veřejné finance.
Tyto povinnosti mají nejen
výbory, ale každý zastupitel v souladu se slibem,
který skládal. Druhá věc je,
jak svědomitě se kdo ke své
práci postaví.
Desinformace o nějakém
„vytahování špíny“, které
se k nám dostali, jsou pak
politováníhodné a nejspíš
účelově zkreslené. Naštěstí
každý, kdo by měl nějakou
pochybu, se může kdykoli obrátit na zástupce výborů a využít svého práva na informace.
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Uzavření polní cesty a cyklostezky okolo statku ve směru Kozolupy
Protože se neustále dokola opakují dotazy ze strany veřejnosti
ohledně uzavření polní cesty a panevropské cyklotrasy č. 37 vedoucí okolo statku do Kozolup, rozhodl jsem se informovat občany
o celé situaci touto cestou.
Téma bylo otevřeno již na pracovní schůzi zastupitelstva obce
dne 12. 5. 2014, kdy se na základě četných podnětů ze strany občanů obce projednávalo vybudování nové závory na pozemku p.č.
41/21 v obci a k.ú. Bdeněves. Rozhodli jsme se, že na příští pracovní zasedání pozveme zástupce vlastníků pozemků a vyžádáme
stanovisko MÚ Nýřany, odbor dopravy (paní Froňková).
Absolvoval jsem schůzku se zástupcem vlastníků a projednal
celou situaci s cílem hledat řešení, jak lokalitu zabezpečit proti kriminalitě, a zároveň zachovat přístupnost cesty pro veřejnost.
Nakonec se uskutečnilo další jednání, kdy se dne 2. 6. 2014 dostavil zástupce vlastníků, abychom projednali vybudování závory
a uzavření uvedené místní účelové komunikace. Paralelně bylo
předloženo vyjádření z odboru dopravy, kde se uvádí, že je nutné
postupovat dle zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích. Ze
stanoviska vyplývá, že pozemní komunikace (PK) je každá veřejně
přístupná i neveřejná komunikace a není podstatné, zda (a jak) je
zapsána v katastru nemovitostí ani kdo je její vlastník. Zákon deklaruje právo jejího obecného užívání, které, byť může být spojeno
s vlastnictvím soukromých osob, není institutem soukromého práva, ale jedná se o veřejnoprávní oprávnění. Příslušným správním
úřadem má být v této věci obecní úřad a musí se vyžádat vyjádření Policie ČR. Podstatné je, že nesmí být dotčena práva vlastníků
všech přilehlých budov a pozemků.
Přítomný zástupce vlastníků na schůzce podal vysvětlení
v tom smyslu, že závora byla vybudována z důvodu opakovaných
krádeží v lokalitě. Vlastníci pozemků si tak chtěli zabezpečit svůj
majetek, aniž by museli čekat na povolení.
Aby nedošlo k nějakému zbytečnému nepochopení, poukázal
jsem na aktivní politiku zvyšování bezpečnosti v obci. Obec právě
buduje dohledový kamerový systém, vstoupila do projektu Bez-

pečný kraj, dále jsem navrhl v lokalitě umístění
fotopasti atp. Oblast podle dostupných informací monitorovala také Policie ČR. Zastupitelénakonec navrhli, aby se závora uzavírala pouze
po dobu nočního klidu a požádali, aby byla obnovena cyklotrasa.
Přítomný zástupce vlastníků poukázal
na problémy s umístěním cyklotrasy, hlavně
s tím, že cyklisté jeho pozemky poškozují, vystavují se riziku úrazu, odhazují odpadky apod.
Uvedl, že když pozemky kupoval, nevázlo na nich žádné věcné
břemeno. V této věci obec není kompetentní, ale poukázali jsme
na skutečnost, že jednání s předchozími vlastníky muselo proběhnout, neboť probíhala i s vlastníky okolních pozemků, po nichž
cyklotrasa vede.
Během jednání nedošlo k jednoznačnému závěru. Rád bych
uvedl, že prvořadý zájem zastupitelů je najít společné řešení, které bude legalizováno. Podle všeho je nutné kontaktovat všechny
majitele přilehlých nemovitostí, dořešit povolení k závoře v souladu s vyjádřením odboru dopravy a ustanoveními zákona č. 13/
1997 Sb. o pozemních komunikacích. Ohledně cyklotrasy bylo se
zástupcem vlastníků dojednáno, že bude obnovena, pokud se obec
bude účastnit na jejím úklidu. Obec je schopna toto zajistit.
K patřičným úkonům v projednávané záležitosti byl vyzván
starosta usnesením na posledním jednání zastupitelstva. V době
tisku zpravodaje nemám k dispozici informace, jak daleko celý
proces postoupil.
Věřím, že se podaří nalézt cestu jak učinit legislativě za dost,
ochránit účinně majetek vlastníků a zároveň zachovat místní komunikaci pro potřeby turistů a cyklistů.

Historie obce – prosba určená všem pamětníkům
Už delší dobu uvažuji o napsání obsáhlejšího článku o historii obce. Bohužel z minulosti jsou dostupné jen nedostatečné
informace.
V současné době připravujeme za pomoci paní Pacovské
a manželů Svobodových fotogalerie, kam budou umístěny fotky s popiskami z poválečného období.

Rád bych všechny místní pamětníky požádal, aby pomohli
přenést vzpomínky na další generace. Vítané jsou další fotografie, příběhy, záznamy, mapy, dokumenty a jiné jakékoliv
zajímavé informace. Můžeme se zkontaktovat osobně, nebo
zajistím společné posezení, kde bude možné v klidu u sklenky
zavzpomínat…
Děkuji

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2014
Šetříme vaše peněženky!
Stejně jako předloni, tak také v loňském roce, vstoupila obec do jednání s dodavateli služeb v oblasti svozu komunálního a tříděného
odpadu, abychom se ujistili, že platíme jen tolik, kolik skutečně
musíme. Díky nárůstu konkurenčního prostředí došlo k dalšímu
rapidnímu snížení cen za vývoz komunálního odpadu a to o více
než 20%.
Celkem jsme tedy docílili snížení cen za poslední dva roky podle
typu svozů o 30 – 50%.

Ceník platný pro kalendářní rok 2014 (včetně DPH)

Vývoj cen za poslední tři roky ukazuje následující graf:

SPLATNOST:
nejpozději do 30. června 2014 buď v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na číslo účtu 725686329/0800, variabilní symbol číslo popisné. Pokud jste
poplatek dosud neuhradili, kontaktujte
obecní úřad.
Změnu počtu svozů hlaste na úřad
vždy předem na následující kalendářní
rok, ideálně tedy v měsíci prosinci.
Pokud nemáte poplatek za rok 2014
uhrazen, neprodleně tak prosím učiňte.

Popelnice – kombinovaný svoz (42 svozů) 120 l.
Popelnice – 1 x za 2 týdny (26 svozů) 120 l.
Popelnice – 1 x za 2 týdny (26 svozů) 240 l.
Popelnice – svoz 1 x týdně (52 svozů) 120 l.
Popelnice – svoz 1 x týdně (52 svozů) 240 l.
Jednorázový svoz 120 l.
Stavba určená k rekreaci

1.449 Kč
1.099 Kč
1.434 Kč
1.707 Kč
2.757 Kč
75 Kč
400 Kč
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Možnost pronájmu sálu v kulturním domě obce Bdeněves
		Občas se na nás obracíte s dotazy ohledně možnosti realizovat
v sále KD soukromé akce. Ano, je možné si za tímto účelem sál pronajmout k soukromým akcím, oslavám, kulturním nebo sportovním aktivitám. Cena se stanovuje dohodou, obvykle se pohybuje
za celovečerní akci ve výši 500,- Kč v létě a 1 000,- Kč v zimním
období, kdy je potřeba sál vytápět.

Sál je nutné vždy uvést do původního stavu, tj. především zabezpečit, uzamknout a uklidit. Za případná poškození nese odpovědnost nájemce. Při dlouhodobém pronájmu je možné podmínky
domluvit podle konkrétních potřeb.
V případě zájmu se obracejte v dostatečném předstihu na obecní úřad.

Fotosoutěž „léto v našem regionu“
Před časem jsem vás informoval prostřednictvím internetových stránek obce, že kulturní výbor vyhlásil prázdninovou
fotografickou soutěž. Jde o volné téma a do soutěže se může
zapojit kdokoli z obce. První tři místa budou odměněna, děti
do patnácti let obdrží diplom a drobnou pozornost. Vhodné
fotografie mohou být použity v tištěné nebo internetové prezentaci našeho regionu.

Jubilea

Budeme rádi, když se zapojí co nejvíce
lidí. Svou účastí v soutěži podpoříte kulturní aktivity v obci a pomůžete prezentovat
naši obec.
Termín zasílání fotek byl posunut na
30. září 2014. Informace jsou umístěny na
obecním webu v sekci aktuality.

Poděkování

V letošním roce oslavili někteří naši sousedé významná životní jubilea.
Mezi oslavence, kteří měli kulaté nebo půlkulaté
výročí nad sedmdesát let (včetně) patří:
pan Jaroslav Šilhavý, pan Jan Bandy, pan Bohuslav
Šána, paní Marie Dvořáková, pan Josef Honomichl,
pan Jaroslav Sládek, paní Helena Matiasková, pan Alois Šula,
a paní Jiřina Prokůpková.
Všem jubilantům patří velká gratulace a přání pevného zdraví
do dalších let.

Rád bych poděkoval panu Kamilovi Jandovi, který vyrobil
a poskytl pro děti dočasné dřevěné fotbalové branky.
Další díky patří panu Radkovi Štreerovi, neboť věnoval kulturnímu výboru zánovní stůl pro hru stolního tenisu.
Díky tomu máme k dispozici již tři stoly a můžeme se těšit
na další turnaj, který by mohl proběhnout ještě koncem tohoto
roku.

Kulturní akce do konce roku 2014
Během posledních měsíců tohoto roku plánujeme v kulturním výboru připravit několik akcí. Jak je uvedeno v tomto
vydání, na 20. září je plánované vystoupení živé kapely Agnes
rock na sále kulturního domu.
Během podzimu bychom rádi zrealizovali turistický výlet
pro všechny, kdo se rádi projdou v přírodě. Pro děti bude přichystané překvapení. Chtěli bychom tak navázat na původně
tradiční „Bdeněveskou ťapku“ a pokračovat v obnovení této
zapomenuté tradice.

V prosinci dojde oproti minulým rokům ke změně. Rozsvěcení stromečku a mikulášská besídka nebudou sloučeny
do jednoho termínu. Naopak, program na návsi s rozsvícením
stromu proběhne o prvním adventním víkendu. Mikulášská
besídka bude pak v sobotu za týden, tedy 6. 12. 2014. Besídka
bude letos zase v trochu jiném duchu, s organizací a programem nám pomůže profesionální moderátor.
Rádi bychom ještě stihli turnaj ve stolním tenise, informace budou upřesněny na stránkách obce.
Čeká nás také vyhlášení výsledků foto soutěže.

Užitečné informace z MÚ Nýřany
V minulosti jsem se obrátil na vedení MÚ Nýřany, pracoviště
Plzeň – Bory (Klatovská 200a), neboť se množili připomínky z řad
obyvatel ohledně „nekomfortu“ při vyřizování dokladů jako jsou
občanské průkazy, cestovní pasy nebo řidičské průkazy. V té době
se hledalo řešení, jak posílit zejména pasové oddělení. Postupem
času se situaci podařilo zlepšit, mj. v objektu došlo k úpravám, byla
rozšířena pracovní doba a instalován elektronický pořadový systém (pořadové lístky).

Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
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7,30  –  11,30
7,30  –  11,30
7,30  –  11,30
7,30  –  11,30

12,30  –  17,00
ZAVŘENO
12,30  –  17,00
ZAVŘENO

Navíc si lze dálkovým přístupem ověřit, zda jsou vaše doklady
již hotové a připravené k vyzvednutí. Tato informace je zveřejňována na webových stránkách MÚ Nýřany (www.nyrany.cz), v sekci „Městský úřad“ - na odkazu „Hotové osobní doklady (OP, CD,
ŘP)“. Zde lze zjistit podle data podání, zda je již doklad připraven
k vyzvednutí.

