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POCHŮZKA MIKULÁŠE V BEZDRUŽICÍCH
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ÚVODNÍ SLOVO
starosty města
Vážení spoluobčané,
na úvod bych Vám všem popřál do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí,
mnoho lásky a rodinné pohody a ať Vás život stále baví.
„Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je
včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy
má člověk milovat, konat a žít.“
Dalajláma (14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce)
Leden je měsíc rekapitulace uplynulého roku a měsíc nových předsevzetí.
I přes pokračující pandemii se život v našem městě nezastavil a podařilo se realizovat několik projektů. Jedním z nich je například vybudování okružní křižovatky s přilehlými chodníky a veřejným osvětlením. Náklady na křižovatku
jdou za Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje p. o. a náklady na chodníky
a veřejné osvětlení hradí město za přispění dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj. Vzhledem k drobným komplikacím se pokládka chodníků dokončí
v jarních měsících. Další akcí podpořenou Ministerstvem pro místní rozvoj je
rekonstrukce místních komunikací V Podzámčí a U Tiskárny, která bude také
dokončena zjara.
Vzhledem ke škodné události způsobenou silným větrem jsme byli nuceni přistoupit k rekonstrukci hasičské věže. Na tuto opravu jsme získali také dotaci,
tentokrát z Plzeňského kraje, který přispěl dále na rekonstrukci a vybudování
veřejného osvětlení v ulici Úterská. Tato akce se vlivem průtahů výstavby
chodníku, kterou realizuje a financuje fa. SIGNUM, přesunula do roku 2022.
Dále se v loňském roce podařilo za přispění Plzeňského kraje vyměnit čekárnu
v Řešíně a umístit novou na náměstí v Bezdružicích.
Bez podpory dotací se z městského rozpočtu podařilo pořídit traktůrek LS J27
AST a halu pro potřeby města pod sběrným dvorem. Dále došlo k výměně
oken v bytovém domě č. p. 248 a k vyčištění fasády bytových domů č. p. 260
a 261.
Také byla v plánu výměna střešní krytiny na bytovém domě č. p. 247 a 248,
ale bohužel se do výběrového řízení nepřihlásila žádná firma. Proto letos opět
vyhlásíme výběrové řízení a doufejme, že se nějaké firmy přihlásí.
Ve spolupráci se základní školou se podařilo vyměnit vstupní dveře do školy
a vybudovat nový gymnastický sálek včetně sportovního vybavení.
Od loňského roku mohou využívat bezdružičtí občané službu Zásilkovna.
Díky letnímu rozvolnění protiepidemiologických opatření se mohly uskutečnit
i některé kulturní akce. Za zmínku stojí Pocta Kryštofu Harantovi (za finančního přispění Plzeňského kraje), koncert Petry Janů, Bezdružické parní léto,
Rozloučení s prázdninami, Setkání seniorů, Slavnosti jablek, zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic a Martinské setkání v Křivcích.
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Opět po letech ožilo v loňské letní sezóně koupaliště. Děkuji tímto novým provozovatelům.
Závěr roku nám pokazil rapidní nárůst cen energií, který se negativně projeví
v letošním roce. Doufejme ale, že to neovlivní plánované investiční záměry
města.
Přeji všem do nového roku vykročení tou správnou nohou a hlavně pevné
zdraví!
Lumír Kadlec
starosta města
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Čísla bankovních účtů: 125721872/0300
Variabilní symboly
Nájem pozemků

36392131

Poplatek ze psa

1341

Pronájem z hrobového místa

36322131

Poplatek za likvidaci místního komunálního odpadu

1345

Nebytové prostory

36132132

Nájem bytu

36122132

Správní poplatek výstavba

1361

Vodní plochy – pronájem

23412131

Upřednostňujeme úhrady správních a místních poplatků převodním
příkazem na účet města.
Do poznámky uveďte jméno a příjmení z důvodu identifikace.

Poplatek za psa
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. 3. 2022.
Jana Komárková

vedoucí správního odboru

Nájemné/pachtovné za pozemky
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2022.
Jaroslava Urbánková
odbor životního prostředí
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SBĚRNÝ DVŮR BEZDRUŽICE
SOBOTA od 15 – 17 h, NEDĚLE od 9 – 11 h, STŘEDY dle rozpisu:

Leden

Duben

5. 1. 2022

15 – 17 h.

6. 4. 2022

9 – 11 h.

12. 1. 2022

9 – 11 h.

13. 4. 2022

15 – 17 h.

19. 1. 2022 15 – 17 h.

20. 4. 2022

9 – 11 h.

26. 1. 2022 – 9 – 11 h.

27. 4. 2022

15 – 17 h.

Únor

Květen

2. 2. 2022

15 – 17 h.

4. 5. 2022

9 – 11 h.

9. 2. 2022

9 – 11 h.

11. 5. 2022

15 – 17 h.

16. 2. 2022

15 – 17 h.

18. 5. 2022

9 – 11 h.

23. 2. 2022

9 – 11 h.

25. 5. 2022

15 – 17 h.

Březen

Červen

2. 3. 2022

15 – 17 h.

1. 6. 2022

9 – 11 h.

9.3. 2022

9 – 11 h.

8. 6. 2022

15 – 17 h.

16. 3. 2022

15 – 17 h.

15. 6. 2022

9 – 11 h.

23. 3. 2022

9 – 11 h.

22. 6. 2022

15 – 17 h.

30. 3. 2022

15 – 17 h.

29. 6. 2022

9 – 11 h.

Ve dne svátku je ZAVŘENO
Oldřich Urbánek
tel. 775 302 528
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MÍSTNÍ POPLATEK
za obecní systém odpadového hospodářství od 1. 1. 2022
Výše místního poplatku: 800 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
jednorázovou úhradou do 31. 3. 2022 nebo pololetně ve dvou splátkách,
vždy nejpozději do 31. 3. 2022 a do 31. 7. 2022
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. 2022.
Poplatek se hradí hotově nebo kartou v pokladně MěÚ Bezdružice nebo bezhotovostním převodem na účet města Bezdružice č. ú. 125721872/0300, variabilní symbol: 1345 a do poznámky jméno nebo adresu.
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. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, je připravena k nahlédnutí v podatelně
a na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ.
Jaroslava Urbánková
odbor životního prostředí

Nádoby na směsný komunální odpad budou do konce
ledna vyváženy na starou známku.
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RADA A ZASTUPITELSTVO
Stručné informace z jednání

34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ZE DNE 24. 11. 2021
A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
•
Kontrolu usnesení.
•
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
•
Informace o přípravě a realizaci projektů.
•
Návrh rozpočtu na rok 2022.
•
Informace o činnosti finančního výboru.
•
Informace o činnosti kontrolního výboru.
C. Zastupitelstvo města schvaluje:
•
Kupní smlouvu č. 7/2021 s panem Zdeňkem Horváthem, bytem Na Sídlišti 261, 349 53 Bezdružice na pozemek p. č. 1258/53 o výměře 352 m2,
druh pozemku trvalý travní porost v katastrálním území Bezdružice
za účelem využití jako zahrada za cenu 100 Kč/m2 včetně DPH.
•
Záměr prodeje pozemku p. č. 771/40 o výměře 500 m2, druh pozemku
ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice za účelem výstavby skladových prostor za cenu 250 Kč/m2.
•
Kupní smlouvu č. 8/2021 s manželi Luďkem a Hanou Štefaniskovými,
bytem nám. Kryštofa Haranta 182, 349 53 Bezdružice na pozemek
p. č. 1483/14 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice za účelem rozšíření zahrady u RD, který vznikl dělením pozemku p. č. 1483/1 dle GP č. 530-255/2021 za cenu 150 Kč/m2.
•
Záměr prodeje pozemku p. č. 1998 o výměře 215 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Zhořec u Bezdružic za cenu 100 Kč/m2.
•
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012126/
VB/01 p. č. 1604 Bezdružice – zemní kabelové vedení NN a přípojkový
pilíř na pozemku p. č. 1604 v katastrálním území Bezdružice, se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly za cenu 1 100 Kč bez DPH.
•
Rozpočtové opatření č. 10/2021.
•
Přílohu č. 1 ke zřizovací listině Knihovny Kryštofa Haranta, náměstí
Kryštofa Haranta 30, 349 53 Bezdružice.
•
Revokaci usnesení č. 33/C10/2021.
•
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
E. Zastupitelstvo města neschvaluje:
•
Záměr prodeje pozemku p. č. 46/1 o výměře 1204 m2, druh pozemku zahrada a pozemku p. č. 46/2 o výměře 583 m2, druh pozemku zahrada, vše
v katastrálním území Bezdružice.
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35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ZE DNE 20. 12. 2021

A. ZM bere na vědomí:
•
Kontrolu usnesení.
•
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
•
Informace o přípravě a realizaci projektů.
•
Informace o činnosti finančního výboru.
•
Informace o činnosti kontrolního výboru.
•
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Bezdružice za rok 2021.
C. ZM schvaluje:
•
Program zasedání.
•
Kupní smlouvu č. smlouvu č. 9/2021 na pozemek p. č. 1998 o výměře
215 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Zhořec
u Bezdružic za cenu 100 Kč/m2 včetně DPH.
•
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností ČEZNET
s.r.o., se sídlem Vilémovská 1602, 347 01 Tachov. Celková délka podzemního telekomunikačního vedení umístěného na pozemcích p. č. 1483/1, st. 36,
1053/7, st.218, 1503/1, 1503/5, 854/4, 1503/6, 1503/4, 1483/2, st. 68, 83/15,
83/16, 89/3, 90/1, 89/1, 90/4, 90/5, 89/2, 88/1, 88/3, 88/2, 100,87/35,
st.51/1, 1483/7, 1531/1, 1105/4, 1105/3, 1492/2,1574/1, 64/2, st. 265, 46/4,
995/1, v katastrálním území Bezdružice a na pozemku p. č. 76/13
v katastrálním území Polžice u Bezdružic je 2 667 m. Jednorázová úplata
za zřízení věcného břemena činí 2 667 Kč včetně DPH.
•
Rozpočtové opatření č. 11/2021 a předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením č. 12/2021, které řeší narovnání rozpočtu k 31. 12. 2021.
•
Schodkový rozpočet na rok 2022.
•
Plán práce finančního výboru na 1. pololetí roku 2022.
•
Plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2022.
•
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
•
Plán zasedání ZM na 1. pololetí roku 2022.
E. ZM neschvaluje:
•
Prodej části pozemku p. č. 34 o výměře cca 400 m2, druh pozemku zahrada,
v katastrálním území Bezdružice.
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63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 6. 12. 2021
A. Rada města bere na vědomí:

Kontrolu usnesení.
•
Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje pod č. j. PK-ŽP/15190/21
z programu: Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2020 ve výši 213 882 Kč.
•
Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1 z programu 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+ na akci: Rekonstrukce MK v Podzámčí a U Tiskárny v Bezdružicích ve výši 3 008 058 Kč.
•
Stížnost na průběh stavebních prací při rekonstrukci ulic V Podzámčí,
U Tiskárny a Západní.
C. Rada města schvaluje:
•
Program jednání.
•
Odměnu ředitelce Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké
školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice.
•
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 41872021 s Plzeňským krajem,
Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň na obnovu dřevěné věže požární zbrojnice poškozené v důsledku živelní pohromy dne
13. 7. 2021 ve výši 160 000 Kč.
•
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – stavební práce „Bezdružice, úprava křižovatky silnice III/201 61 a MK Revolučních Gard – chodník“, který mění
konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného
kompletního díla včetně všech dokladů nejpozději do 31. 3. 2022.
•

64. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 13. 12. 2021
A. Rada města bere na vědomí:
•
Kontrolu usnesení.
•
Program 35. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 20. 12. 2021.
C. Rada města schvaluje:
•
Program jednání.
•
Návrh Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, Bezdružice, 349 53 Bezdružice
na vyřazení majetku v celkové hodnotě 215 909 Kč.
•
Změnu platového tarifu ředitelky Základní školy, Mateřské školy
a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní
183, Bezdružice, 349 53 Bezdružice s účinností od 1. 1. 2022 dle nařízení
vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů.
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Uzavření dalšího pracovněprávního poměru ředitelky Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice na zabezpečení části výstupů projektu s názvem „ZŠ Bezdružice 80“, s reg. č.
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021994“ – dotace v rámci Výzvy
č.02_20_080 Šablony III.
•
Revokaci usnesení č. 62/C6/2021.
•
Revokaci usnesení č. 62/C7/2021.
•
Přidělení bytu č. 7, Na Sídlišti 245, Bezdružice o dispozicích 2 + 1
od 1. 1. 2022.
•
Nájemní smlouvu č. 7/2021 na byt č. 7, v ulici Na Sídlišti 245, 349 53
Bezdružice.
•
Smlouvu č. 1/2021 o nájmu prostor sloužících k podnikání a o nájmu pozemků za cenu 15 000 Kč/ročně s paní Terezou Zenklovou, Dis., Školní
92/3, 353 01 Mariánské Lázně.
•
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění služeb v oblasti odpadů se společností
EKODEPON s. r. o., se sídlem Lažany 36, 349 58 Černošín.
•
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3035 se společností EKODEPON s. r. o.,
se sídlem Lažany 36, 349 58 Černošín.
•
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 4151 se společností EKODEPON s. r. o.,
se sídlem Lažany 36, 349 58 Černošín.
•
Záměr pronájmu/pachtu na část pozemku p. č. 138/2 o výměře 730 m2
a část pozemku p. č. 138/26 o výměře 630 m2, druh pozemků orná půda,
v katastrálním území Bezdružice za roční nájemné 1 Kč/m2 na dobu určitou do 31. 12. 2022.
•
Žádost „Střediska Víteček“, Plánská 270, Černošín, 349 01 Černošín
ve výši 2 000 Kč.
•
Návrh na vyřazení DDHM bytové hospodářství ve výši 359 Kč.
•
Návrh na vyřazení autobusové čekárny Řešín ve výši 36 000 Kč.
•
Návrh na vyřazení DDHM MěÚ ve výši 87 589,88 Kč.
•
Návrh na vyřazení DDHM hasiči ve výši 27 187,52 Kč.
•
Dodatek ke Smlouvě o dílo se společností HaskoningDHV Czech Republic, s r. o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, který se týká změny zhotovitele.
•
Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace elektro-kulturní
dům za cenu 82 280 Kč včetně DPH.
•
Cenovou nabídku na zřízení zásuvek pro tiskárnu a výpočetní techniku
v kancelářích 1 a 2 NP za cenu 45 738 Kč včetně DPH.
•
Cenovou nabídku na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích
V Podzámčí a U Tiskárny, Bezdružice za cenu 225 467 Kč.
•
Organizační řád s účinností od 1. 1. 2022.
•
Plán jednání RM na I. pololetí v roce 2022.
D Rada města Bezdružice doporučuje:
ZM schválit plán zasedání ZM na I. pololetí v roce 2022.
•
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Plán zasedání na 1. pololetí 2022
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována
od 16:30 hodin v kulturním domě v těchto termínech:
26. 1. 2022
23. 2. 2022
30. 3. 2022
27. 4. 2022
25. 5. 2022
22. 6. 2022
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V LEDNU 2022
Blahopřejeme

Helena Rosová
Emílie Smetanová
Jitka Čapková
Dana Krotká
Věra Filipová
Eva Matoušková
Helmut Státník
Jan Alexa
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, síly a tělesné i duševní
svěžesti.

Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2022
Tisková zpráva
V roce 2022 se sazby vodného a stočného bez DPH na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech zvýší o 6,9 %. Toto navýšení schválili zástupci členských obcí sdružení na valné hromadě konané dne 26. 11. 2021.
Cena vody uplatňovaná na území sdružení se skládá ze dvou částí. První část
tvoří platba za skutečně odebrané množství vody, druhou pak paušální poplatek stanovený pro celou napojenou nemovitost podle velikosti fakturačního vodoměru. Cena za odebraný (a odkanalizovaný) metr krychlový vody bude
v roce 2022 celkem 79,46 Kč včetně DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji
používaný vodoměr bude 2 230 Kč za rok. K navýšení dojde i u ostatních poplatků za větší vodoměry.
„Vzhledem k současnému růstu cen energií, surovin i materiálů
a přihlédnutím k předpokládanému vývoji inflace v roce 2022 jsme museli
přistoupit k navýšení vodného a stočného na území členských obcí sdružení,
abychom udrželi dosavadní úroveň služeb a zajistili nezbytné investice do obnovy, modernizace a dostavby vodovodních a kanalizačních systémů.
I přes toto zvýšení však naše cena v roce 2022 nadále zůstane hluboko
pod celorepublikovým průměrem,“ vysvětlil Alexandr Žák, předseda sdružení.
„V předchozích dvou letech jsme se potýkali s výrazným poklesem spotřeby
vody způsobeným pandemií covidu-19 a omezením ekonomické aktivity. Dnes
je velmi obtížné odhadnout, jak se budou příjmy z vodného a stočného vyvíjet
v příštím roce. Při investování se snažíme v co nejvyšší míře využívat dotačních titulů, k tomu však potřebujeme mít dostatek vlastních zdrojů
na spolufinancování,“ doplnil.
„Protože se nám podařilo uspět u velkého počtu žádostí o dotace, mohli jsme
letos dokončit řadu projektů týkajících se výstavby nových kanalizačních
i vodovodních systémů, dostavby chybějících částí sítí, rozšiřování skupinových vodovodů i rekonstrukce a modernizace vodárenských zařízení, které přispějí ke zlepšení životních podmínek obyvatel i ochraně životního prostředí,“
uvedl Alexandr Žák.
„Vybudovaly se nové moderní tlakové kanalizační systémy v Otročíně, Nových Hamrech a Oboře. Chybějící kanalizace se dostavěla i v dalších okrajových částech obcí (Okrouhlé Hradiště, Květnová, Nové Zvolání). V Městečku
a Křivoklátě se dokončuje nový vodovodní systém, který zajistí dostatek kvalitní pitné vody pro obě obce. Postupně se zde položí i nová kanalizace. Merklín se napojil na vodovod a kanalizaci sousedního Hroznětína, mohla se tak
odstavit zdejší úpravna s problematickým zdrojem vody i technologicky dožilá
čistírna. V Karlových Varech se rozšířil vodojem Hřbitovní o novou komoru,
město tak bude mít dostatečnou rezervu pro zabezpečení plynulého zásobování
částí ležících na pravém břehu Teplé. Postavil se také nový vodojem
14
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ve Všeborovicích. Na karlovarský vodovod se napojily Vojkovice, rozšiřoval
se i žlutický a tachovský vodovod,“ upřesnil Zdeněk Frček, ředitel Vodáren
a analizací Karlovy Vary, které pro členské obce sdružení zajišťují nejen provoz jejich vodovodů a kanalizací, ale také technickou podporu při investování.
„Na čistírně v Tachově jsme zahájili výstavbu druhé regionální sušárny kalů.
První sušárnu jsme postavili již v roce 2016 v Karlových Varech a máme s ní
výborné zkušenosti. Sušením se sníží objem i hmotnost čistírenských kalů
a zároveň se zajistí jejich hygienická nezávadnost. Vysušený granulát lze poté
využít jako surovinu pro další zpracování. Tachovská sušárna bude sloužit celému regionu, stejně jako karlovarská. Projekt by se měl dokončit v roce
2023,“ doplnil.
„Pokračujeme také v rekonstrukci úpraven a zavádění ultrafiltrace. Tuto v ČR
ojedinělou moderní technologii, která zajistí bezpečnou úpravu pitné vody
i v případě zhoršení kvality vodního zdroje, využíváme již na dvou velkých
úpravnách (Březová pro karlovarský vodovod a Svobodka pro tachovský).
V současné době připravujeme její instalaci na úpravně Žlutice. Některé části
této úpravny prošly letos stavebními úpravami. Kompletně se rekonstruovala
i úpravna Myslivny. Jako každý rok se dále investovalo do automatizace
a digitalizace,“ dodal.
„V roce 2022 budou pokračovat projekty nové sušárny v Tachově a ultrafiltrace na úpravně Žlutice. Také se bude investovat do výstavby nových kanalizací i dostavby chybějících částí s využitím tlakových systémů a domovních
čerpacích stanic. Tento moderní způsob řešení kanalizace výrazně přispívá
ke lepšení hospodaření se srážkovými vodami, navíc snižuje náklady na výstavbu i rozsah prováděných výkopových prací. Dále se budou rozšiřovat
skupinové vodovody, které nahradí nespolehlivé lokální zdroje. Připraveny
jsou stavby pro zvýšení zabezpečení zdrojů a hlavních rozvodů Oblastního
vodovodu Karlovarska, které čekají na spuštění příslušného dotačního programu,“ zakončil Alexandr Žák.
Podrobný ceník vodného a stočného s vysvětlením jednotlivých položek
je k dispozici na internetových stránkách www.vodakva.cz.
Členské obce sdružení:
Abertamy, Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Benešovice, Bezdružice, Blatnice, Bochov, Bor, Božičany, Boží Dar, Bražec, Březová, Bublava, Cebiv,
Ctiboř, Částkov, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Doupovské Hradiště,
Erpužice, Hájek, Halže, Horní Slavkov, Horní Blatná, Hory, Hroznětín, Hříškov, Chodov, Chodová Planá, Chodský Újezd, Chyše, Jáchymov, Jenišov,
Karlovy Vary, Kladruby, Kokašice, Kolová, Konstantinovy Lázně, Kovářská, Krásné Údolí, Krásný Les, Kryštofovy Hamry, Křivoklát, Kyselka, Lestkov, Lišany, Lom u Tachova, Loučná pod Klínovcem, Lužná, Merklín,
Mezholezy, Měděnec, Městečko, Milíře, Mírová, Nová Role, Nová Ves,
Nové Hamry, Obora, Ošelín, Otročín, Ostrov, Ostrov u Bezdružic,
15
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Otovice, Pernink, Pila, Prameny, Přimda, Pšov, Pustověty, Račice, Rozvadov, Sadov, Stanovice, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Stráž nad Ohří,
Stružná, Stříbro, Studánka, Štědrá, Svojšín, Tachov, Tatrovice, Teplá, Teplička, Tisová, Toužim, Útvina, Valeč, Vejprty, Velichov, Verušičky, Vojkovice,
Vrbice, Zadní Chodov, Zhoř a Žlutice.
Další informace:
Věra Štafflová, specialista pro rozvoj vztahů s veřejností
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy
Vary
Tel: 359 010 152, Mobil: 602 375 400, e-mail: vstafflova@vodakva.cz,
www.vodakva.cz
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Kalkulace dvousložkového vodného a stočného od 1. 1. 2022
Pohyblivá složka vodného:

40,74 Kč/m3 (bez DPH); tj. 44,81 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Pohyblivá složka stočného:

31,50 Kč/m3 (bez DPH); tj.

34,65 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Celkem:

72,24 Kč/m3 (bez DPH); tj.

79,46 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Pevná složka vodného (podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru):

průtok (m3/h)
1,5

vodné stočné

celkem

1 046,- 982,-

2 028,- Kč (bez DPH); tj. celkem 2 230,80 Kč včetně 10 % DPH

Příklad výpočtu ceny:
Domácnost v rodinném domku (vodoměr s průtokem 1,5 m3/h), odběr 160 m3/rok, vodné i stočné
pevná složka:

2 028,00 Kč (bez DPH); tj.

pohyblivá složka: 72,24 x 160=

11 558,40 Kč (bez DPH); tj.

celkem:

13 586,40 Kč (bez DPH); tj.

2 230,80 Kč včetně 10 % DPH
12 714,20 Kč včetně 10 % DPH
14 945,00 Kč včetně 10 % DPH

PRO SROVNÁNÍ
Kalkulace dvousložkového vodného a stočného od 1. 1. 2021
Pohyblivá složka vodného:

38,10 Kč/m3 (bez DPH); tj.

41,91 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Pohyblivá složka stočného:

29,46 Kč/m3 (bez DPH); tj.

32,41 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Celkem:

67,56 Kč/m3 (bez DPH); tj.

74,32 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Pevná složka vodného (podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru):
průtok (m3/h) vodné

1,5

978,55

stočné

celkem

918,95

1 897,50 Kč (bez DPH); tj. celkem 2 087,25 Kč včetně 10 % DPH

Příklad výpočtu ceny:
Domácnost v rodinném domku (vodoměr s průtokem 1,5 m3/h), odběr 160 m3/rok, vodné i stočné
pevná složka:

1 897,50 Kč (bez DPH); tj.

2 087,25 Kč včetně 10 % DPH

pohyblivá složka: 67,56 x 160=

10 809,60 Kč (bez DPH); tj.

11 890,56 Kč včetně 10 % DPH

celkem:

12 707,10 Kč (bez DPH); tj.

13 977,81 Kč včetně 10 % DPH

V uvedeném příkladu se jedná o navýšení platby za vodné a stočné o 967,19 Kč za rok, tj. o 2,65 Kč denně.
Další informace nejen k cenám vodného a stočného najdete na www.vsozc.cz ,www.vodakva.cz .
Mgr. Jan Soulek, místopředseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
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Z ARCHIVU JIRKY BÍZKA
Lidé z Agroservisu podruhé
Obilí, brambory, uhlí, brikety, průmyslová hnojiva i mletý vápenec. To vše
jsou komodity, které v minulosti přepravovala nákladní auta bezdružického
Agroservisu. Pro obyvatele širokého okolí byly asi nejdůležitější zdejší uhelné
sklady. Původně se vagony s uhlím vykládaly na nádraží v Kokašicích a uhelné sklady byly na okraji Konstantinových Lázní u rodiny Pochopů.
K vykládce vagonů tu sloužil východoněmecký lanový bagr, jehož původní
dieselový pohon byl předělán na pohon elektromotorem. Existenci uhlířství
u rodiny Pochopových dodnes připomíná vahařský domek, stojící ve dvoře jejich domu. V roce 1981 byly uhelné sklady i vykládka vagonů přesunuty
do Bezdružic. Zaměstnance bezdružického Agroservisu si připomeňme na přiložených fotografiích. I tentokrát při práci i při zábavě.
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STŘEDISKO VÍTEČEK
ČSOB a veřejnost pomáhá Vítečku

Banka ČSOB si v rámci svého nadačního fondu „ČSOB Pomáhá regionům“
vybrala Středisko sociálních služeb Víteček v Černošíně k podpoře projektu
Zlepšení podmínek klientům střediska Víteček. V něm Víteček usiluje o obnovu vybavení pro hendikepované děti - pořízením nových omyvatelných matrací pro inkontinentní klienty, nové pracovní stoly pro vozíčkáře, venkovní relaxační lavici pro skupinovou terapii a pingpongový stůl. ČSOB zřídila účet
na podporu tohoto projektu a částku, kterou vybere na svém účtu od veřejnosti,
zdvojnásobí ze svých zdrojů. Za naše hendikepované klienty, pracovníky i jejich zákonné opatrovníky a rodiče proto žádáme veřejnost – pomozte nám pomáhat, neboť pošlete-li na účet č. 101 7777 101/0300, variabilní symbol:
20210906 do 6. 1. 2022 libovolnou malou částku, ve skutečnosti posíláte dvojnásobek. Svůj finanční dar můžete zaslat pomocí platební karty nebo bankovním převodem či pomocí QR kódu. U platby kartou můžete navíc připojit
vzkaz organizátorům projektu, který se zobrazí veřejně na stránkách ČSOB,
a to v seznamu přispěvatelů. O výsledku pak budeme veřejnost informovat.
Děkujeme.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:
DMS
KOLEDA
30
nebo
DMS
TRV
KOLEDA
30
DMS
KOLEDA
60
nebo
DMS
TRV
KOLEDA
60
DMS
KOLEDA
90
nebo
DMS
TRV
KOLEDA
90
Na číslo: 87 777
Více na www.darcovskasms.cz.
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29 nebo 59
nebo 89 Kč.
Služba DMS probíhá na nekomerčním principu a respektuje zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu. Rozdíl v částce pokrývá technické, organizační a koordinační zajištění projektu, včetně servisu pro neziskové organizace a veřejnost. Mobilní operátoři své služby poskytují zcela bezplatně.
Je to nejjednodušší způsob, jak pomoci dobré věci.
Převodem na sbírkový účet : 66008822/0800, VS 777.

Tříkrálová sbírka se v Bezdružicích nekoná.
Je možné se do této sbírky zapojit a přispět v K. Lázních na OÚ, kde bude
po Novém roce oficiální pokladnička.
Je možné též přispět pomocí SMS zprávy nebo pomocí složenky.
K tomu, aby mohla Tříkrálová sbírka proběhnout jako v minulosti, by bylo třeba minimálně pětičlenný tým lidí, který momentálně v Bezdružicích není.
Mgr. Benedikt Milan Košlab, O.Praem.
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RYBÁŘI OD ZAJEČÁKU
Malé pojednání - co nového pro rok 2022
Vážení kolegové rybáři, vážení spoluobčané, kamarádi, milovníci krásné přírody, opět je tu vánoční čas, pomalu a jistě se zavírají dveře s názvem „Rok
2021“ a pěkně při tom skřípají, byla to fuška ten „dvacátejprvní“, ale otvírají
se před námi dveře s rokem 2022 a náš spolek Rybáři od Zaječáku, z.s. hledí
optimisticky již do své osmé sezóny u Zaječáku.
Tímto malým pojednáním pro rok 2022 se pokusíme vše shrnout.
Začněme tedy hned od podlahy a to o provozu rybníka Zaječí. Stejně jako
v roce 2020, tak i pro rok 2021 jsme neměnili rybářský řád. Tento zůstane
i pro rok 2022 ve stejné podobě, což jistě mnozí ocení a i my jsme za to moc
rádi, jelikož se řád osvědčil a není co mu vytýkat.
Důležitá změna ale přesto nastane. Bude se týkat prodeje „Oprávnění
k lovu s výjimkou“. Od 1. 1. 2022 jsme se rozhodli prodávat „Oprávnění
s výjimkou“ pouze roční. Níže uvádíme i stručné vysvětlení, proč tomu tak
bude.
V průběhu oněch sedmi let, co hospodaříme na rybníce Zaječí, jsme ušli
pořádný kus cesty. Myslíme si, že je za námi sice vidět spousta práce a úsilí,
ale s tím souvisí i větší návštěvnost rybářů. Velice nás to těší a vážíme si toho.
Ujišťuje nás to v tom, že kroky, které podnikáme, jsou správné. Má
to ale druhou stranu mince a tou je přeplněná kapacita rybářů a s tím mnohdy související rušení klidného a pohodového rybaření. Doposud jsme
„Oprávnění k lovu s výjimkou“ prodávali roční, týdenní a víkendové a dostali
jsme se do fáze, kdy rybník Zaječí začalo navštěvovat stále více rybářů preferujících rybolov právě pouze na dvě noci. Rybník byl pak následně obklopen
více méně od měsíce dubna až do konce října bivakujícími rybáři. My touto
cestou „přeplněnosti“ jít ale nechceme. Nejenže je na ryby vyvíjen velký tlak,
ale také bychom vám rádi dopřáli na rybníce Zaječí odpočinkový čas spojeným s klidným a plnohodnotným rybařením. Zároveň máme tu zkušenost,
že se rybáři vlastnící povolenku roční mnohem lépe chovají k přírodě, rybám
a ostatně i k sobě vzájemně a přistupují k rybolovu mnohem zodpovědněji,
než ti, kteří přijíždí „na víkend“. Proto jsme se rozhodli, že od roku 2022 budeme v režimu „Oprávnění k lovu s výjimkou“ prodávat již pouze roční
povolenky.
Prodej Oprávnění k lovu klasické zůstává stejný a to roční a měsíční. Ceny
povolenek se pro rok 2022 nemění.
Jsme si vědomi toho, že tato změna bude určité části rybářů k nelibosti,
ale doufáme, že většina pochopí tento náš krok jako krok správným směrem.
Cílem by mělo být komfortní klidné chytání s ohledem k přírodě a rybáři samotnému.
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Dále bychom vám chtěli ze srdce poděkovat za to, jak se k této nádherné lokalitě chováte a jak přistupujete k úlovkům. Je radost se dívat, jak se šetrně
k uloveným rybám chováte. Jsme rádi, že dozrála doba, kdy i vám běžným rybářům dělá radost spíše chycení a vrácení veliké ryby zpět, než úlovek odnesený domů. Vzhledem k tomu, že nemusíme zarybňovat mnoha metráky,
tak se můžeme při výlovech soustředit na výběr ryb větších, specifických a ryby vybrat i po kusech a těmito následně rybník zpět zarybnit. Do rybníka jsme
i letos vypustili nádherné „řádkáče“ a „šupíky“ o větší hmotnosti, respektive
velikosti. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na ostatní rybáře, kteří preferují
i lov dravců. Opět se nám povedlo zajistit minimálně 400 ks okouna obecného,
několik kusů nádherných štik obecných, kdy tyto ryby již také plavou
v rybníku Zaječí. Sehnali jsme i 65 ks vzácného mníka jednovousého
a v neposlední řadě i několik kusů krásných línů obecných. Pevně věříme,
že až jednou tyto ryby ulovíte, udělají i vám velkou radost a užijete si tak nezapomenutelné chvíle.
Po sérii splněných úkolů z let minulých se nám však jeden úkol splnit stále
nedaří. Tento nás i vás trápí již delší dobu a nedaří se nám ho posunout
ke zdárnému konci. Je to neslavná obecní příjezdová cesta k rybníku. Po několika neformálních žádostech a schůzkách se starostou Města Bezdružic, nám
bylo sděleno, že by se tato cesta mohla opravit. Zrovna tak jsme při případné
realizaci nabídli pomocnou ruku. Bohužel se opět nic nestalo, žádné realizace
jsme se nedočkali. Sice jsme cestu opět nějak poopravovali, jak bylo v našich
silách, boule na ní jsme zkopali, vykopaly ostré kameny a díry zasypaly,
ale jsme si vědomi, že toto opravdu nestačí. Víme o tom, že tato cesta je čím
dál tím víc v horším a horším stavu. Víme také i o několika „prorvaných vanách“ na vašich i našich vozidlech. Mrzí nás to a věřte, budeme se nadále snažit, abychom docílili opravy této cesty. Držte nám palce a prosíme vás o shovívavost. Děkujeme.
Na závěr těchto řádků bychom rádi připomněli kontakty na členy spolku.
Všichni Vám rádi zodpovíme, popř. upřesníme, jakékoli dotazy. Jsme vám rovněž k dispozici ohledně připomínek k chodu a rybaření na rybníku Zaječí.
Pro jakékoli vaše návrhy, podněty, připomínky, které přispějí ke zlepšení dalšího fungování – prostě jsme tady pro vás. Uvedené náměty můžete také vkládat
do schránky, která je umístěna na pláži rybníka. Rovněž jsme na mailu:
zajecak@centrum.cz. Vašimi návrhy se budeme důsledně zabývat a budou motorem pro naši další práci.
Členové spolku:
Roman Durkáč - tel.: 723325405, Jiří Heřman - tel.: 739071564, Zdeněk Vaněk
- tel.: 777757580, Marek Bocan - tel.: 723668111, Libor Tesař - tel.:
777072574, Jan Nuhlíček - tel.: 725791250, Martin Velich - tel.: 728439332.
S přáním pohodové rybařiny plné krásných zážitků, odpočinku a relaxace
v roce 2022.
Rybáři od Zaječáku, z.s.
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HOKEJ
Krajská soutěž mužů
8. mistrovské utkání KSM- HC Lipnice : Jiskra Bezdružice 4 : 4 (1 : 1, 1 : 2,
3 : 1)
Sestava: Packan - M.Velich, Rohrer - Šmat, Hlaváč - Semerád, J. Velich, Seknička ml. - Kocián, Průša, Janota
Góly: 2 J. Velich, Seknička ml., Semerád

7. mistrovské utkání KSM - HC Díly : Jiskra Bezdružice 3 : 6 (0 : 2, 1 : 2,
2 : 2)
Sestava: Kořínek - M. Velich, Rohrer - Semerád, Hlaváč - Seknička ml., Seknička st., Kocián - Janota, J. Velich, M. Petrina
Góly: 2 J. Velich, Seknička ml., Seknička st., Janota, M. Petrina
6. mistrovské utkání KSM - Jiskra Bezdružice : Apollo Kaznějov B 7: 3 (2 : 0,
1 : 1, 4 : 2)
Sestava: Packan - Klabačka, Rohrer - Šmat, Hlaváč - Seknička ml., J. Velich,
M. Velich, Průša, Janota, Semerád, M. Kocián
Góly: 2 Seknička ml., 2 J. Velich, M. Velich, Průša, Rohrer
Karel Seknička
Jiskra Bezdružice
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SIGNUM spol. s r.o., Za Kosteleckou 4189, 796 01 Prostějov
Hledá pracovníky na tuto pozici:
Galvanizér

Náplň práce: práce při procesu žárového zinkování - navěšování, svěšování a čištění materiálu. Nepřetržitý provoz.
Co očekáváme: Samostatnost, zodpovědnost, pracovitost a časová flexibilita. Praxe není
nutná.
Co nabízíme: nástupní plat 200 Kč/hod, + příplatky nad rámec Zákoníku práce (příplatky
za přesčas, noční směnu a práci o víkendech), výkonnostní měsíční odměny, pravidelné kvartální bonusy, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, stabilní zaměstnání v prosperující české firmě

Kontakt: 519 818 229, e-mail: ivana.grenova@signumcz.com
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Hroznatova akademie
Leden 2022
V měsíci lednu pokračuje v galerii „Čeledník“ VÝSTAVA BETLÉMŮ, na kterou vás srdečně zveme. Kromě 1. ledna a každého pondělí bude otevřena denně od 10.00 hodin do 15.30 hodin (v neděli od 11.00 hodin).
Na telefonickou objednávku nabízíme exkurze:
„Poklady devíti staletí“ jedinečná komentovaná exkurze do reprezentačních prostor opatského bytu a dalších běžně nepřístupných interiérů kláštera vám představí dějiny premonstrátského řádu a Kláštera Teplá prostřednictvím zajímavých
artefaktů z klášterních sbírek.
Doba trvání prohlídky: cca 90 minut, jednotné vstupné 160 Kč/os.
„Po
stopách
rytíře
Hroznaty“
speciální
dětská
prohlídka.
Doba trvání prohlídky: cca 60 minut, vstupné: děti 100 Kč, dospělí 150 Kč/os.
„Barokní štolový systém“ speciální exkurze do podzemí kláštera.
Doba trvání prohlídky: cca 60 minut, jednotné vstupné 150 Kč/os.
Recepce Hroznatovy akademie otevřena od 2. ledna do 2. února denně, kromě
pondělí, od 10.00 hodin do 15.30 hodin (v neděli od 11.00 hodin).
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera:
www.klastertepla.cz/aktuality.
INFORMACE A REZERVACE VSTUPENEK: recepce Hroznatovy akademie,
tel. 353 394 463, e-mail: info@klastertepla.cz.
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TANEČNÍ 2022

Město Bezdružice připravuje opět taneční kurz pro dospělé, který povedou
zkušení tancmistři manželé Cíchovi ze Stoda. Kurz bude mít šest dvouhodinových lekcí. První dvouhodinová lekce začne v úterý 1. 2. 2022
v 19.00 hod. v Kulturním domě v Bezdružicích. Následně bude kurz ukončen
závěrečným večerem dne 12. 3. 2022.
Tel.: 602 703 736, e-mail: kultura@bezdruzice.cz

Předplatné Bezdružického zpravodaje na rok 2022
Poplatek 79 Kč je možné uhradit buď hotově nebo platební kartou
na podatelně Městského úřadu Bezdružice či převodem na účet
č. 125721872/0300, variabilní symbol 3349, do poznámky prosím uvést
příjmení poplatníka.

Bezdružický zpravodaj, periodický tisk samosprávného územního celku.
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Luděk Štefanisko, Miroslav Kemka, Jiří Bízek, Jiřina Široká
Vychází 4. 1. 2022
Uzávěrka dalšího vydání je 20. 1. 2022
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BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 2/2022 vyjde 1. února 2022.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
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Můžeme mít tisíc přání, tužeb a snů,
jen zdraví, štěstí, láska a přátelství
dává smysl našim dnům.
Láskyplný a úspěšný rok přeje

MěÚ Bezdružice
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KRUHOVÝ OBJEZD BEZDRUŽICE

FOTO FILIP BÍLÝ
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