Vážení přátelé,
opět vás chceme touto formou informovat o dění a práci obecního úřadu, zastupitelů, komisí a
výborů. Zároveň Vám chci nastínit další konání v následujícím období.
Nelze nezačít největší událostí, která se bohužel stala hned na začátku tohoto roku a to
požárem restaurace. Je mi smutno, že se kolem tohoto neštěstí vynořilo mnoho lží a polopravd,
ale nechci podněcovat další nevraživost a proto se dál k tomu nechci vyjadřovat. Kromě
hospody shořel i obecní majetek a garáž se zázemím pro VPP a proto již připravujeme projekt
na obnovu tohoto objektu
Vzhledem k tomu, že naposledy aktualizovaná dokumentace obce a SDH Bezvěrov byla v roce
2008, zažádal jsem o mimořádnou kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o
požární ochraně z Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje k objasnění skutečností.
Kontrolována byla zřizovací listina, seznam členů zásahové jednotky, zdravotní způsobilost,
odborná příprava, zabezpečení materiálních a finančních prostředků, organizace zabezpečení
preventivně výchovné činnosti, zabezpečení zdrojů vody, zřízení ohlašovny požárů a pod.
Jednotlivé nedostatky jsou postupně odstraňovány, co mě osobně však nejvíce trápí je
nedostatek hasičů v zásahové jednotce!!! Nebude jednoduché sehnat nové členy, kteří nám ve
sboru dlouhodobě chybí. V současnosti má zásahová jednotka 6 členů, přičemž minimálně by
měla mít 12!!!! Z toho je patrné, že takto složená jednotka nemůže být dostatečně

akceschopná. Řešíme možnosti jak získat nové, nebo novější hasící auto, ovšem po osobní
návštěvě u ředitele HZS Plzeňského kraje vím, že dokud nebude mít naše jednotka dostatečný
počet kvalifikovaných a zdravotně způsobilých členů, není možné o toto žádat.
Problémy, který jsme museli řešit v lednu, byly poruchy na dodávce pitné vody. Firma
Veolia oznámila dvě poruchy, jedna byla na čerpadlech v přečerpávací stanici u Krašova.
Druhá porucha, která nás trápila několik dní, byla prasklina na vodovodním řadu. Po několika
dnech byla nalezena tato závada pod hrází rybníka u Zdeňka Kasala.
Týden na to se stala opět porucha, když najel řidič nákladního auta na hydrant u Krzáků.
Hned druhý den jsme řešili poruchu na vodovodu v Dolní Jamné. Nebyl tedy bez vody jen
Bezvěrov, Krašov, Ostřetín, ale také Dolní Jamné.
Jak sami víte, voda která tekla i po opravě, byla velmi nekvalitní a také proto jsme napsali na
vedení firmy Veolia a pozvali jejich zástupce na veřejné zasedání zastupitelstva, kde odpovídal
na dotazy občanů.
Aby nebyl všem problémům s vodovody konec, tak k poruše došlo také v obci Chudeč. Zde
bylo nutné kompletně nahradit 100 metrů staré části vodovodu za novou.
Jedinou pozitivní informací, která se týká pitné vody, je že po rozboru vzorků bučské vody je
výsledek uspokojující. Další práce a úpravy u vodojemu, studny a pramene budou probíhat v
průběhu tohoto roku.
Další problém v řešení je nefunkční čistička odpadních vod u bytovek 136-141 a 106.
Zajistili jsme základní funkčnost a nyní je potřeba provést celkovou rekonstrukci technologie.
Vzhledem k tomu jak dlouho jsou čističky nefunkční, bude tato oprava vyžadovat nemalé
finanční náklady.
Po prosincové silné námraze nám v obcích zbyly poškozené stromy. Stromy byly
zkontrolovány odborníkem – arboristou, se kterým jsme se domluvili na odborné úpravě.
Stromy, které byly velmi poškozené, nebo byly životu nebezpečné se nám bohužel nepodařilo
zachránit.
Co se týká úklidu sněhu, bylo hodně znát, že stroj UNC byl stažen zpět do Plzně a my jsme
byli odkázáni sami na sebe a na pomoc od Úněšovského statku a Lesní společnosti Teplá.
Problém nastal hlavně u bytovek, kdy nám utekl jeden teplý den a nepodařilo se nám ideálně
prohrnout cesty a chodníky. Je nutné přemýšlet, jestli a jak pořídit menší víceúčelový stroj,
který by byl vhodný také na úklid sněhu.
V lednu jsme jednali o možných opravách silnic a investičních záměrech v katastru
našich obcí. Při jednání na Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje jsme jednali s gen.
ředitelem Bc. Pavlem Panuškou a vedoucím odboru investic panem Vítem o špatném stavu
silnic a zmínili jsme i údržbu v zimním i letním období. Bylo nám přislíbeno, že se budou
zabývat touto situací. Zároveň byly představeny možnosti řešení pro zlepšení stavu silnic. Jako
první krok byla domluvena schůzka přímo u nás, aby se zjistil současný stav a domluvili se
další termíny a priority. Samozřejmě dokud nezačne realizace, není možné věřit, že se skutečně
něco změní.

Jednali jsme také se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, pobočka Plzeň. Vzhledem k tomu, že
končí životnost silnice č. 20 (průtah obcí), tak zvažují rekonstrukci tohoto průtahu. Zároveň
s tímto průtahem by bylo možné řešit vzhled a bezpečnost v naší obci. Detaily můžete vidět na
konci tohoto zpravodaje nebo na webových stránkách Bezvěrova.
Chtěl bych vás požádat o připomínkování těchto návrhů, abychom společně mohli zvolit
to nejlepší řešení pro naši obec.
V přípravě (před schválením) je vyhláška o odpadech. Rozdíl oproti současné vyhlášce
je v přidání místa pro bio odpad a kovy v prostorách u centrální kotelny a možnosti
skládkování pro občany našich obcí ve sběrném dvoře v Nečtinech.
Dalšími důležitými dokumenty v přípravě jsou pasportizace kanalizace a kanalizační řád obce.
Vzhledem k tomu, že jsme se stali vlastníky hřbitova v Dolní Jamné je naší povinností
připravit provozní řád hřbitova, kde bude nutný hydrogeologický posudek, ke kterému se bude
vyjadřovat okresní hygiena a krajský úřad životního prostředí.
Samostatnou kapitolou, kterou jsme se zabývali, jsou možnosti získání dotací. Detaily o
dotačních možnostech se věnujeme v další části tohoto zpravodaje.
Jak jste si již mohli všimnout, vytvořili jsme pracovní skupinu, převážně z řad
dlouhodobě nezaměstnaných, která pracuje na údržbě a vzhledu obcí.
Od začátku roku se také intenzivně věnujeme bytovému hospodářství. Byly provedeny
revize hasících zařízení a byly namontovány požární hlásiče v podkrovních bytech. Spolu se
členy bytové komise se snažíme „dát dohromady“ veškeré evidence týkající se žádostí na byty,
bytového zařízení a dluhů. Přidělení bytu, pokud se uvolní, není jednoduché, žádostí je vedeno
nepoměrně více, než je volných bytů. Některé žádosti jsou evidovány více než deset let a
někteří lidé na nich stále trvají. Není možné v tomto případě vyhovět všem a hned.
Vím, že velká pozornost se věnuje vyúčtování nákladů záloh na teplo a teplou vodu. Chtěl
bych požádat nájemníky obecních bytovek o trpělivost, protože je nutné připravit vyúčtování
dvě. Jedno do doby napojení a zprovoznění teplovodu do bytovek 128-131 a druhé po napojení
na centrální kotelnu.
Na závěr bych Vás chtěl požádat ještě o jednu věc. Jestliže se budete chtít dozvědět více
o věcech, které vás zajímají, tak se obraťte přímo na mě, nebo na obecní úřad. Přeji Vám
krásné první jarní dny a aby nám všem vlévaly do žil spoustu optimismu a dobré nálady.

Jan Matoušek,starosta

Zprávičky z naší školičky
Začalo nám druhé pololetí a mou milou povinností je vás informovat o dění v naší škole.
26. ledna se uskutečnil zápis do 1. ročníku ZŠ. K zápisu přišli 3 předškoláčci se svými nejbližšími.

30. ledna jsme společně s paní učitelkou Jitkou Růžičkovou předaly žákům vysvědčení

Hned po pololetních prázdninách nás dne 5. února navštívili žáci se svojí paní ředitelkou Mgr.
Romanou Prášilovou a paní učitelkou Hankou Boučkovou ze ZŠ a MŠ Útvina. Společně jsme shlédli
velmi zajímavý hudební pořad pana Mgr. Macků. Bylo nám představeno více jak 40 dechových a
strunných nástrojů pocházejících od starověku až po současnost.

13. února nás navštívil policista z OOP Úněšov pan Nprap. Ing. Bc. B. Syrovátka, který si pro žáky a
děti z MŠ připravil besedu o dopravní výchově.

23. února se uskutečnil projekt Veselé zoubky, ve kterém si žáci zopakovali a procvičili správné
čištění zubů.

26. března 2015 proběhl zápis dětí do MŠ. Budeme se těšit na nové mateřáčky. ☺
Mgr. Hana Žemličková – ředitelka ZŠ a MŠ Bezvěrov

______________________________________________________________
Kulturní okénko
Rok 2015 začínáme přáním všeho nej našim jubilantům.
Měsíc únor jsme zakončili maškarním rejem pro děti, které se sešly v kinosále Obecního úřadu, kde
pro ně byly připraveny soutěže, občerstvení, diskotéka a dárečky. Děkujeme rodičům, kteří
doprovodili své ratolesti v nádherných maskách na jejich dětské maškarní odpoledne.
Sobotní večer jsme protančili ve společnosti dospělých masek, za doprovodu hudebního dua Straka Suchánek.
7. března jsme společně oslavili Mezinárodní den žen. Pro naše ženy jsme připravili taneční
odpoledne za doprovodu kapely " Hluchý Miši ".
Kytička, víno , zpěv a úsměv na tvářích byl odměnou za naší snahu Vám dámy připravit hezké
odpoledne.
Nešťasná událost nás připravila o velký sál. Přesto věřím, že i menší prostor, jako je kinosál na
obecním úřadě splní naše představy o hezkém kulturním odpoledni nebo večeru. Není důležité kde se
sejdeme, ale proč a s kým.
Dále pro Vás připravujeme na příští měsíce stavění máje, sraz seniorů, Bezvěrovskou pouť a jiné.
Začíná jarní fotbalová sezóna.

Termíny akcí upřesníme a budeme o nich včas informovat.
Děkuji všem, kteří jsou oporou při přípravě akcí.
Úsměv na tváři Vám přeje Jana Petrů

Plán kulturních a sportovních akcí pořádaných soukromými osobami, spolky i obecním
úřadem na další měsíce:
Duben –Tradiční turnaj PRŠÍ (4.4.), Velikonoční zábava (5.4.), stavění Máje (30.4.)
Květen – Sraz seniorů (23.5.), Kuličkiáda, Střelby MS Tetřívek- Memoriál J. Rady (30.5.)
Červen – Dětský den, Dokopná, Bezvěrovská pouť a Pouťová zábava (27.6.),
O pohár starosty obce v hasičském sportu
Pozn: Březen/ červen - fotbalová sezóna
O případných změnách a dalších akcích se dozvíte v dalších číslech zpravodaje, nebo na vývěskách.
Informujte nás, v případě, že chcete doplnit Vaši akci, na tel: 373317158 nebo na e-mail:
bezverov@iol.cz

Možnosti dotací pro Bezvěrovsko
Jak již bylo zmíněno výše, v prvních měsících tohoto roku jsme se věnovali možnosti získání dotací pro
naše obce. Základním dokumentem, který je potřebný pro získávání dotací je Strategický plán rozvoje
obce. Nejdůležitější částí je soupis potřebných akcí a aktivit, které v jednotlivých obcích bude nutné
provést ve střednědobém výhledu – jednoduše řečeno co chceme udělat letos, příští rok, atd.
Bohužel tento dokument v současné době chybí, a proto na něm intenzivně pracujeme. Chtěl bych
požádat Vás, občany jednotlivých obcí, aby jste nám pomohli s definováním potřeb, a s tím jakou
máte představu rozvoje. Na základě toho by měli být vytvořeny návrhy, projekty a vizualizace
(například podklady pro možné zlepšení stavu vzhledu jednotlivých návsí), s možností postupné
realizace.
I bez tohoto dokumentu jsme požádali o dotace z Plzeňského kraje na opravu střechy vyhořelé garáže
VPP. Maximální částka, která může být poskytnuta (když budeme úspěšní) je 300.000,-Kč. Je jasné, že
tato částka, v případě, že ji obdržíme, nepokryje skutečné náklady.
Dále jsme se zabývali možností získání dotace na rekonstrukci domu čp 121 (bývalé středisko).
Nicméně jsme došli k tomu, že se záměr nepotkává s účelem dotací, takže zatím bude muset být
rekonstrukce prováděna z peněz obecního rozpočtu. Stále je ale šance, že alespoň na zateplení
bychom mohli něco dostat.
Spolu s MAS (Místní Akční Skupina), Živých vodz.s., připravujeme zlepšení vzhledu prostor okolo
kontejnerů na tříděný odpad. V současné době jsou připraveny návrhy řešení. Na naše obce připadají
prostředky pro dvě taková místa ve Světci a v Dolní Jamné. Podobné úpravy, jestli se osvědčí, budeme
chtít udělat i v dalších obcích.
Vzhledem k problémům, které postihly naše vesnice, jsme přesvědčeni, že je nutné opět zprovoznit
veřejný rozhlas. Máme připravené technická řešení a nacenění (včetně možnosti rozšíření do dalších
vesnic). Nyní zjišťujeme, zda bude možné získat dotační peníze.
Jaroslav Rada

Poznámka:
Očekáváme, že se zapojíte do přípravy zpravodaje. Rádi otiskneme vaše příspěvky (když budou
splňovat míru slušnosti).
Byli bychom rádi, kdybyste zasílali fotky zajímavostí z našich vesnic, které bychom mohli otisknout a
zveřejnit.
Vaše příspěvky přineste na obecní úřad nebo posílejte na e-mail: bezverov@iol.cz
Děkujeme OÚ
___________________________________________________________________________________

Plán rekonstrukce průtahu Bezvěrovem (silnice č. 20)
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má v plánu provést rekonstrukci průtahu obcí Bezvěrov. Zástupci obce
se již dvakrát účastnili jednání o možnostech této rekonstrukce. Současně s rekonstrukcí průtahu
může dojít ke zvýšení bezpečnosti provozu a zvláště chodců. Rádi bychom vám představili možnosti,
které jsou ve hře. V podstatě se jedná o to jestli chceme zachovat autobusové zastávky tak jak jsou
dnes – 3 zastávky, nebo jesti vytvoříme jeden přestupní terminál pro všechny směry. Zároveň se
počítá s výstavbou chodníků a parkovacích zálivů (např. u pošty a školy). Jednoznačná výhoda je výše
zmíněná bezpečnost chodců a také zvelebení okolí silnice. Důležitou otázkou, pro to abychom mohli
do takového projektu jít, je kolik to bude stát obecní rozpočet. V současné době komunikujeme se
Státním fondem dopravní infrastruktury o možnostech získání dotací.
Chtěli bychom znát Váš názor na takovou úpravu. Která varianta je lepší? (dokumenty v elektronické
podobě můžete najít také na stránkách obce www.bezverov.cz, nebo k nahlédnutí na OÚ)

Možnosti ke zvážení:
1. Varianta – zachování současného stavu 3 zastávek (není na obrázcích)
2. Varianta – „ točna“
3. Varianta – „zastávkový záliv“

2. VARIANTA – „točna“ (různá zpracování)
OBCHOD

OBCHOD
HOSPODA

HOSPODA

ŠKOLA

ŠKOLA

IMONT

IMONT

OBCHOD

3. VARIANTA – „zastávkový záliv“
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