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Vážení občané,
na prahu roku s letopočtem 2017 Vám všem přeji především pevné zdraví,
hodně štěstí a mnoho spokojenosti.
Než začneme pravidelným tempem otáčet stránky nového kalendáře, pojďme
se ještě krátce poohlédnout za posledním měsícem roku 2016.
V neděli 4. prosince si děti užily oblíbenou Mikulášskou nadílku. I tentokrát
byl sál našeho kulturního domu plný a zejména ti nejmenší odcházeli se spoustou krásných zážitků.
Tradičně příjemná nálada panovala v kulturním domě v neděli 11. prosince.
Vánoční trhy se staly vyhledávanou akcí. Příjemné prostředí, zajímavé stánky,
výtečné občerstvení a pestrý kulturní program, to vše naplnilo část druhé adventní neděle. Příjemným překvapením kulturního programu hudebního divadla Hnedle vedle byla přítomnost Zbyňka Drdy, který se v roce 2006 stal vítězem třetí řady soutěže „Česko hledá SuperStar“.
Příjemným zpestřením předvánočních uspěchaných dnů bylo Předvánoční hravé odpoledne. Učitelky 1. stupně naší základní školy ve spolupráci s TJ Jiskra
Bezdružice připravily pro děti a jejich rodiče spoustu zajímavých her, na které
jindy bohužel rodičům obvykle moc času nezbývá. Poděkování za vydařené
odpoledne patří nejen organizátorkám, ale také všem, kteří se přišli příjemně
pobavit.
Na závěr adventního období se pevnou součástí kalendáře kulturních a společenských akcí staly dvě akce. Zpívání na schodech, které se uskutečnilo
ve čtvrtek 22. prosince, a setkání v kostele s písní a slovem, které se tradičně
koná den před Štědrým dnem. Každá z akcí má své kouzlo, svoji osobitou atmosféru. V obou případech účinkují děti z naší školy pro vedením paní učitelky Dany Steinerové a paní učitelky Martiny Hartenscheidtové. V kostele jsme
si navíc mohli poprvé poslechnout vystoupení smíšeného pěveckého sboru
SOUHLAS. Ti, kterým se ještě nechtělo hned po vystoupení domů, si mohli
v Domě U Haranta prohlédnout výstavu fotografií z historie TJ Jiskra Bezdružice.
A co nás čeká v úvodu nového roku?
Od pondělí 9. ledna by měly pokračovat práce na výměně oken a dveří
v našem kulturním domě. Akce, na kterou jsme obdrželi dotaci ve výši
250 000 Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016,
byla zahájena ve středu 14. prosince a ukončena by měla být nejpozději
v polovině února.
Druhou lednovou sobotu se v sále kulturního domu uskuteční 10. Fotbalová
zábava.
Všem čtenářům Bezdružického zpravodaje přeji úspěšný rok 2017.
Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
prosinec 2016
1. 12. 2016
Od 9:00 hodin se v Karlových Varech konalo jednání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ).
V 14:00 hodin bylo v Plzni zahájeno společné jednání správní a dozorčí rady
Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje (RRA PK).
6. 12. 2016
Starosta se od 10:00 hodin zúčastnil v Domažlicích jednání správního výboru
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.
7. 12. 2016 - 52. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informaci o uhrazení pohledávky.
3. Uzavření mateřské školy ve dnech od 23. 12. 2016 do 31. 12. 2016.
4. Závěrkový list (potvrzení o uzavření burzovního obchodu na trhu PXE
pro konečné zákazníky).
5. Informace o růstu cen vodného a stočného pro rok 2017 v průměru o 1,7 %.
6. Program 28. zasedání ZM dne 14. prosince 2016.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Přidělení bytu č. 11, Na Sídlišti 260, Bezdružice o dispozicích 1 + 1
od 1. 1. 2017.
3. Nájemní smlouvu na byt č. 11, v ulici Na Sídlišti 260, 349 53 Bezdružice
s účinností od 1. 1. 2017.
4. Záměr pachtu pozemku p.č. 2626 o výměře 6 551 m2, druh pozemku trvalý
travní porost v katastrálním území Úterý, za účelem zemědělského využití
za roční nájemné dle BPEJ 0,155 Kč/m2 na dobu neurčitou.
5. Návrh na vyřazení DDHM Kulturní dům Bezdružice v celkové hodnotě
4 098,16 Kč.
6. Návrh na vyřazení DDHM
MěÚ Bezdružice v celkové hodnotě
5 593,30 Kč.
7. Návrh DIK sklad Technických služeb na vyřazení DDHM v celkové hodnotě 4 162,50 Kč.
8. Vyřazení majetku Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace dle přílohy č. 5 a) v celkové hodnotě
25 111 Kč.
9. Odepsání pohledávek Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké
školy Bezdružice, příspěvková organizace dle přílohy č. 5b) v celkové hodnotě 1 771 Kč.
10. Plán nákladů a výnosů Základní školy, Mateřské školy a Základní umělec4
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ké školy Bezdružice, příspěvková organizace na rok 2017.
11. Smlouvu o dílo č. 17012-165 se společností Timoris Projekt a. s., Náves
Svobody 8/14, 779 00 Olomouc.
12. Konfirmaci smlouvy o sdružených službách dodávky se společností Amper
Market, a. s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 včetně přílohy č. 1.
13. Plán jednání RM na I. pololetí r. 2017.
 D. Rada města doporučuje:
1. ZM schválit plán jednání ZM na I. pololetí r. 2017.
 E. Rada města neschvaluje:
1. Žádost o změnu Nájemní smlouvy č. 8/2011.
2. Žádost o finanční příspěvek Hospice svatého Lazara z. s., Sladkovského
2472/66a, 326 00 Plzeň.
7. 12. 2016
Krátce po půl páté odpolední byla zahájena schůzka starosty s panem Jiřím Kubíčkem.
12. 12. 2016
Starosta se v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje od 13:00 hodin zúčastnil
jednání pracovní skupiny Regionální stálé konference Plzeňského kraje pro cestovní ruch – Kolegium cestovního ruchu Plzeňského kraje.
13. 12. 2016
Od 13:00 hodin proběhla na radnici ve Stříbře schůzka starostek a starostů
k možnostem získání dotace na zpracování územních studií.
14. 12. 2016
Dopoledne byly zahájeny práce na výměně oken a dveří v kulturním domě.
14. 12. 2016 - 28. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 16. 11. 2016.
3. Zprávu o činnosti finančního výboru.
4. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
5. Informace o ceně vodného a stočného v roce 2017.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-0006362/VB/1, Kamýk,
TC, Stížnost – vVN, DTS, kNN – v rámci umístění podzemního kabelového
vedení NN a 2x betonový sloup na pozemku p. č. 2146 a p. p. č. 2153/1,
v k. ú. Zhořec u Bezdružic, druh pozemku ostatní plocha se společností ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín.
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009432/1 Bezdružice, Vilová č.k. 836, kNN – v rámci umístění přípojkové skříně v pilíři
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a podzemní kabelové vedení NN, v celkovém rozsahu 6,14 m2 na pozemku
parc. č. 83/37 a parc. č. st. 211 v k.ú. Bezdružice, druh pozemku zahrada se
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly,
405 02 Děčín.
5. Podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci.
6. Rozpočtové opatření č. 11/2016.
7. Přebytkový rozpočet města na rok 2017.
8. Rozpočtový výhled na období 2018 - 2021.
9. Plán práce finančního výboru na I. pololetí roku 2017.
10. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 9 k).
11. Plán zasedání zastupitelstva na 1. pololetí roku 2017.
15. 12. 2016
Dopoledne se v Plané uskutečnila schůzka starosty s panem Jiřím Hýskem
ve věci provozování výkupny surovin v Bezdružicích.
Od 16:30 hodin se v Ostrově u Stříbra konalo jednání Výboru partnerství MAS
Český Západ.
16. 12. 2016
Starosta se v Plzni od 9:00 hodin zúčastnil jednání XVIII. Sněmu Sdružení měst
a obcí Plzeňského kraje.
Od 13:00 se starosta společně s některými členy správního výboru Sdružení
měst a obcí Plzeňského kraje zúčastnil setkání s hejtmanem Plzeňského kraje
panem Josefem Bernardem a členy rady Plzeňského kraje paní Radkou Trylčovou, panem Ivo Grünerem a panem Pavlem Čížkem.
21. 12. 2016 - 53. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
 C. Rada města Bezdružice schvaluje:
1. Program jednání.
2. Nájemní smlouvu č. 16/2016 na pozemky parc. č. 504/7 o výměře 745 m2
a st. p. č. 432 o výměře 82 m2 vše v katastrálním území Bezdružice.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SF3009 na výměnu oken a dveří
v Kulturním domě v Bezdružicích se společností LEKER s. r. o., Chmelová
2893/4, 106 00 Praha 10 - Záběhlice.
22. 12. 2016
Krátce po třinácté hodině bylo zahájeno jednání starosty s projektantem ve věci
zpracování projektové dokumentace na nový sběrný dvůr.
Jan Soulek, starosta města
6
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Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována vždy ve středu od 17:00 hodin v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích v těchto termínech:
18. 1. 2017
15. 2. 2017
22. 3. 2017
19. 4. 2017
24. 5. 2017
21. 6. 2017
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Uzeniny ze statku
náměstí Kryštofa Haranta 26
otevírací doba nově otevřené prodejny
po – pá

7:00 – 17:00

so

7:00 – 11:00

V termínu od 9. 1. 2017 do 18. 1. 2017 včetně bude Wellness centr um
Konstantin uzavřeno z důvodu každoroční pravidelné údržby.
Děkujeme Vám za pochopení.
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů od 1. 1. 2017

Výše místního poplatku: 600 Kč za osobu a kalendářní rok
Splatnost místního poplatku:
pro fyzickou osobu,
· která má ve městě trvalý pobyt,
· které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší než 90 dnů
· které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
jednorázovou úhradou do 31. 3. 2017 nebo pololetně ve dvou splátkách,
vždy nejpozději do 31. 3. 2017 a do 31. 7. 2017
pro fyzickou osobu,
· která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
jednorázovou úhradou do 31. 3. 2017.
Poplatek se hradí hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ Bezdružice (I.
patro, hlavní kancelář) nebo bezhotovostním převodem na účet města Bezdružice č. ú. 125721872/0300, variabilní symbol: 1340 a specifický symbol: rodné číslo poplatníka.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného roku.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je př ipr avena k nahlédnutí v podatelně a na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ.
Od 2. 1. 2017 je možné vyzvednout na MěÚ v Bezdružicích známky pro vývoz sběrných nádob na komunální odpad pro rok 2017.
Do 31. 1. 2017 bude svozová firma vyvážet nádoby i se známkami pro rok
2016. Od února 2017 je nutné mít novou známku.

U PO ZO R N ĚN Í
Výkupna SUROVIN a KOVOVÉHO ODPADU, ul. Úterská
bude otevřena 14. 1. 2017 a 28. 1. 2017 od 9 - 13 h.
Jaroslava Urbánková
referentka životního prostředí
8

Bezdružický zpravodaj 1/2017

Tisková zpráva: Vodné a stočné v roce 2017
Karlovy Vary, 1. 12. 2016
Dne 1. 12. 2016 schválili zástupci členských obcí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech nové sazby vodného a stočného na rok 2017. Cena
za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody se zvyšuje oproti roku
2016 o 96 haléřů na 57,54 Kč bez DPH, tedy 66,18 Kč včetně DPH. Součástí
platby za vodu je i pevný roční poplatek, který se stanovuje podle velikosti
fakturačního vodoměru, osazeného na vodovodní přípojce k domu.
U nejrozšířenějšího vodoměru (o jmenovité kapacitě 1,5 m3/h) se pevný poplatek nemění a zůstane na stejné úrovni jako v roce 2016, odběratelé za tento vodoměr ročně zaplatí 1980 Kč včetně DPH. U ostatních vodoměrů se poplatky
zvyšují v průměru o půl procenta. Běžný spotřebitel za vodu vydá v roce 2017
průměrně o 38 Kč ročně navíc.
„Největší podíl na zvýšení vodného a stočného má růst ceny za nákup surové
vody z povrchových zdrojů. Vláda sice odstoupila od plánovaného navýšení
poplatků za odběr podzemní vody, poplatky za odběr povrchové vody se však
zvyšují. Tyto poplatky stanovují správci příslušných vodních toků a vzhledem
k tomu, že k úpravě pitné vody využíváme na našem provozovaném území
z devadesáti procent povrchové zdroje, má na nás toto navýšení značný vliv.
Povodí Ohře zvyšuje cenu za odběr povrchové vody o 4,9% a Povodí Vltavy
o 7%,“ vysvětlil Ing. Antonín Jágl, ředitel provozní společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
„ I přes toto mírné navýšení vodného a stočného, v průměru se jedná o 1,7 %,
zůstává pořád naše cena jednou z nejnižších nejen v západních Čechách, ale
i v porovnání s celorepublikovým průměrem, který byl letos zhruba 83 Kč
za m3. Do zvýšení ceny se promítl i předpokládaný pokles spotřeby vody
na našem provozovaném území, který se sice v roce 2015 zastavil, letos však
bohužel dále pokračoval. S přibývajícími objekty a zařízeními, které se zavádí
do provozování ať už z důvodů rozšiřování provozovaného území, nebo kvůli
zpřísňování legislativy, se zvyšují i provozní náklady. Mírně porostou také náklady na opravy a investice do infrastruktury,“ doplnil Ing. Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.
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V roce 2017 předpokládá sdružení investovat do rozvoje a obnovy vodovodů
a kanalizací více než sto milionů Kč z vlastních zdrojů. Také se bude snažit získat zdroje z dotačních programů ve výši až sedmdesát milionů Kč. Investice se
budou týkat především dalšího rozšiřování kanalizačních sítí do okrajových
částí obcí i výstavby nových kanalizačních systémů v malých obcích, kde dosud chyběly. „Vzájemná spolupráce našich členských obcí umožňuje stavět
společné kanalizace, kde více obcí využívá jednu čistírnu vybavenou nejmodernější technologií. Pro tyto investice se nám také daří získávat dotace z Ministerstva zemědělství i příslušných krajů. Kanalizaci si tak mohou dovolit i menší
obce, pro které by jinak byla finančně nedostupná,“ pokračoval Josef Hora.
V letošním roce se dokončila nová kanalizace například v Děpoltovicích, Mírové a Chyši. V roce 2017 bude pokračovat dostavba kanalizace mimo jiné v obci
Hory. Nový kanalizační systém se dostaví také v Dražově či Vrbicích a zahájit
by se měla výstavba kanalizace v Abertamech, Nových Hamrech, Štědré, Květnové, Křivoklátu a Městečku.
„V roce 2017 pokračují také investice týkající se rozšiřování skupinových vodovodů do obcí, kde dosud chybí spolehlivý zdroj pitné vody. I na tyto investice žádáme o dotace z programů Ministerstva zemědělství a krajů,“ dodal Josef
Hora. V letošním roce se rozšířil tachovský skupinový vodovod, na který se nově napojil Vyškov a Michalovy Hory. V roce 2017 by se měla zahájit výstavba
nového přivaděče ze žlutického skupinového vodovodu do Dlouhé Lomnice.
Na žlutický vodovod se nově napojí také Veselov a Ratiboř. Dále se připravuje
rozšíření skupinového vodovodu Stříbro do obcí Nynkov, Řebří a Svojšín, dosud zásobených z vrtu, který v letním období často vysychal. V roce 2017 bude
také pokračovat výstavba nové vodovodní sítě v Bublavě, nová vodovodní sítˇ
se vybuduje i ve Vojkovicích a Jakubově.
„Část investic, týkajících se především nových technologií, a náklady na opravy hradí přímo naše provozní společnost. V roce 2017 budeme pokračovat v investicích do modernizace využívaných technologií, mechanizace, techniky
i softwarů pro další zlepšení provozních služeb. V letošním roce jsme dokončili
instalaci ultrafiltrace na naší největší provozované úpravně Březová. Jedná se
o velmi moderní technologii, která nám pomáhá zvýšit bezpečnost úpravy pitné
vody. Vzhledem k tomu, že jsme tuto technologii zaváděli vlastními silami, máme dostatek zkušeností k tomu, abychom ji mohli v budoucnu využít i na dalších provozovaných úpravnách. Stejně tak počítáme do budoucna s dalším využitím technologie nízkoteplotního sušení kalů, jejíž instalace se letos dokončila
na karlovarské čistírně odpadních vod. Jednalo se přitom o první využití této
technologie v ČR, obdobně jako v případě ultrafiltrace,“ uzavřel Antonín Jágl.

Podrobný ceník vodného a stočného s vysvětlením jednotlivých položek je k dispozici na internetových stránkách www.vodakva.cz.
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Kalkulace dvousložkového vodného a stočného
od 1. 1. 2017
Pohyblivá složka vodného: 32,44 Kč/m3 (bez DPH); tj.
Pohyblivá složka stočného: 25,10 Kč/m3 (bez DPH); tj.
Celkem:
57,54 Kč/m3 (bez DPH); tj.

37,31 Kč/m3 včetně 15% DPH
28,87 Kč/m3 včetně 15% DPH
66,18 Kč/m3 včetně 15% DPH

Pevná složka vodného (podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru):
průtok (m3/h)
vodné
stočné
celkem
1,5
882,- 840,- 1 722,- Kč (bez DPH); tj. celkem 1 980,30 Kč včetně 15% DPH
2,5

1 499,- 1 438,- 2 937,- Kč (bez DPH); tj. celkem 3 377,55 Kč včetně 15% DPH

Příklad výpočtu ceny:
Domácnost v rodinném domku (vodoměr s průtokem 1,5 m3/h), odběr 160 m3/rok, vodné
i stočné:
pevná složka:
1 722,00 Kč (bez DPH); tj. 1 980,30 Kč včetně 15% DPH
pohyblivá složka: 57,54 x 160 = 9 206,40 Kč (bez DPH); tj.10 587,36 Kč včetně 15% DPH
celkem:
10 928,40 Kč (bez DPH); tj. 12 567,66 Kč včetně 15% DPH
PRO SROVNÁNÍ
Kalkulace dvousložkového vodného a stočného od 1. 1. 2016
Pohyblivá složka vodného: 31,90 Kč/m3 (bez DPH); tj.
Pohyblivá složka stočného: 24,68 Kč/m3 (bez DPH); tj.
Celkem:
56,58 Kč/m3 (bez DPH); tj.

36,69 Kč/m3 včetně 15% DPH
28,38 Kč/m3 včetně 15% DPH
65,07 Kč/m3 včetně 15% DPH

Pevná složka vodného (podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru):
průtok (m3/h)
vodné
stočné
celkem
1,5
882,- 840,- 1 722,- Kč (bez DPH); tj. celkem 1 980,30 Kč včetně 15% DPH
2,5

1 499,- 1 438,- 2 937,- Kč (bez DPH); tj. celkem 3 377,55 Kč včetně 15% DPH

Příklad výpočtu ceny:
Domácnost v rodinném domku (vodoměr s průtokem 1,5 m3/h), odběr 160 m3/rok, vodné
i stočné:
pevná složka:
1 722,00 Kč (bez DPH); tj. 1 980,30 Kč včetně 15% DPH
pohyblivá složka: 56,58 x 160 = 9 052,80 Kč (bez DPH); tj.10 410,72 Kč včetně 15% DPH
celkem:
10 774,80 Kč (bez DPH); tj.12 391,02 Kč včetně 15% DPH
Další informace nejen k cenám vodného a stočného najdete na www.vodakva.cz
Jan Soulek, starosta města
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Město Bezdružice
ČSA 196, 349 53 Bezdružice
V Bezdružicích dne 21. 12. 2016
Č.j.: BTAJ/3248/2016
MĚSTO BEZDRUŽICE
vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa
referent správy bytového fondu a sociální pracovník
Druh práce a charakteristika vykonávané činnosti: činnost zaměstnance
v oblasti přenesené a samostatné působnosti:
· na úseku bytového hospodářství (údržba a opravy bytového fondu,
smlouvy o nájmu bytu nebo nebytového prostoru)
· vymáhání pohledávek
· výkon sociálního pracovníka (péče o osoby v hmotné nouzi, sociální práce, opatrovnictví, zvláštní příjemce důchodového pojištění, sociálně právní ochrana dětí).
Místo výkonu práce: spr ávní obvod pověř eného Městského úř adu Bezdr užice.
Platové zařazení: 10. platová tř ída podle nař ízení vlády ČR dle nař ízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se
stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem
od 1. 2. 2017 nebo dle dohody.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:
a) splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, tzn., že úředníkem se může stát fyzická osoba, která je občanem České republiky
(případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá
jednací jazyk.
b) splňují další požadavky stanovené vedoucím úřadu pro toto výběrové řízení:
VOŠ, případně VŠ vzdělání se zaměřením na sociální práci podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, znalost
práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B
c) výhodou:
- praxe ve veřejné správě, orientace v legislativě související s oborem požadované
12
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práce a schopnost její praktické aplikace, osvědčení o zvláštní odborné
způsobilosti
d) osobnostní předpoklady: dobré komunikační a organizační schopnosti, rozhodnost, samostatnost, zodpovědnost.
Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, telefonní spojení, e-mailovou
adresu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno doplnit tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých
osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas
k jejich zpracování a uchování Městem Bezdružice.“
- jméno a příjmení, datum narození
- vlastnoruční podpis
Lhůta pro podání přihlášky:
Uzávěrka podání přihlášek uchazečů je 19. ledna 2017 do 15:00 hod. Přihlášku s přílohami lze doručit osobně na podatelnu MěÚ Bezdružice nebo poštou
(rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny) na adresu: Město Bezdružice, k rukám tajemnice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice s poznámkou
„NEOTVÍRAT – Výběrové řízení“. Případné informace na tel. č.: 374 630 515
nebo 606 639 177, e-mail: tajemnice@bezdruzice.c – Bc. Jana Wajdová, tajemnice.
Ústní pohovor se uskuteční v následujícím týdnu po termínu odevzdání přihlášek, uchazeči budou vyrozuměni prostřednictvím e-mailu a pošty. (Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich doklady poskytnuté
k výběrovému řízení vráceny).
Bc. Jana Wajdová
tajemnice
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AUDIOHELP z.s., Tomanova 3, PLZEŇ
zajišťuje bezplatnou poradnu pro nedoslýchavé občany v roce 2017 v zasedací místnosti
radnice Masarykovo nám. 1, STŘÍBRO
(přízemí). Kontaktní sociální pracovnice organizace, paní Alena Štauberová, bude přítomna od 8:30 – 11:00 hod ve dnech 5.1.,
2.2., 2.3., 6.4., 4.5. a 1.6. 2017.

Český klub nedoslýchavých nabízí občanům
bezplatné sociální, zdravotní a technické poradenství, zprostředkování oprav a servisu
sluchadel, prodej kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé a neslyšící, dále
baterií do sluchadel, zesílené telefony, signalizační zařízení atd.
Info: Alena Štauberová, sociální pracovnice, tel: 377 420 933

Od 11. 12. 2016 platí nový jízdní řád Českých drah
Od 11. prosince 2016 platí nové jízdní řády veřejné dopravy. Na trati Bezdružice – Pňovany – Plzeň zůstává zachován stejný počet vlaků jako v minulém
roce a nemění se ani jejich časy odjezdu. Pouze první ranní vlak 27311 odjíždí
z Bezdružic o 12 minut později (ve 4.13). Stejné zůstávají i odjezdy vlaků
z Plzně do Bezdružic. Do Bezdružic vlaky od Plzně přijíždí o 1 minutu později.

V novém jízdním řádu zůstalo opět zimní omezení jízdy odpoledních vlaků 27319 (z Bezdružic ve 14.13 hod) a 27318 (příjezd do Bezdružic
v 15.47 hod). Tyto vlaky jezdí stále jen v pracovních dnech. V letní sezoně
od 27. března do 6. října pojedou denně.
Vlaky jezdí i nadále z Bezdružic přímo do Plzně hlavního nádraží a zpět
bez přestupu v Pňovanech. Pouze první ranní vlak 27311 končí v Pňovanech,
kde je nutné přestoupit na vlak do Plzně. Při cestování směrem na Stříbro
a Mariánské Lázně se přestupuje v Pňovanech – zastávka.
Cestující důchodce čeká nejpozději do konce června pořízení nových průkazů
na přiznání slevy pro důchodce. Na současné modré papírové průkazy a na občanské průkazy lze vlakem cestovat již jen do 30. června 2017.
Bízek Jiří
14
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Foto z archivů –
z kroniky Sboru pro občanské záležitosti
1. Část

Pamětní kniha Sboru pro občanské záležitosti při MNV v Bezdružicích byla
založena v roce 1959. První zaznamenanou událostí je vítání občánků, které
proběhlo 16. srpna 1959. Zapisovateli byli Karel Maydl a František Rubeš.
Ten tehdy vedl také bezdružickou obecní kroniku. Již od 1. ledna 1960 se vedení kroniky SPOZu ujala paní učitelka Anna Marešková. Její zápisy v kronice jsou doplněny mnoha krásnými ilustracemi. Náplň práce sboru byla podobná jako v současnosti. Svatební obřady, vítání občánků, přání k životním jubileím, předávání občanských průkazů žákům 9. tříd a setkávání se staršími občany. Přiložené fotografie z kroniky jsou z let 1962 až 1966. Poznat některé
lidi by neměl být problém.
Jiří Bízek
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Na skok v pekle
5. prosince 2016 se naše tělocvična proměnila v peklo. Hemžilo se to tam čerty
a čerticemi.
Po letech jsme totiž opustili tradiční pochůzku Mikuláše, anděla a čertů po třídách a nahradili ji, doufáme, že taktéž tradičně, čertím řáděním.
Nejstarší čerti naší školy (9. třída) si připravili pro malé čertíky (1. stupeň)
spoustu pekelných úkolů.
Na deseti stanovištích plnili nejrůznější disciplíny z různých oborů. Vyzkoušeli
si šplh po laně, luštění čertovské křížovky, sestavování pohádkových obrázků,
dávali dohromady rozstříhanou básničku, chytali čerty, hráli pekelnou židličkovanou, museli zdolat pavučinové bludiště, zahráli si čertovské pexeso a jiné.
Běda, když někdo zazlobil! To čert neváhal, přehodil si nezbedného čertíka přes rameno a šup s ním do nejtemnějšího zákoutí pekla, kde se musel rychle napravit dřepy, kliky a podobně.
Na závěr přišel sám Mikuláš s andělem a podaroval každého i toho nezbedného
čertíka sladkým dárečkem. Básničkami a písničkami poděkovali čertíci za dárek.
Bylo to překrásné čertovské dopoledne. Děkujeme všem čertům 9. třídy za báječný program.

čertíci z 1. stupně

Foto: Jana Soulková
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Hasičské zprávy

Dovolte mi, abych vás seznámil s činností hasičů za poslední měsíce.
V minulém článku jsem se zmínil o zateplení hasičské zbrojnice. Po dohodě se
zastupitelstvem jsme nakoupili potřebný materiál a práci jsme si provedli sami.
Kromě vrat, které nám vyrobil Pepa Adamec, tímto děkuji TRUHLÁŘSTVÍ
ADAMEC za skvělou práci. Při prvních mrazech se ukázalo, že jsme všichni
odvedli dobrou práci. Při brigádách jsme zrenovovali udírnu, kterou používáme
na různých akcích. Tady jsme nechali vyrobit celé topeniště, které zařídil Filip
Bílý. Celkem jsme těmto pracím věnovali přes 50 hod.19. října jsme se zúčastnili hasičského cvičení, které se konalo na Butově a bylo zaměřeno na hledání
pohřešovaných osob. Cvičení se kromě hasičů zúčastnili záchranáři, vodní záchranáři a Policie ČR. Z Bezdružic jsme vyjeli s Tatrou v 15:30 h. Cvičení začalo v 17 h a skončilo ve 20:30 h. Pohřešovaných osob bylo celkem 8 a všechny byly nalezeny. Myslím si, že to byla dobrá zkušenost a že se cvičení povedlo. Celé cvičení organizoval Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Akce
se zúčastnili : Štefanisko I., Honz M., Sulík J., Čapek P., Rohm K. a M., Urbánek O., Bílý F. a Štefanisko L. V měsíci listopad jsme se 5. a 26. zúčastnili honu u Mysliveckého sdružení Žižkův mlýn. 3. hon se konal 17. prosince.
21. října jsme zajišťovali občerstvení na Bezdružickém jarmarku, kterého se zúčastnilo 15 stánkařů. Tady jsme vyzkoušeli naší novou zrenovovanou udírnu.
Klobásy a uzená stehna byly výborné. Akci jsme začali připravovat od ranních
hodin, ale samotný jarmark začínal ve 13 hod a skončil v 19 hod. 18. října byla
hasičská zábava. Myslím si, že se zábava povedla a doufáme, že se líbila i lidem, kteří se přišli pobavit. Děkujeme za hudební doprovod muzice Straka
a Suchánek.
A děkujeme všem sponzorům:

Nevagroup s.r.o.

Autodoprava Kozák

Myslivecké sdružení Žižkův mlýn

Účetnictví Kadlecová Drahomíra

Růžena a Karel Benediktovi

Petřinová Miluše

Zámek Bezdružice

EMZ Hanauer s.r.o.

LAK servis Semerád

Městský úřad Bezdružice

Rapeto Čeliv

Pekařství Pustina

Kadeřnictví Hanka

Autoservis Ernst

Elektroservis Červenka

EKODEPON Černošín s.r.o.

Čerpací stanice Bezdružice

Restaurace u Rákosníčka
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Autoneum Mgr. Jaroslav Cvrček – Nová Hospoda 28, Bor u TC
Ekologická likvidace vozidel Karel Pouba
Řeznictví Kolesa Dalibor
Belas s.r.o.
Marie a Jan Urbánkovi
Keramika Tůmová
Potraviny u Tomáše
Geberit
Sportbar Viktoria
Kovovýroba Honzík
Jan Alexa
Eva Skalová
ZD Vlčák Černošín

14. prosince jsme se dozvěděli, že dotaci na celkovou opravu hasičské zbrojnice nedostaneme. Ale po rozhovoru se starostou dobrovolných hasičů p. Pechlátem jsme se dozvěděli, že máme podat žádost o dotaci i v následujícím roce, tak
uvidíme, jestli budeme úspěšní. Vzhledem k tomu, že by Bezdružická jednotka
měla být zařazena do vyšší jednotky (JPO3), tak jsme na konci prosince pořídili
nové vybavení pro posádku hasičů (zásahové obleky, svítilny, hadice B, novou
proudnici a jiné). Na závěr bych chtěl poděkovat všem hasičům, kteří se pravidelně zúčastňují akcí. Dále bych chtěl poděkovat zastupitelům a všem, kteří
podporují Bezdružické hasiče. DĚKUJEME!!

Za hasiče Štefanisko Luděk

Nezapomeňte
na předplatné Bezdružického zpravodaje
na rok 2017,
které můžete uhradit v podatelně MěÚ Bezdružice od 2. 1. 2017.

Rozloučení s panem Janem Urbánkem
V pátek 9. 12. 2016 jsme se naposledy rozloučili
s panem Janem Urbánkem ve smuteční síni
ve Stříbře. Děkujeme všem, kteří se s ním přišli rozloučit.
Manželka a děti s rodinami
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci lednu 2017 se dožívají
významného životního jubilea

Kalista Václav
Wenzlová Libuše
Rosová Helena
Státník Helmut
Béreš Koloman
Filipová Věra
Alexa Jan
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

Plán akcí na rok 2017
14. 1.
18. 2.
25. 2.
4. 3.
16. 4.
22. 4.
30. 4.
6. 5.
15. 7.
15. – 16. 7.
16. 7.
22. 7.
5. - 6. 8.
8. 10.
14. 10.
11. 11.
11. 11.
25. 11.
2. 12.
10. 12.
23. 12.

10. Fotbalová zábava
Skavarebirthday
Masopust
Maškarní rej
Oslavy jara na Konstantinolázeňsku a Pochod za mašinkou do Bezdružic
Výroční koncert DOM Juvenka
Stavění staročeské máje
XXI. Floriánská pouť
Pivní slavnosti
Bezdružické parní léto
Turistický pochod Teplá – Bezdružice
Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy
Bezdružické parní léto – II. část
Drakiáda
Chovatelská výstava
Martinské setkání
Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská besídka
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem
22
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SPORT
Oddíl ledního hokeje
12. kolo
S. Vejprnice : Jiskra Bezdružice
6:1
(3:0, 1:1, 2:0)
Sestava: Nový - Šmat, Hlaváč - M. Velich, Singer - Janota, Seknička ml., Jelínek - Herejk, Seknička st., Vacata, Šlajer
branka: Šlajer
Jednou to muselo přijít. Porážka se zrodila vlastně už v první třetině, kdy domácí získali pohodlný náskok, který si udrželi a v závěru ještě zvýšili.
V sestavě chyběl na delší dobu zraněný Böttcher, jeho zkušenosti Kohoutům
chyběly.
13. kolo
Jiskra Bezdružice : T. Staňkov
2:5
(1:1, 1:2, 0:2)
Sestava: Nový - Šmat, Hlaváč - Velich, Vacata - Janota Seknička ml., Jelínek Herejk, Seknička st., Šlajer
Góly: Janota, Šlajer

S lídrem tabulky Kohouti drželi krok překvapivě dlouho. Vlastně až závěrečná
třetina rozhodla vyrovnaný duel. V brance se opět zaskvěl gólman Nový. V závěrečné třetině už domácím docházeli síly a favorit rozhodl o svém vítězství.
14. kolo
Jiskra Bezdružice : Klaus Timber Čečovice 0:3
(0:2, 0:1, 0:0)
Sestava: Nový - Šmat, Hlaváč - Velich, Semerád - Janota, Seknička st., Seknička ml. - Šlajer, Herejk, Vacata
Do třetice všeho zlého. Ani v posledním utkání roku 2016 se Kohoutům nepodařilo dosáhnout na body.
Třetí porážka v řadě je snad poslední a v novém roce se karta zase obrátí. Hosté tentokrát byli lepší. Hlavně proměnili své šance. Naši střelci se tentokrát
neprosadili ani jednou. Stále chybí kanonýr Böttcher.
Za oddíl ledního hokeje
Petr Kalista
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TABULKA - KSM plzeňského kraje - skupina C (k 20.12.)
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Utkání V
HC Tempo Staňkov
13
11
HC Klaus Timber
12
9
Sokol Lipnice
14
8
Jiskra Bezdružice
14
6
HC Chotíkov
13
6
Sokol Vejprnice
10
5
TJ Sokol Díly
12
6
HC Město Touškov
13
6
HC Allianz Plzeň
12
5
TJ Apollo Kaznějov
13
5
TJ Město Zbiroh
13
4
Panasonic Plzeň
13
4
Čechice Příkosice
11
2
HC Holýšov
12
2

Re P
0 2
2 1
2 4
3 5
2 5
2 3
0 6
0 7
1 6
1 7
2 7
1 8
2 7
0 10

Skóre Roz Body
69
:
33 (36) 22
58
:
27 (31) 20
69
:
47 (22) 18
52
:
42 (10) 15
38
:
44
(-6) 14
63
:
38 (25) 12
43
:
44
(-1) 12
52
:
56
(-4) 12
54
:
39 (15) 11
57
:
59
(-2) 11
49
:
64 (-15) 10
48
:
60 (-12) 9
36
:
74 (-38) 6
22
:
73 (-51) 4

V tabulce chybí zápasy, které byly odehrány a nevíme výsledky:
Panasonic - Vejprnice, Díly - Vejprnice, Allianz - Kaznějov, Příkosice - Touškov. Hrací systém dvoukolově (bez nadstavby). Hrací doba 3x15 min. Výhra 2
body, remíza 1 bod.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám do nového roku
2017 popřál pevné zdraví, štěstí a mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
Václav Votava,
poslanec Parlamentu České republiky
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Přijďte si zasportovat do Bezdružic
Squashová hala a posilovna v Bezdružicích je otevřena každý den.
Objednávky na tel. čísle 721 546 638, 374 629 303 u p. Steinerové.
Ceny za 1 hodinu:
Pronajmutí haly 120 Kč
Půjčení rakety
20 Kč
Půjčení míčku
10 Kč
Posilovna
50 Kč
Tělocvična a víceúčelové venkovní hřiště se pronajímají dle domluvy na tel. čísle:
- tělocvična
- hřiště

720 377 232 u p. Šaškové
721 546 638 u p. Steinerové

Ceny za 1 hodinu:
Tělocvična
300 Kč
Hřiště bez osvětlení
100 Kč
Hřiště s osvětlením
150 Kč

Bezdružický zpravodaj, periodický tisk samosprávného územního celku.
Vydává: Město Bezdružice
Městský úřad Bezdružice
ČSA 196, 349 53 Bezdružice
tel.: 374 630 511
fax: 374 630 522
e-mail: mesto@bezdruzice.cz.
www.bezdruzice.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 11028.
Redakční rada: Jan Soulek, Lumír Kadlec,
Jiří Bízek, Petr Maroušek, Martin Kadeřávek, Vladimíra Havlíková.
Autor neoznačených fotografií: Jiří Bízek
Vychází 2. ledna 2017.
Uzávěrka dalšího vydání je 23. ledna 2017.
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 2/2017 vyjde 1. února 2017.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
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Zpívání na schodech 22. 12. 2016

Setkání u betléma s písní a slovem 23. 12. 2016

