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Informace o obecním úřadu
Úřední hodiny:

Úvodem

Pondělí 7:30- 12:00 hod a 16:30 - 18:00 hod
Středa

Vážení spoluobčané,

7:30- 14:00 hod.

V jinou dobu po telefonické domluvě.

rozhodli jsme se, že se pokusíme v zájmu zvyšování
informovanosti obyvatel naší obce vydávat
zpravodaj, který jsme nazvali „Zpravodaj obce
Bdeněves“.
Je to první počin v tomto smyslu a věříme, že si získá
u čtenářů oblibu.
Za cíl si klademe zejména:
•

sdělovat široké
z obecního úřadu

•

poskytovat zprávy a aktuality o dění v naší
obci a blízkém okolí

veřejnosti

informace

Starosta:

Ing. Josef Šmíd

Místostarosta:

Bc. Petr Chleborád

Předseda finančního výboru:

Tomáš Myslivec

Předseda kontrolního výboru:

Dana Šmídová

Účetní:

Monika Šulová

Kontakt:

377 922 282

Email:

ou@bdeneves.cz

Web:

www.bdeneves.cz

•

dát prostor k prezentaci místním sdružením
nebo v případě zájmu i jednotlivcům.
Zpravodaj bude prozatím vycházet třikrát ročně
v nákladu cca 320 ks pro občany obce zdarma.
Za tímto účelem byla vyřízena na Ministerstvu kultury
registrace zpravodaje a jako odpovědný redaktor byl
jmenován pan Petr Chleborád.

Náš obecní úřad je připojen do systému Czech POINT
(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace
se státem.
Potřebujete-li
např.
výpis
z obchodního
nebo
živnostenského rejstříku, výpis z rejstříků trestů, výpis
z katastru nemovitostí nebo výpis z bodového hodnocení
řidiče, na našem úřadě Vám poskytneme úředně ověřený
výtisk.
Úřední ověření podpisu a listin neprovádíme, lze se
obrátit na úřad v Kozolupech, v M. Touškově nebo na
pobočky České pošty.

Věříme, že nás „Váš náš“ zpravodaj zaujme a přejeme
příjemné čtení.
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O naší obci v číslech
V obci je vydáno již 246 čísel popisných.
V listopadu 2011 bylo v Bdeněvsi k trvalému pobytu
přihlášeno 626 obyvatel, z toho 51,5% mužů a 48,5% žen.
Nejmladší občánek se narodil v říjnu 2011.
Nejstarší žijící obyvatel oslavil krásných 90 let.
Průměrný věk činí 38,7 let (muži 36,8 a ženy 40,8 let).
Omladina do 15 let zaujímá bezmála pětinu z celkového
počtu obyvatelstva.
Zhruba 13% obyvatel jsou osoby starší 65 let.
Nadmořská výška je 327 m n. m. a celková
výměra obce činí 477 hektarů.
V katastru obce bylo na začátku roku 2011 hlášeno 119
podnikatelských subjektů, převážně živnostníků.

*** DOBRÝ TIP ***
Pokud máte internet, můžete si na webových stránkách
obce v sekci aktuality zadat zasílání zpráv e-mailem.
Informace o aktualitách Vám budou pohodlně chodit na
Vámi zadanou adresu elektronické pošty.
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ZPRÁVIČKY Z OBCE

umístěni do karantény a posléze do útulku v Plzni, s čímž jsou

V následujícím textu bychom chtěli stručně shrnout aktuality a

spojeny nemalé náklady. Naštěstí se podařilo pro oba psy

zajímavosti z letošního roku.

během několika měsíců najít nové páníčky.

V lednu letošního roku postihly obec bohužel historicky největší

Starostové obcí z Touškovského regionu byli informováni o

povodně. Přítoky do přehrady Hracholusky se zvedly natolik, že

záměru Policie ČR zrušit místní obvodní oddělení Policie ve

dne 15.1.2011 nádrž „přetekla“ a byla zcela neregulovatelná.

Městě Touškově a přesunout tuto služebnu do Nýřan.
Zastupitelstvo obce Bdeněves vyjádřilo s tímto záměrem
jednohlasně nesouhlas, který byl písemně předán krajskému
úřadu a ředitelství Policie ČR.
Na jaře jsme odstranili černou skládku „v zálivu“ u řeky Mže
směrem do chatové oblasti „Čertovka“. Postupem času se
zde hromadily dokonce nebezpečné odpady, jako jsou
pneumatiky, kanystry od hořlavin, nádoby od olejů, stavební
suť apod.. V tomto smyslu skládka nejen narušovala vzhled
krajiny, ale znamenala především rizika z hlediska ochrany
životního

prostředí

a

fyzicky

překážela

hasičským

záchranným složkám při čerpání vody. Nyní je skládka
V odpoledních hodinách byl průtok na řece Mži téměř 160 m3/s,

zlikvidována. Bohužel se černé skládky rozrůstají pro změnu

což bylo maximum za dobu, kdy se stav hladiny monitoruje. V obci

na jiných místech v obci.

zasahovalo více než přes deset záchranných jednotek a vše se

Při neoprávněném ukládání odpadu v obci lze podle zákona o

podařilo zvládnout bez závažných škod a hlavně ve zdraví.

přestupcích udělit pokutu až do výše 50 000,- Kč.

V prvním čtvrtletí byly aktualizovány smlouvy od poskytovatelů

Začátkem léta jsme se pokusili za spoluúčasti pronajímatelů

informačních a telekomunikačních služeb a prostřednictvím

zkulturnit prostředí v místní hospodě. Nové obklady,

jednání a změn se podařilo uspořit značnou část nákladů na tyto

vzduchotechnika, vzhled fasády atd. by měly přispět

služby.

k příjemnějšímu posezení. Příležitostně promítáme přenosy

Poskytovatelem internetového připojení na obecním úřadě a v
objektu hasičské

zbrojnice

se

sportovní zápasů. Budeme usilovat i nadále o lepší prostředí

stalo

a především kvalitnější služby.

sdružení PilsFree.
Rychlost připojení mezi Bdeněvsí a plzeňským uzlem dosahuje

Vzhledem k tomu, že obec neměla dosud (mimo jediného

100 Mbit/sec. V případě zájmu o připojení se můžete obrátit na

křovinořezu a traktůrku) žádnou techniku pro údržbu

pana Ing. Haniše (tel. kontakt: 608 428 806).

komunální zeleně, rozhodli jsme se investovat do kvalitní
sekačky na trávu. Pozitivní dopad na vzhled obce jsme jistě

V červnu 2011 jsme v obci instalovali novou autobusovou

koncem léta zaznamenali.

zastávku. Věříme, že občanům zpříjemní čekání na autobus a
přispěje ke zlepšování vzhledu naší obce.

Konečně nemusíme dojíždět pro výběr
peněz hotovosti z účtu až do Plzně nebo

Na základě opakovaných žádostí občanů z domů pod obecním

Nýřan.

úřadem, byl vybudován odvodňovací žlab na komunikaci před

instalován v říjnu nový bankomat. Najdete jej vedle ovoce a

obecním

zeleniny na objektu bytového odboru.

úřadem.

Důvodem

bylo

zaplavování

pozemků

Ve

Městě

Touškově

byl

soukromých osob při prudkých deštích nebo tání sněhu.
Během května a června jsme pořídili osm nových laviček, které
byly rozmístěny po obci. Další tři lavičky na návsi byly
zrekonstruovány. V příštím roce další přibudou. Akce se neobešla

Máte-li zájem vyklidit si šatník a zároveň pomoci lidem v nouzi,
můžete přinést nepotřebné ošacení dne
28.11.2011 od 16:00 do 18:00
do zasedací místnosti obecního úřadu.
Humanitární akci organizuje ČČK ve spolupráci se Svazem žen.

bez ostudy - během 14 dnů ukradli zloději dvě lavičky z parku.
Začátkem roku byli v našem katastrálním území odchyceni dva
potulní němečtí ovčáci. V souladu s povinnostmi obce museli být
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Žádáme ale občany, kteří budou i nadále využívat veřejná
prostranství, aby tuto skutečnost na úřadě ohlásili a uhradili
stanovené poplatky. V budoucnu bychom rádi tyto skládky
z obecních pozemků úplně odstranili.

Na základě žádosti MŠ Kozolupy jsme stejně jako vloni i letos
poskytnuli podporu ve výši 30 000,- Kč, abychom pomohli zajistit
vyšší kapacitu mateřské školy.

Poplatek z ubytovací kapacity se týká těch, kteří provozují za
úplatu pronájem pokojů, ubytovnu, penzion apod.. Sazba
poplatku činí za každé využité lůžko a den 5 ,- Kč. Splatnost je vždy
nejpozději k poslednímu dni kalendářního roku.

K 1.9.2011 vstoupila v platnost vyhláška o místních poplatcích.
Podrobnosti se dočtete v samostatném článku. Prosíme věnujte
pozornost této problematice.

pro místní rozvoj. Podrobnosti se dočtete v samostatném článku.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení hradí provozovatel tohoto zařízení a sazba
poplatku činí 2 500,- Kč na tři měsíce za každý přístroj.

V říjnu byly vybudovány tři sjezdy z komunikace č. 605 v místech,

Kompletní vyhláška je vyvěšena na internetových stránkách
obce nebo k nahlédnutí na úřadě.

Dne 12.9.2011 jsme úspěšně zkolaudovali dětské hřiště v lokalitě
Za školou. Projekt byl realizován ze 70% podporou Ministerstva

kde obec před několika lety neuvedla komunikaci do původního

Poplatky za svoz komunálního
samostatná vyhláška.

stavu, když realizovala obecní kanalizaci.

odpadu

řeší

Tento poplatek je splatný do 30.6. kalendářního roku!

Vyhláška o místních poplatcích

Pokud jste dosud poplatek neuhradili, učiňte tak neprodleně na
obecním úřadě. Změny v počtech svozů na rok 2012 nahlaste na
úřadě nejpozději do konce letošního roku. Ceník svozů a svozový
kalendář budou koncem roku zveřejněny na webových stránkách
obce a na úřední desce. Součástí bude i možnost celoročních
týdenních svozů (52 svozů). Bohužel zavedením nových sazeb DPH
očekáváme navýšení cen za svozy ze strany společnosti AVE.

Poplatky ze psů, užívání veřejného prostranství, ubytovací
kapacity, výherních automatů a za komunální odpad.
V září letošního roku vstoupila v platnost vyhláška o místních
poplatcích, která na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, zavádí následující poplatky.
Poplatek ze psů činí za jednoho psa 100,- Kč a za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 150,- Kč. Platí pro psy starší třech měsíců.
Jedná se o symbolický poplatek, ale přesto se setkáváme s občany,
kteří psa v naší obci mají, ale psa neohlásili a poplatek neuhradili.
Žádáme proto všechny držitele psů v naší obci, aby na úřadě tento
poplatek uhradili nejpozději do 30.11.2011.

Plánované kulturní akce
*** 31.12.2011 * SILVESTR ***
bude na sále KD uspořádána silvestrovská oslava. Hraje DJ Sulda.
Akci mají pod svým patronátem hasiči, kteří zvou všechny příznivce
dobré zábavy.
Hasiči také připravují tradiční bál, termín bude upřesněn na
plakátech a internetových stránkách.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za užívání
obecních ploch. Sem patří mimo jiné umístění zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a také umístění skládek.
! Pozor: umístěním skládek se rozumí také uskladnění různých
materiálů včetně stavebních materiálů, palivového dřeva apod..
Poplatku nepodléhá užívání veřejného prostranství, na které je
uzavřena nájemní smlouva s obcí Bdeněves. Poplatek činí 3,- Kč za m2
a den.
Prozatím poplatky za umístění skládek nebyly vybírány.

*** 11.02.2012 * PLES * ŽEN ***
se bude konat v kulturním domě Bdeněves. Ples pořádá místní
Svaz žen. Podrobnosti budou zveřejněny na plakátech.
Všichni jsou srdečně zváni.
*** TURNAJ VE STOLNÍM TENISE ***
Pro zpříjemnění mrazivých dnů připravujeme po novém roce
amatérský turnaj ve stolním tenise. Podrobnosti zveřejníme na
úřední desce a na internetových stránkách.

POZVÁNKA
V sobotu dne 3.12.2011 od 15:00 do 18:00 hod se bude konat

Mikulášská besídka a slavnostní rozsvícení vánočního stromečku.
Na sále v místním kulturním zařízení tentokráte MODEROVANÝ program s ozvučením pro děti a rodiče.
Start na sále od 15:00 hodin. V 17:00 přesun ke stromečku, prohlídka vyzdobené kapličky.
V 17:30 rozsvícení stromečku, který bude letos zase o něco vyzdobenější.
V 17:45 vypustíme lampiony štěstí a na 18:00 jsme připravili zajímavý ohňostroj.
Jako vloni bude svařené víno zdarma, možná se nám podaří zajistit i teplé občerstvení.
Akce je financována ze sponzorských darů a ze vstupného, které bude DOBROVOLNÉ.
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ROZHOVOR
S VELITELEM
HASIČŮ
Vážení
čtenáři,
abychom
Vás
informovali o činnosti našich hasičů,
požádali jsme o rozhovor velitele jednotky
SDH Bdeněves pana Miroslava Nejedlého,
který zde uvádíme.

Dobrý den. Hned na úvod bych Vás rád
požádal o upřesnění pojmů Sbor
dobrovolných hasičů a Jednotka SDHO
Bdeněves. Jak jsem zjistil, mezi lidmi
panují v tomto ohledu nejasnosti.

stavu. Po II světové válce získal sbor
automobil Packard Six Estate Wagon r.v.
1939 z USA, který se bohužel nedochoval.
V roce 1973 byla postavena nová hasičská
zbrojnice, dále získal sbor automobilovou
stříkačku 16 Klöckner Deutz S 3000 r.v.
1941.
V roce 2003 byla zakoupena Praga V3S.
Součastná technika je CAS 25 Škoda 706
RTHP, r.v. 1981, zakoupena v roce 2008, DA
12 Avia A31 r.v. 1977, zakoupena v roce
2009.

Kolik máte momentálně členů?
V současné době jednotka SDH má 11
aktivních členů s potřebnou výbavou a je
schopna
pokrýt
nepřetržité
pohotovostní služby. Prakticky jsme
schopni vyjet k zásahu kdykoliv.
Sdružení má cca 30 členů . A patří
sem jak děti, ženy, senioři.

Jaké máte v současné době
k dispozici vybavení? Mám na
mysli technické zázemí resp. jde
mi o to, k jakým zásahům jste
způsobilí.

To není nic složitého. Jednotka SDH je
zřizována obcí a slouží k ochraně
obyvatelstva. Povinnost obcí zřizovat
jednotky požární ochrany vychází ze zákona
o požární ochraně. Obce, které nemají
jednotku musí zajistit tuto povinnost
smluvně s hasičským záchranným sborem
kraje nebo jinou obcí, která je k tomu
způsobilá.
Sbor dobrovolných hasičů je spíše zájmová
činnost, občanské sdružení, jehož členové
mají vztah k této profesi a ve svém volném
čase se schází, účastní soutěží a zapojují do
aktivit (nejen) v obci.

Děkuji za vysvětlení. Nadále bych,
pokud souhlasíte, tyto dvě oblasti
sjednotil pro jednoduchost pod
pojmem hasiči. Mohl byste nám
prozradit něco z historie? Jak dlouho
hasiči v Bdeněvsi působí a jaký byl
dosavadní vývoj?
Sbor byl založen v roce 1878. V roce 1992
bylo sboru přiděleno identifikační číslo pro
SDH a došlo k rozdělení na jednotku a sbor.
Významné události: v roce 1928 zakoupil
místní farmář požární automobilovou
stříkačku Škoda 154 R.A.Smekal. Tento
veterán je dosud zachován v pojízdném

K dispozici máme hasící cisternu Cas
25 Škoda 706 RTHP a související
vybavení jako jsou hadice, spojky,
proudnice. Do vozového parku dále patří
plně vybavená Avie A31 s
vlekem s
odsavačem kouře, kalová a plovoucí
čerpadla, elektrocentrála, vysavač hmyzu.
Dalším vybavením jsou motorové pily, kufr
první pomoci s resuscitačním vakem,
halogenové lampy. Samozřejmostí je výstroj
a výzbroj.
Ohledně
komunikace
disponujeme
elektronickým svolávacím systémem, třemi
ručními radiostanicemi pro lokální spojení a
vozidlovou radiostanicí pro
komunikaci s centrálou HZS v
Plzni.
Nyní uvažujeme o pořízení
terénního
sedmimístného
vozidla, které významně rozšíří
naše
možnosti
a
akceschopnost.
Schopnost zásahu: Likvidace
požárů,
zásah
v silně
zakouřených
prostorách
pomocí dýchací techniky,
Odvětrávání a osvětlování
prostor, čerpání vody ze
zatopených prostor, likvidace
obtížného hmyzu, odstranění překážek a
padlých stromů, zásah ve výšce za pomocí
lezecké techniky, první pomoc, zajištění
místa dopravní nehody a odstraňování
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následků dopravní nehody, záchrana a
vyhledávání osob a zvířat, evakuace
osob, zajištění úniku a odstranění
ropných látek.

Je všeobecně známo, že se naši
hasiči angažují i v jiných oblastech,
které
nesouvisí
přímo
se
záchrannými akcemi. Co všechno
mezi tyto aktivity patří?
Aktivit, do kterých jsme se dobrovolně
zapojili je celá řada. Mezi ty stěžejní
patří dětský den, který jsme před třemi
lety opět začali (spolu)pořádat. Tradiční
akcí jsou také slavnosti májky. V zimních
měsících pomáháme odklízet sníh z
obecních chodníků, dokonce držíme
podle předpovědi počasí pohotovostní
služby. Pravidelně pořádáme na
Mikuláše
obchůzky
domácností.
V loňském roce jsme se rádi zapojili do
Mikulášské
besídky
a rozsvícení
vánočního stromu na návsi.
Samozřejmostí je každoroční hasičský
bál.

Omlouvám se za přímočarost, ale
zajímalo by mě, proč někteří
sousedé mají hasiče v povědomí
jako nějaké „prominenty“. Máte
pro to nějaké vysvětlení?
Těžko říct. Někdo nás možná chce vidět
jen z té jedné stránky. Dokud se
nestane žádná mimořádná událost
v obci např. požár, nebo povodně, tak
se na hasiče pohlíží možná jako na
prominenty.
Například
jsem
se
dozvěděl, že utrácíme za pohonné
hmoty. Ale jako hasiči potřebujeme ke
svojí práci techniku a to nejen
k zásahům, ale i k dopravě na různá
školení a cvičení, která musíme
absolvovat, abychom mohli opravdu

odborně pomáhat hlavně našim
občanům. Veškeré aktivity provádíme
bez nároku na jakékoli ohodnocení.

Zpravodaj obce Bdeněves
I. ročník

Každý z nás má své zaměstnání. Jediné co
potřebujeme, je technika, která je navíc
majetkem obce, nikoliv hasičů. Nehledě na
řadu dalších aktivit, o kterých jsme už
mluvili. Možná to pramení spíše
z neznalosti. Proto jsem se také rozhodl
poskytnout tento rozhovor.

Vraťme se trochu zpátky v čase.
Lednové povodně byly pro Vás, řekl
bych, poměrně tvrdou prověrkou. Jak
to hodnotíte s odstupem času. Obstáli
jste?

I. Vydání – listopad 2011

v zimních měsících jsme odstraňovali sníh ze
střech. Pomáhali jsme při dopravní nehodě.

Důležité kontakty
A jaké máte výsledky na soutěžích,
kterých se účastníte?
Účastnili jsme se letos několika soutěží.
Např. v hasičské soutěži Kolečkův kolotoč se
naše družstvo mužů umístilo na 1. místě.
Na závodech v Nýřanech se družstvo žen
umístilo na 1. místě a získalo pohár starosty.
Družstvo mužů SDH Bdeněves A získalo 3.
místo.
Na okrskové soutěži v Heřmanově Huti
získali muži 3. místo, družstvo žen A 4. místo
a družstvo žen B 6. místo.

Na závěr poslední otázka,
kterou bych Vám chtěl
položit. Kdyby měl někdo
zájem se zapojit do
Vašich aktivit, co by proto
měl udělat?

To musí ohodnotit někdo jiný. Já mohu
prohlásit, že jsme udělali maximum, co bylo
v našich silách. Spolu s dalšími více než
deseti
jednotkami
a
dobrovolnými
záchranáři, kteří byly povoláni, jsme situaci
zvládli bez větších problémů. Dodatečně
bych chtěl všem ještě jednou touto cestou
poděkovat.

Pan starosta spolu s místostarostou
Vám jménem zastupitelstva obce na
hasičském bále za tento zásah
oficiálně předali poděkování a dostali
jste čestnou stuhu na slavnostní
prapor.

MK ČR E 20117

V každém případě přivítáme
kohokoliv, kdo se bude chtít
zapojit. Stačí se ozvat, buď na
naší
e-mailovou
adresu
hasici.bdeneves@seznam.cz
nebo se informovat na
obecním úřadě. Určitě se
sejdeme a domluvíme se. Informace lze
také získat na webových internetových
stránkách
na
adrese
http://hasicibdeneves.stranky1.cz.

Děkuji za rozhovor, přeji mnoho
úspěchů a budu se těšit někdy příště
na další povídání.
Také děkuji a věřím, že se k nám připojí další
nadšenci.

Tísňová linka
Hasiči
Záchranná služba
Policie ČR

112
150
155
158

Lékařská pohotovost
všeobecná

377 330 131

Lidická 27
305 33 Plzeň
Po-Pá 18:00 - 6:00
So, Ne, Sv 6:00 - 6:00

dětská

377 262 970

Nemocnice u Sv. Jiří
Staniční 1126/74
Plzeň
Po - Pá 17:00 - 7:00
So,Ne,Sv. 7:00 - 7:00

zubní

378 218 467

Poliklinika
Denisovo nábřeží 4
Plzeň
Po-Pá 18,00 - 6,00,
So,Ne,Sv 7,00 - 7,00

Policie M. Touškov

377 922 220

Pošta Kozolupy

377 922 570

MÚ Město Touškov

377 922 212

působnost pro obec Bdeněves:
Stavební úřad, sociální odbor,
matriční úřad.

Určitě to pro nás všechny bylo velké
ocenění, kterého si vážíme. Do
poslední chvíle jsme nic netušili a o
to větší to bylo překvapení.

ČEZ

840 850 860

Poruchy

Uveďte, prosím, k jakým dalším
zásahům jste např. v letošním
roce vyjížděli?

Vodárna Veolia

377 413 444

Poruchy

RWE Plynárny

V našem katastru jsou nejčastější
výjezdy
k čerpání
vody
při
povodních a k padlým nebo
ohrožujícím stromům. Zasahovali
jsme také u požáru nízké budovy a
trávy, poskytovali jsme technickou
pomoc při otevření bytu, nebo

Poruchy
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Dotační tituly
Rádi bychom Vás prostřednictvím zpravodaje informovali o
projektech, které realizujeme, nebo bychom chtěli realizovat,
s finanční podporou dotačních titulů.
V současné době jsou obecně finanční rozpočty menších obcí
natolik omezené, že není možné realizovat větší projekty resp.
investice z vlastních zdrojů. Proto je naprosto nezbytně nutné
hledat další zdroje pro tato financování.
Existují dvě možnosti – dotace nebo sponzoři.

V současné době uvolnilo (nad všeobecné očekávání) ministerstvo
zhruba 4 miliardy korun pro tyto účely a tak věříme, že nakonec se
podaří dotaci na zateplení a výměnu oken v objektu obecního
úřadu a kulturního domu získat.
Dotace by v tomto případě měla činit až 90% uznatelných nákladů.
Pokud se to nepodaří, stále máme ještě šanci získat prostředky
z operačního fondu životního prostředí (výzva osa 3). Věříme tedy,
že se podaří tuto akci v roce 2012 realizovat.

Vzhledem k situaci, ve které se naše obec nachází, orientujeme se
na dotace.
Dotace jsou vyhlašovány buď krajem, jednotlivými ministerstvy,
evropskými fondy, případně jinými subjekty, které se touto
problematikou zabývají. Každý dotační titul má své specifické
podmínky a my se snažíme využít aktuálních možností, které bývají
často omezené a kladou na žadatele přísně ohraničené požadavky.

Co se týká komunální techniky, údržby obecní zeleně nebo
modernizace místních komunikací, bohužel byla doposud vyhlášena
podpora pouze pro malé obce do max. 500 obyvatel.
Nadále se budeme orientovat na intenzivní práci s dotační
problematikou a o aktuálním vývoji Vás budeme informovat.

V letošním roce jsme využili dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj za účelem
vybudování dětského hřiště, kde činila
podpora 70% ze všech uznatelných
nákladů. Podrobný popis naleznete
v samostatném článku.

Sběrný dvůr odpadů Město Touškov

Na přelomu roku zahájil provoz sběrný dvůr odpadů ve Městě
Touškově.
Tento sběrný dvůr byl podpořen finanční dotací z Evropské unie a
na jeho vybudování a provoz přispívá také obec Bdeněves.
Pro všechny občany, kteří mají nahlášené trvalé bydliště
v Bdeněvsi, poskytuje sběrný dvůr služby zdarma. U komunálního
a objemného odpadu uvažujeme o zavedení symbolického
poplatku.

Dále se v současné době realizuje výstavba topení v objektu
hasičské zbrojnice, kde se nám podařilo získat podporu z
Plzeňského kraje ve výši 60% uznatelných nákladů.
Další aktuální tématikou je příprava realizace obecního rozhlasu.
Společně s obcí Kozolupy bychom měli v příštím roce, za podpory
evropských fondů, vybudovat bezdrátový obecní rozhlas. Ten by
byl napojen na krajský integrovaný záchranný systém a propojen na
monitoring stavu hladiny řeky Mže. Zde by měla dotace dosáhnout
více než 90% ze všech uznatelných nákladů.

Adresa:
Sběrný dvůr odpadů Město Touškov
Mlýnská 585
Město Touškov
e-mail.: mutouskov@iol.cz
informace: 377922292

V případě, že bude vyhlášen odpovídající dotační titul,
připravujeme aktivně akci „obecní chodník“. V tuto chvíli je
vyhotoven projekt a byly projednány odkupy jednotlivých částí
pozemků tak, aby mohl být vybudován nový chodník ze zámkové
dlažby napříč obcí - tj. podél komunikace Plzeň – Stříbro od konce
Kozolup až po poslední rodinný domek směrem na Stříbro.
Předpokládáme dotaci ve výši kolem 90% uznatelných nákladů.

Provozní doba:
Pondělí 14,00 - 18,00 hodin
Středa
14,00 - 18,00 hodin
Sobota
8,00 - 12,00 hodin
Neděle
14,00 - 18,00 hodin

V letošním roce jsme také využili podpory
poskytované Úřadem práce pro zřízení pracovního
místa pro nezaměstnané. Tato dotace má řadu
specifických podmínek a je poskytována za účelem
vytvoření pracovních míst tzv. veřejně prospěšných prací. Podařilo
se nám splnit podmínky pro přidělení dotace na dva pracovníky pro
úklid a údržbu obce ve výši 5 000,- Kč na pracovníka.

A co všechno můžete do dvora odkládat?
objemný odpad (starý nábytek, koberce, lina, matrace)
stavební suť, zeminu
železo, kovy
textil (pro humanitární účely)
pneumatiky
vysloužilé spotřebiče: lednice, televizory
akumulátory, galvanické články, zářivky
zbytky barev, motorové oleje, filtry
ostatní chemikálie

Další oblastí, kterou musíme zmínit,
je podpora zateplování veřejných
budov.

V této souvislosti byly odstraněny kontejnery pro sběr komunálního
odpadu. Uvažujeme, že bychom kontejnery v příštím roce přistavili
jednorázově na jaře a na podzim, aby ti z nás, kteří nemají možnost
odvozu na sběrný dvůr, měli příležitost zbavit se nadbytečného
odpadu.
Sběr nebezpečného odpadu a šatstva pro ČČK bude obec ve
spolupráci se Svazem žen nadále zajišťovat.

V programu Zelná úsporám, byla naše obec zaregistrována
v dotačním titulu pro komplexní zateplení budovy už počátkem
letošního roku. Vzhledem k situaci, ve které se tento fond ocitl,
oznámil ministr životního prostředí, že veškeré žádosti z oblasti
veřejných budov byly z programu vyloučeny.
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Dětské hřiště Bdeněves
Velmi nás potěšilo, když jsme v květnu obdrželi registraci - tzv.
dotační příslib. Podpora z ministerstva činí 70% všech uznatelných
vynaložených nákladů.
Na základě stanovili kritéria a na úřední desku umístili výzvu s
realizačním záměrem. Dále jsme ustanovili pětičlennou výběrovou
komisi v souladu s požadavky zákona o veřejných zakázkách.

Jak si jistě mnozí z Vás povšimli, během letošního léta vyrostlo
v naší obci nové dětské hřiště. Hřiště bylo vybudováno v lokalitě Za
školou na pozemku, který byl k tomuto účelu určen podle územního
rozhodnutí. Dne 22. září bylo hřiště úspěšně zkolaudováno a mělo
by sloužit dětem ve věku od 3 do 14 let.
Realizaci předcházely dlouhodobější přípravy.
Nejprve jsme se zaměřili na zajištění financování celé akce – tedy
možnosti získání dotací. Na konci roku 2010 vypsalo Ministerstvo
pro místní rozvoj programy pro podporu obnovy a rozvoje venkova
a jeden z dotačních podprogramů „Podpora zapojení dětí a
mládeže do komunitního života v obci“ nás zaujal.

Do soutěže se přihlásilo 8 potenciálních dodavatelů, z toho
požadavky zadání - zejména tvrdé dřevo - splnilo pouze 5
dodavatelů. Z nich se vybíralo „obálkovou metodou“ na základě
kritérií - cena, záruka a pozáruční servis, a doba realizace. Z těchto
pěti účastníků zvítězila firma Tomovy parky s.r.o. s celkovými
náklady 433.789,- Kč a kompletní zárukou 5 let plus zárukou proti
hnilobě v délce 11 let.
Jen pro zajímavost - poslední skončila nabídka s cenou 539.856,- Kč.
Při samotné realizaci – kopání základů, betonování a rozhrnování
kačírku v dopadové ploše pomáhali tatínkové, maminky a dokonce
i samotné děti.
Velice všem děkujeme za pomoc a podporu a věříme, že se i do
budoucna můžeme spolehnout na zapojení obyvatel do aktivit
obce.
Další poděkování patří panu Jiřímu Hraběmu, který pomohl zajistit
dopravu certifikovaného kačírku z Horní Břízy za výhodných
podmínek a panu Tomášovi Myslivcovi, který zajistil dopadový
kačírek za zcela bezkonkurenční cenu.

Po podrobnějším studiu problematiky se ukázalo, že by naše obec
mohla mít reálnou šanci dotaci z tohoto programu získat.

Proto byla zastupitelstvem obce ustanovena pracovní skupina,
která se touto otázkou začala zabývat.
Vzhledem k tomu, že v naší obci děti neměly žádné dětské hřiště,
ani jiné možnosti (mimo pískoviště), kde by se mohly scházet ke
svým společným hrám, vyhlásili jsme ještě v prosinci 2010 soutěž
„Dětské hřiště“. Děti malovaly své představy, jak by mělo hřiště
vypadat. Výkresy dětí a diskuse s nimi a jejich rodiči nám pomohly
při výběru herních prvků, které jsme na hřiště navrhli. Všichni, kteří
se soutěže zúčastnili, obdrželi dárkový balíček s cenami.
Na hřiště jsme nakonec vybrali multifunkční sestavu s klouzačkou,
která dětem umožňuje různé herní aktivity. Dále jsme vybrali dvě
pružinová houpadla, lezecí soustavu, lanovou pyramidu, balanční
lávku, vahadlovou houpačku, trojitou hrazdu a chůdy v počtu 10 ks.
Vše jsme ještě doplnili mobiliářem – třemi lavičkami a odpadkovým
košem.
Poté jsme připravili potřebné dokumenty, kalkulace a další
administrativní náležitosti, které byly stanoveny v podmínkách
dotačního titulu. Žádost jsme odeslali několik dní před termínem –
v druhé polovině února.

Všechny prvky splňují přísné požadavky bezpečnostních norem a
předpisy pro dopadové plochy vrstvou normalizovaného kačírku ve
výšce 30 - 40 cm.
Výstavba hřiště přinese jistě nové možnosti herních aktivit našim
dětem případně dětem z okolních obcí. Přejeme všem příjemné
zážitky a opatrujme hřiště, je přece naše.
Budeme usilovat o to, aby do budoucna nezůstalo jen u dětského
hřiště a nadále se budovaly v obci plochy vhodné pro sport a
odpočinek nejen dětí, ale také dospělých a seniorů.
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Jubilea
V letošním roce oslavili nebo ještě oslaví
někteří naši spoluobčané významná životní
jubilea.

Jsou to:
Pan Ladislav Paur, paní Jana Zýková, paní Alena Micková, paní
Květoslava Honomichlová, Pan Jaroslav Šůla, paní Marie
Maštalířová, paní Emilie Janská, paní Marie Frečnerová, paní
Zdenka Mašková, paní Marta Reicheltová a Paní Jarmila
Rojíková.
GRATULUJEME!

Touto cestou bychom chtěli pogratulovat všem, kteří
oslaví kulaté, nebo půlkulaté jubileum nad 70 let
(včetně), a popřát mnoho zdraví, štěstí a optimismu.

Narození
Rádi bychom také přivítali občánky, kteří se v letošním roce stali našimi novými sousedy.
V dubnu se narodili Štěpánek Ladanyi a Terezka Trojanová,
v květnu Matyášek Štreer, v červnu Davídek Köhler a v červenci Nicolka Míková.
V září přišli na svět další dvě miminka a sice Ríša Kotva a Klárka Šimková, kteří jsou
současně nejmladšími obyvateli Bdeněvsi.
Všem dětem přejeme štěstí a zdraví a rodičům samozřejmě gratulujeme!

Vážení čtenáři,
přál bych si, aby Vás potěšil náš … (viz tajenka hřebenovky).
Připravil jsem toto historicky první vydání zpravodaje jak po obsahové tak grafické stránce sám a za zcela amatérských podmínek a s minimálními
režijními náklady. Proto Vás prosím, abyste případné nedokonalosti tolerovali.
Věřím, že jsem tak mohl přispět ke zlepšení informovanosti v obci. Ani zdaleka se do tohoto vydání nevešlo vše, co jsem měl připraveno.
Proto začnu brzy pracovat na dalším čísle zpravodaje.
Rád přivítám i Vaše případné příspěvky. Ať už od sdružení hasičů, žen, včelařů, myslivců nebo jednotlivců.
Vaše autorizované náměty nebo příspěvky mi můžete předat osobně nebo je posílat na adresu ou@bdeneves.cz
(do předmětu zprávy uveďte prosím „zpravodaj“). Děkuji Vám.

Bc. Petr Chleborád, místostarosta

LEGENDA:

HŘEBENOVKA

(vyplňte písmena shora dolů)
1

červený drahokam

2

samozřejmě

3

jez

4

žhavý nářečně

5

zbytek pokáceného kmene

6

náraz větru

7

zařízení pro měření rychlosti

8

dražba

9

vojenský povel

10

tlustý

11

nářečně úřad

12

jednotka el. proudu

13

vysokoškolská ubytovna

Nápověda: ýravý

-8-

