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Vážení občané,
neobvykle horké léto skončilo fakticky i astronomicky. Máme za sebou první
podzimní týden s prvním podzimním státním svátkem – Dnem české státnosti.
Školáci mají za sebou první měsíc školních povinností a na konci října na ně
čekají první prázdniny. Na Vás všechny nyní čeká nemálo informací
na stránkách letošního desátého vydání Bezdružického zpravodaje.
Zahájení nového školního roku je vždy významnou událostí každého školáka.
Ti nejmenší se vždy těší, ti starší už se těší méně. Zahájení školního roku
2015/2016 přineslo i představení tří nových odborných učeben v naší základní
škole. Na webových stránkách www.zsbezdruzice.cz si můžete na fotografiích
připomenout slavnostní atmosféru prvního školního dne. Prohlédnout si můžete i fotografie z nových odborných učeben.
Novinku má pro své děti i naše mateřská škola. Nová zahrada se i přes horké
a suché léto zazelenala a největší radost dětem dělají nové herní prvky.
V pondělí 21. září krátce před tři čtvrtě na osm přijel na novou autobusovou
zastávku do Kamýku první autobus. V návaznosti na rekonstrukci příjezdové
komunikace a návsi se podařilo vybudovat zcela novou autobusovou zastávku.
Po vyřízení nezbytných a mnohdy velmi zdlouhavých administrativních náležitostí se podařilo vyjednat změnu jízdních řádů veřejné autobusové dopravy.
Oficiálně od neděle 20. září tedy platí, že ve dnech školního vyučování bude
do Kamýku zajíždět autobus. Pro zajímavost ještě dodávám, že do prvního
spoje nastoupili v Kamýku čtyři cestující, přičemž jedna cestující nastoupila
i s jízdním kolem.
V polovině září byly zahájeny práce na části 2. etapy rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta. V duchu informací uvedených v minulém vydání Bezdružického zpravodaje se stavební práce postupně rozbíhají. S prováděním stavebních prací vždy souvisí omezování užívání daného prostoru. První větší
omezení přineslo v pátek 18. září frézování asfaltových povrchů. S postupem
času jsou a ještě budou více či méně omezovány přístupy k jednotlivým stavbou dotčeným nemovitostem. Dle potřeb stavebních prací bude také docházet
k dalšímu omezování motorové i pěší dopravy. V druhé polovině října a na počátku listopadu bude nutná úplná uzavírka stavbou dotčené části náměstí
pro motorovou dopravu. Jedinou příjezdovou komunikací na náměstí bude ulice V Podzámčí. V době úplné uzavírky nebudou na náměstí zajíždět autobusy
veřejné dopravy. Ve spolupráci s dopravcem, ČSAD autobusy Plzeň, a. s., se
momentálně jedná s Plzeňským krajem o zřízení náhradních autobusových zastávek ve Švermově ulici. O všech omezeních se budeme snažit ve spolupráci
s firmou STRABAG, a. s., informovat všechny občany tak, abychom maximálně eliminovali nepříjemnosti vyplývající z pokračující rekonstrukce našeho náměstí. K pokračování rekonstrukce náměstí nyní ještě zbývá dodat, že
do 28. září jsme neobdrželi informaci o přidělení dotace z ROP Jihozápad.
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Plamínek naděje na realizaci 2. etapy rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta
v celém rozsahu tedy pomalu zhasíná.
Název našeho města se zanedlouho na několik týdnů stane pravidelnou součástí
programu televizní stanice TV Barrandov. Jak se můžete dočíst v článku uvnitř
tohoto vydání zpravodaje, v neděli 18. října ve 20:20 hodin se na TV Barrandov
poprvé objeví hrdinové nového komediálního seriálu Bezdružice. S představiteli
některých rolí se můžete seznámit i v pořadu Sejdeme se na Cibulce, který by
měl mít premiéru v úterý 27. října od 20:20 hodin.
V říjnu nás čeká několik zajímavých kulturních a společenských akcí. V sobotu
třetího se na vrchu Krasíkov konají oblíbené Slavnosti jablek. V neděli čtvrtého
se odpoledne na letišti v Bezdružicích budou prohánět draci různých velikostí
a barev. V sobotu desátého se v naší chovatelské hale uskuteční další ročník tradiční výstavy králíků, holubů a drůbeže. V neděli osmnáctého se v Domě U Haranta koná koncert komorního sboru Rosa Coeli ze Žlutic. V sobotu 24. bude
v sále Kulturního domu v Bezdružicích nachystána Hasičská zábava. Věřím, že
si ze široké nabídky vyberete dle svého gusta.
Mgr. Jan Soulek, starosta města

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována ve středu od 17:00 hodin v klubovně
Kulturního domu v Bezdružicích v těchto termínech:
21. 10. 2015
11. 11. 2015
16. 12. 2015
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
srpen – září 2015
31. 8. 2015 - 23. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Stanovisko ke kácení 2 ks bříz bělokorých na pozemku parc. č. 493/1 v k. ú.
Polžice u Bezdružic, které tvoří přílohu č. 4 c).
3. Informace o motorovém vozu M 131.1386.
4. Informace o průběhu a výsledku kontrol projektů: „Rekonstrukce příjezdové
komunikace do Kamýku včetně návsi“, „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 1. etapa“, „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí
Sluneční“.
5. Program zasedání ZM, které se bude konat dne 9. 9. 2015.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Neprodloužit Smlouvu o nájmu bytu ze dne 20. 7. 2012 na byt č. 15,
Na Sídlišti 261, 349 53 Bezdružice.
3. Umístění pergoly na části pozemku parc. č. 83/4 v k. ú. Bezdružice pronajatého na základě Nájemní smlouvy č. 6/2013 ze dne 16. 5. 2013
s minimálním odstupem 2 m od stavby řadových garáží.
4. Kácení 2 ks bříz bělokorých na pozemku parc. č. 493/1 v k. ú. Polžice
u Bezdružic a 1 ks lípy malolisté na pozemku parc. č. 16 v k. ú. Řešín.
5. Návrh na vyřazení veřejného osvětlení v mateřské škole v hodnotě
20 284 Kč.
6. Návrh DIK MěÚ vyřazení DDHM, inv. č. 102308, v hodnotě 3 456 Kč.
7. Návrh DIK KD na vyřazení DDHM, inv. č. 101290, v hodnotě 2 511 Kč.
8. Uzavření Smlouvy o zajištění komplexních bankovních služeb s Českou
spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
9. Uzavření Dohody o provedení archeologického výzkumu při akci
„Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – II. etapa (1. část) se Západočeským muzeem v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 2, 301 00
Plzeň za cenu 55 000 Kč bez DPH.
10. Uzavření Smlouvy o provádění koordinátora BOZP na stavbě
„Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa se společností APOSTAV spol. s r. o., Plzeňská 159, 353 01 Mariánské Lázně za cenu 3 500 Kč
měsíčně včetně DPH.
11. Uzavření Příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru investora
při realizaci stavby „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“
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za celkovou cenu 150 000 Kč.
12. Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 8/2011, o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku v Bezdružicích – kulturní
dům dne 26. 9. 2015 v době od 20:00 do 03:00 hod následujícího dne.
 E. Rada města neschvaluje:
1. Příspěvek Svazu tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace, 349 58 Černošín.
2. Nabídku na pojištění lesních porostů na požár a vichřici.
1. 9. 2015
Starosta se zúčastnil slavnostního zahájení školního roku 2015/2016.
7. 9. 2015
Od 16:30 hodin se v klubovně kulturního domu uskutečnila schůzka k zahájení
částečné realizace projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta - 2. etapa“.
8. 9. 2015
Dopoledne se starosta v Záchlumí zúčastnil členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
Od 15:00 se starosta na zámku v Boru zúčastnil pracovního setkání s ministrem
vnitra panem Milanem Chovancem.
9. 9. 2015
Od 12:00 hodin proběhla v Plzni v sídle společnosti STRABAG, a. s., schůzka
k přípravě zahájení realizace 2. etapy rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta.
9. 9. 2015 - 13. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 22. 7. 2015.
3. Zánik Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0009883/VB-1, název
stavby: Horní Polžice, pč. st. 58, kNN uzavřené dne 20. 5. 2015
se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly,
405 02 Děčín dle přílohy č. 4e.
4. Informace o přípravě projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“.
5. Informace o ukončení projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
6. Informace o ukončení projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
1. etapa“.
7. Informace o ukončení projektu „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Ka6
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mýku včetně návsi“.
8. Informace o průběhu a výsledku kontrol projektů: „Rekonstrukce příjezdové
komunikace do Kamýku včetně návsi“, „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 1. etapa“, „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
9. Informace o ukončení realizace projektu „Názorně, a proto zábavně“.
10. Informace o ukončení projektu „Rekonstrukce zahrady mateřské školy
v Bezdružicích v přírodním stylu“.
11. Informace o přípravě a realizaci projektů.
12. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
13. Informace o motorovém vozu M 131.1386.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Uzavření Směnné smlouvy č. 5/2015 o směně nemovitostí pozemku parc. č.
571, trvalý travní porost o výměře 15 520 m2 v katastrálním území Řešín,
který je ve vlastnictví města Bezdružice za část pozemku parc. č. 138/1, parcela zjednodušené evidence, původ parcely ZE – evidence nemovitostí označené v geometrickém plánu č. 466–189/2015 jako pozemek parc. č. 138/36
o výměře 2 996 m2 v katastrálním území Bezdružice dle přílohy č. 4b.
4. Uzavření Kupní smlouvy č. 6/2015 o převodu nemovitosti pozemku parc. č.
94/11 o výměře 625 m2, druh pozemku orná půda a pozemku parc. č. 94/12
o výměře 625 m2, druh pozemku orná půda v katastrálním území Bezdružice
za kupní cenu 170 Kč/m2, tj. celkem 212 500 Kč dle přílohy č. 4c.
5. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0009883/VB-1, Název
stavby: Horní Polžice, p. č. st. 58, kNN se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín dle přílohy č. 4f.
6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0010138/1 Horní Polžice,
TC, p. č. 390/14, kNN se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín dle přílohy č. 4g.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0004383/001
Bezdružice VN, TS (TC_0550), NN – DOÚ se společností ČEZ Distribuce,
a. s., Teplická 874/8, Děčín IV -Podmokly, 405 02 Děčín dle přílohy č. 4h.
8. Uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby.
9. Rozpočtové opatření č. 9/2015.
10. Přidělení půjčky z FRB ve výši 100 000 Kč na zřízení nebo modernizaci
WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě či domě.
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15. 9. 2015
Od 9:30 hodin jednal starosta s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje a předsedou Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad panem Ivo Grünerem o možnosti financování projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“ z ROP Jihozápad.
V 10:30 hodin byla v Plzni zahájena schůzka starosty s projektantem Mgr. Vladimírem Ledvinou ve věci zpracování návrhu řešení zeleně v ulici Na Sídlišti.
Od 13:00 hodin proběhlo předání staveniště stavby „Rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta – 2. etapa“.
17. 9. 2015
Starosta se v Praze zúčastnil finanční konference „Rozpočet a finanční vize měst
a obcí“.
21. 9. 2015
Krátce před tři čtvrtě na osm zastavil u nové autobusové zastávky v Kamýku poprvé „školní“ autobus. První spoj z Kamýku využili čtyři cestující.
Od 14:00 hodin proběhlo v Plzni v pobočce České spořitelny, a. s., jednání
o možnostech financování projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“.
23. 9. 2015 - 24. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Posouzení stavu památného stromu „Polžický modřín“, který se nachází
na pozemku parc. č. 419 v k. ú. Polžice u Bezdružic, vypracované Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR.
3. Žádost o náhradu škody na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
4. Čerpání dovolené ředitelky Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2015.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Zachovat službu roznášky Bezdružického zpravodaje do části osad.
3. Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 8/2011, o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku dne 24. 10. 2015.
4. Odepsaní pohledávky ve výši 1 766 Kč.
5. Záměr pachtu části pozemku parc. č. 93/1 a části pozemku parc. č. 94/1 o cel8
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kové výměře 172 m2 v katastrálním území Bezdružice za účelem zřízení zahrady.
6. Provedení změny druhu u pozemků parc. č. 94/1, parc. č. 93/1, parc. č. 93/3,
parc. č. 93/4 a parc. č . 93/5 v k. ú. Bezdružice evidovaných v katastru nemovitostí jako orná půda na zahradu dle skutečného využití.
7. Smlouvu o dílo č. 12/2015 na zpracování projektové dokumentace
„Revitalizace zeleně na sídlišti a dalších lokalitách v Bezdružicích“ za cenu
64 000 Kč včetně DPH.
8. Příkazní smlouvu uzavřenou se společností DOMOZA projekt s. r. o., Teslova
1202/3, 301 00 Plzeň na zpracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí za cenu 40 000 Kč bez DPH.
9. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 31622015 určené na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování pečovatelské služby prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb uzavřenou
s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň ve výši 4 975 Kč.
10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 841/UCHJ/32/15 se společností STRABAG a. s., Na Bělidle 198/24, 260 00 Praha 5 za cenu 19 408 299 Kč včetně
DPH.
11. Smlouvu o prezentaci zákazníka v rámci městského informačního
a orientačního systému uzavřenou se společností DARUMA spol. s r. o., Zelinářská 10, 301 00 Plzeň za cenu 29 500 Kč bez DPH.
 E. Rada města neschvaluje:
1. Nabídku společnosti PROXIMA Bohemia s. r. o., Vyšehradská 1349/2,
128 00 Praha 2 na zápis města a objednávku publikací knihy Čechy a knihy
Morava a Slezsko.
23. 9. 2015
Od 17:00 hodin se v Kulturním domě v Bezdružicích uskutečnilo veřejné projednání návrhu řešení zeleně v ulici Na Sídlišti.
24. 9. 2015
Od 11:30 hodin se starosta zúčastnil natáčení televizního pořadu „Sejdeme se
na Cibulce“.
25. 9. 2015
Od 10:00 hodin se starosta v Kladrubech zúčastnil jednání kontrolního výboru
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ).
29. 9. 2015
Od 10:00 hodin se starosta v Kožlanech zúčastnil jednání správního výboru
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.
Mgr. Jan Soulek, starosta města
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Kroužek angličtiny
Konstantinovy Lázně
V ZŠ Konstantinovy Lázně probíhá ve školním roce 2015/2016
každý čtvrtek v době od 18:30 do 19:30 hod kroužek anglické konverzace, úroveň mírně pokročilí.

Bližší informace: Mgr. Marek Tichý,
email: marek.tichy@gmail.com

POZOR na vlak!
Změny při cestování vlakem v měsíci říjnu.
Od víkendu 10. a 11. října začíná na tr ati do Bezdr užic platit zimní podoba jízdního řádu. To znamená, že vlaky 27319 (odjezd z Bezdružic ve 14:13)
a 27318 (příjezd do Bezdružic v 15:46)
jezdí pouze v pracovních dnech. O sobotách nedělích a svátcích tyto vlaky nejedou. Tato podoba jízdního řádu platí do konce jeho platnosti v polovině prosince 2015 a bude patrně platit až do konce března 2016.
Od 7:30 hod 12. října – do 14:30 hod 16. října 2015 proběhne nepřetržitá výluka v úseku Pňovany – Trpísty, při níž budou vlaky v tomto úseku nahrazeny
autobusem. Během této výluky bude platit výlukový jízdní řád, který se dotkne dvou vlaků na odjezdu z Bezdružic. Od úterý 13. října do pátku 16. října
pojede první ranní vlak 27311 o 10 minut dříve, čili již ve 3:51 hod. Příjezd
do Plzně je nezměněn.
Naopak vlak 27315 pojede po celou dobu výluky (pondělí až pátek) o 30 minut později, tj. v 8:43 hod. Do Plzně hl. n. tento vlak př ijede v 10:15 hod.
Příjezdy ostatních vlaků do Plzně jsou o 10 minut později proti pravidelnému
JŘ.
Všechny vlaky opačného směru budou do Bezdružic přijíždět o 14 minut později, tedy vždy v celou hodinu.
Jiří Bízek
10
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SAMOVÝROBA DŘEVA Z NELESNÍ ZELENĚ
Město Bezdružice nabízí samovýrobu dřeva z nelesní zeleně rostoucí na pozemcích ve vlastnictví města Bezdružice dle ceníku schváleného Radou města
Bezdružice:
HMOTNATOST
Samovýrobce provádí
Var. A těžbu, odvoz dříví a

-0,19
5 Kč/m3

-0,49

-1,00

1,00+

40 Kč/m3 100 Kč/m3 120 Kč/m3

Samovýrobce provádí
pouze těžbu a odvoz
Var. B
70 Kč/m3 110Kč/m3 170Kč/m3 190Kč/m3
dříví, úklid klestu zajišťuje město
Zájemce kupuje již
vyrobené dříví, těžbu 450 Kč/m3
Var. C a manipulaci dříví zajišťuje město



Lokalista: Řešín, p. p. č. 16
1 ks lípa malolistá: 0,51 m3 (Var. C) – 278 Kč včetně DPH

Písemné nabídky mohou zájemci zasílat na adresu:
Městský úřad Bezdružice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice, e-mail: zivotni@bezdruzice.cz, mesto@bezdruzice.cz, a to nejpozději do 9. 10. 2015.
Další informace o samovýrobě dřeva z nelesní zeleně poskytne Městský úřad
Bezdružice, odbor výstavby a životního prostředí, ČSA 196, 349 53 Bezdružice, tel.: 374 630 517, e-mail: zivotni@bezdruzice.cz.
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ŘEŠÍN
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Foto z archivů - náměstí v proměnách času
Bezdružické náměstí Kryštofa Haranta prožívá v tomto roce největší proměnu
za posledních 70 let. Každá jeho podoba měla své kouzlo i stinné stránky.
V současnosti náměstí získává zcela novou a výrazně jinou podobu. Ke které
z historických fotografií se budoucí tvář náměstí bude nejvíce blížit, ukáží
příští dny. Výsledný stav bude obrazem města na příštích několik desítek dalších let. Na fotografiích je zachyceno okolí historické radnice v proměnách času.
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Jiří Bízek
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Nový školní rok s novými učebnami
Školní rok 2015/2016 jsme zahájili tradičním slavnostním přivítáním 11 nových prvňáčků. Spolu s nimi nastoupilo po prázdninách do ZŠ celkem 141 žáků (61 na 1. stupni, 80 na 2. stupni), kteří byli rozděleni do 8 tříd. Školní družina stejně jako v předcházejících letech nabízí ranní i odpolední provoz.
O žáky se bude starat 14 pedagogů a 8 provozních zaměstnanců. Na žáky čekají po prázdninách 3 zbrusu nové odborné učebny, vybavené tou nejmodernější technikou a elektronikou. Učebnu chemie a fyziky budou žáci využívat
převážně s paní učitelkou Kateřinou Vlažnou, která se vrací z mateřské dovolené. Nová učebna jazyků má i novou paní učitelku, Danu Buchartovou, která
v této učebně stráví nejvíce času, a to se všemi žáky od 3. do 9. ročníku. Ti
mají anglický jazyk povinně, 3 hodiny v týdnu. V 6. ročníku pak přibírají další cizí jazyk – německý. Aby nebyli ošizeni ti nejmenší z 1. - 2. třídy, je
pro ně připraven alespoň kroužek anglického jazyka. Ten se společně
s ostatními kroužky rozběhne od října. O jaké kroužky jde, se můžete dozvědět společně s dalšími informaci ze školy na našich webových stránkách:
www.zsbezdruzice.cz.
Mgr. Eva Kalistová

S Haranty za Harantem
Krásný projekt, který máme naplánovaný na tento rok, jsme začali poutavou
besedou o životě a díle Kryštofa Haranta. Známý průvodce a historik Libor Marek nás za pomoci zpracovaného filmu a názorného materiálu uvedl
do doby dávno minulé. Jedním dechem jsme poslouchali a napjatě sledovali. Tak probíhala úvodní část projektu, na níž navazovala cesta do rodiště Kryštofa Haranta. Zámek Klenová, který jsme navštívili krásného slunečného dne 17. 9. 2015, nás nadchl svojí neopakovatelnou atmosférou, poutavým
vyprávěním historek a pověstí spjatých s jednotlivými místy tohoto zámku. Poté
jsme se přesunuli do Janovic nad Úhlavou do rodiště matky Kryštofa Haranta Anny Marie. Zde jsme viděli pozůstatky vodního hradu a prastarý hřbitov. Zámek Bystřice byl naší další zastávkou. Dozvěděli jsme se, že odtud putoval
K. Harant do SVATÉ ZEMĚ. Další výprava se konala na hrad Vlčtejn, kde
K. Harant žil se svojí první ženou. Žáci zde vyslechli opět mnoho zajímavých
historek. Poslední zastávkou byla zřícenina hradu v Dolní Bělé, která je se jménem K. Haranta také spjata. Výlet se nám všem moc líbil a to především zásluhou pana Marka, který si nejen nás žáky, ale i přítomné dospělé získal poutavým vyprávěním.
Už nyní se těšíme na další části projektu.
Žáci 2. - 6. ročníku ZŠ Bezdružice
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Reklamace zájezdu
Vrátili jste se z dovolené rozčarovaní ze služeb, které vám poskytla cestovní
kancelář? Ubytování bylo horší, vzdálenost od moře neodpovídala informaci
v katalogu a slibovaný bazén chyběl zcela? Vězte, že existuje obrana.
Cestovní kancelář odpovídá za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou, ať už má závazky plynoucí z této smlouvy plnit ona sama nebo jiný smluvený dodavatel. V praxi se tedy můžete vždy obrátit přímo na cestovní kancelář, se kterou máte podepsanou cestovní smlouvu. Pokud je uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří či agenturou,
je možné uplatňovat právo ve stejné lhůtě i zde.
Vady zájezdu
Když dovolená neprobíhá tak, jak měla probíhat podle ujištění cestovní kanceláře nebo očekávání zákazníka, musí cestovní kancelář zajistit nápravu. Nárok
se liší podle závažnosti nedostatků a možnosti jejich odstranění. Jedná-li se
o vadu podstatnou, je právem zákazníka zájezd ukončit a nechat se dopravit
zpět do vlasti. Primárně se však cestovní kancelář musí postarat o pokračování
zájezdu i za cenu nižší kvality služeb. Rozdíl v ceně pak vrací zákazníkovi
a naopak vyšší standard hradí vždy ze svého cestovní kancelář.
19
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Reklamace na místě
Již před odjezdem na dovolenou si ohlídejte, aby vše, co cestovní kancelář přislíbila ústně, bylo zaneseno do cestovní smlouvy. Neodpovídá-li pak například
výhled z pokoje nebo jeho vybavení smluveným požadavkům, je zapotřebí
jednat už na místě. Pokud je na zájezdu přítomen delegát nebo průvodce, měl
by ho zákazník ihned upozornit, že situace je odlišná od uzavřené smlouvy,
a požadovat okamžitou nápravu nebo alespoň žádat vystavení písemného dokladu.
Mějte na paměti, že veškeré vytýkané nedostatky bude nutné nějakým způsobem doložit či prokázat. Nejsnáze tak, že vyfotografujete stav a vzhled ubytovacího zařízení, vybavení pokoje, výhled z balkonu atd.
Písemný doklad si můžete zkusit vyžádat také od personálu nebo poskytovatele služby. Jako důkaz může posloužit také svědectví dalších účastníků zájezdu.
Ke zjednání nápravy určete lhůtu. Nečinnost cestovní kanceláře či delegáta zákazníka opravňuje zařídit si potřebná opatření sám a vzniklé náklady předložit
cestovní kanceláři k úhradě.
Nárok na poskytnutí slevy
U vad, se kterými se toho moc nenadělá, zbývá pouze finanční kompenzace.
Sleva přichází obvykle do úvahy za situace, kdy už není čas vadu napravit, například chybí-li slibovaný bazén nebo je-li poskytnut nižší komfort při zpáteční cestě na letiště. Otázkou je, na jak velkou slevu budete mít nárok. Vodítkem
může být frankfurtská tabulka slev. Jde o sazebník, v němž jsou uvedeny různé druhy nedostatků, které mohou klienta na zájezdu postihnout, a k je přiřazen způsob výpočtu náhrady za takové nedostatky. Frankfurtská tabulka slev
je sice nezávazný dokument, je však používána u soudů v řadě vyspělých zemí.
Nejzazší lhůta pro uplatnění nároku na slevu je jeden měsíc od skončení zájezdu. Počítá se, i když reklamaci s požadavkem na slevu uplatníte u zprostředkovatele zájezdu. Pokud s reklamací neuspějete, můžete se svého práva domáhat
u soudu. Namítne-li však cestovní kancelář v soudním sporu důvodně vaše
otálení s vytknutím vad, soud vám slevu nepřizná. Proto vše řešte bez odkladu.
O svých problémech, zejména jde-li o problémy s českými cestovními kancelářemi či českými dopravci, se můžete poradit s právními poradci dTestu
na lince 299 149 009, která je k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin.
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního odd. dTest, o.p.s.
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Rybářské závody na rybníku Zaječí
V sobotu 19. září 2015 se konaly historicky první rybářské závody na rybníku
Zaječí nedaleko města Bezdružic. Závody pro dospělé i mládež byly pořádány
rybářským spolkem "Rybáři od Zaječáku". Hlavním cílem pořadatelů byla
propagace sportovního rybolovu a pobytu v přírodě. Závodů se účastnilo
50 účastníků/účastnic všech věkových kategorií. Po celou dobu panovalo slunečné počasí, dobrá nálada a chuť poměřit své rybářské schopnosti s ostatními. Pokud někomu docházely síly, mohl je dobít připraveným občerstvením. Na odbyt šly hlavně oblíbené klobásy a pečlivě ošetřené, vychlazené pivo. Nejúspěšnějším závodníkem se stal pan Jan Bereš s celkovou délkou
324 cm ryb. Na druhém místě se umístil pan Luděk Bárta s celkovou délkou
281 cm ryb. Ne třetím místě oba jmenované doplnil pan Miroslav Nauš s celkovou délkou 263 cm. Nejrychlejší rybu chytil pan Miroslav Harant. Jednalo
se o kapra 29 cm, který zabral 7 minut po zahájení. Největší rybu závodu ulovil pan Jaroslav Dubec. Povedl se mu slušný úlovek kapra šupináče
65 cm. Pro nejúspěšnější lovce čekalo celkem 17 hodnotných cen. Tyto ceny
bylo možné zajistit díky sponzorům, kterým je nutné velmi poděkovat. Zejména je třeba vyzdvihnout hlavního sponzora - renomovaného prodejce rybářských potřeb - rybářské potřeby U Habakuka. Ceny věnovala známá plzeňská
kamenná prodejna U Habakuka, Na Roudné a rovněž Kaprařská speciálka
U Habakuka v Malické ulici. Ještě jednou děkujeme. Celá akce byla povedeným sportovním a společenským setkáním. Pořadatelé pevně věří, že další
ročník bude minimálně stejně tak dobrý jako ten letošní.
Spolek rybářů od Zaječáku
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Město Bezdružice hvězdou nového komediálního
seriálu TV Barrandov
Bezdružice již brzy budou pod drobnohledem celé republiky, jméno našeho města si totiž vybrali tvůrci nového komediálního seriálu, který poprvé
diváci uvidí už v neděli 18. října ve 20:20 na televizní stanici TV Barrandov.
Již brzy se obyvatelé našeho města seznámí prostřednictvím televizních obrazovek s novými tvářemi Bezdružic. Ale zatímco herce bychom v našich ulicích
hledali marně, název našeho města bude zářit opravdu všude.
A o čem celý seriál bude? Příběh malebného městečka Bezdružice začíná prostou volbou starosty, která byla až doteď nudnou a stále se opakující rutinou.
Město je však náhle zaplaveno plakáty a letáky hlásající „V lastní družice
pro Bezdružice a satelit do každé rodiny“ . Právě předvolební sliby na občany
platí, a do čela městského úřadu se dostává bývalý rodák Bezdružic, Karel Gottwald. Ten má navíc omotaného okolo prstu šéfa policie, ředitelku školy nebo
místního lékaře, kterým ponechal jejich funkce. Ti mu tak na oplátku plní vše,
co mu na očích vidí. Z tohoto spojení tak pro diváky vyplývají humorné scénky
a komické situace.
„Nový seriál Bezdružice by si měli diváci tzv. rozkoukat, jedná se totiž o příběhy plné nadsázky a humoru,“ prozradila Alice Bendová alias seriálová ředitelka školy Renata Owesny.
Kdo by ale uvažoval o tom, že scénáristé vycházeli z reálných situací naší obce, bude asi zklamaný. Budiž mu však útěchou, že občané Bezdružic díky seriálu dostanou nové fiktivní obyvatele. Ty si zahráli české herecké hvězdy jako
Václav Vydra, Josef Carda, Daniel Rous nebo Dáda Patrasová.
Jak dalece je osud hlavních postav vzdálený anebo blízký těm našim, můžete zjistit od 18. října každou neděli ve 20:20 na TV Barrandov.
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci říjnu 2015 se dožívá
významného životního jubilea
tato naše občanka:

Krokaveczová Gizela
Naší jubilantce přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.

Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

Plán akcí na rok 2015
10. 10. 2015

Chovatelská výstava

24. 10. 2015

Hasičská zábava

7. 11. 2015

Setkání seniorů

14. 11. 2015

Martinské setkání v Křivcích

20. – 22. 11. 2015

Dechovka / divadlo Vosto5

28. 11. 2015

Zdobení vánočního stromu

5. 12. 2015

Pochůzka čertů

6. 12. 2015

Mikulášská besídka

13. 12. 2015

Vánoční trhy
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STREET FOOD MARKET A 28. ŘÍJEN V DEPO2015
DEPO2015 se připojí k plzeňským institucím, které během státního svátku
zpřístupní své prostory za zvýhodněné vstupné 28 Kč. Během 28.10. budete
mít možnost prohlédnout si výstavy, zúčastnit se komentovaných prohlídek
areálu nebo si něco vyrobit v makerspacu, tj. řemeslné dílně. Celá bývalá autobusová hala se 28.10. promění na velké voňavé a chutné třžiště, které jsme pojmenovali DEPO Street Food Market!
DEPO Street Food Market nabízí všem milovníkům dobrého jídla pestrou
ochutnávku toho nejlepšího, co lze zakoupit v pouličních občerstveních po celém světě. Cílem akce je představit návštěvníkům zajímavý mix stánků, bister
a food trucků nabízejících rychlé, ale kvalitní „pouliční jídlo“, které lze připravit přímo před hosty a zároveň je nenáročné na konzumaci. Nechte se unést
kouzlem pouličního jídla, které je kvalitní a cenově dostupné. Obdivovat můžete také tzv. Food Trucky – speciálně upravená vozidla pro přípravu a prodej
jídla, které si vás získají svoji originalitou a chutnými specialitami. Navíc unikátní prostory DEPO2015 s příjemnou a pohodovou atmosférou a bohatým
kulturním programem návštěvníky přímo vybízejí strávit na nevšední tržnici
celý den. I v DEPO2015 můžete oslavit 28.říjen.
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Plzeňské oslavy vzniku republiky
Plzeň oslaví 97. výročí založení samostatného československého státu. Stalo
se již tradicí, že 28. října jsou otevřeny brány turistických cílů a kulturních institucí za symbolických 28 korun nebo zdarma. Prohlídkou zajímavých i běžně nepřístupných míst s pestrým kulturním programem určeným pro celou rodinu mohou návštěvníci strávit příjemný den a společně oslavit tento národní
svátek.
Stejně jako v předchozích letech proběhne v 17:00 hod slavnostní shromáždění u památníku T. G. Masaryka, oblíbený Průvod světel v 18:00 hod a na závěr v 18:30 hod se nad náměstím Republiky rozzáří ohňostroj.
Celodenní program zahrnuje:
· prohlídky Měšťanské besedy, plzeňské radnice, Loosových interiérů
· prohlídky vybraných turistických cílů, kulturních a jiných institucí
za 28 Kč nebo zdarma
· prohlídky nově zrekonstruované nádražní budovy Jižní Předměstí – kulturní scéna Moving Station
· Jízdy historickým autobusem ŠKODA 706 RTO z r. 1964
· koncert hudební skupiny A29 ze Žiliny připomene 5leté výročí partnerství mezi Plzní a Žilinou (16.00 DEPO2015)
· Sousedské procházky v rámci projektu Skryté město – program přináší
Plzeň 2015
DEPO2015 10.00-20.00 – program přináší Plzeň 2015
· komentované prohlídky prostoru DEPO2015 – seznámení s historií
a proměnou objektu
· gastronomická tržnice DEPO Street Food Market s ochutnávkou pouličního občerstvení z celého světa, ukázka Food Trucků – speciálně upravených vozidel pro přípravu a prodej jídla
· Makerspace - otevřená dílna s možností vyzkoušet si práci s různými materiály
· Zajímavé výstavy – kovové objekty Čestmíra Sušky, přehlídka českého
i světového designu Domus, Plzeňské rodinné fotoalbum, fotografická
výstava české fotografky Dity Pepe zachycující japonskou ženskou duši
Více informací na www.plzen.eu, www.kultura.plzen.eu, www.visitplzen.eu.
Změna programu vyhrazena.
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Turistické cíle a instituce, které budou otevřeny za symbolických 28 Kč nebo zdarma:
Plzeňská radnice, Měšťanská beseda
Loosovy interiéry
Luftova a Meditační zahrada
Zoologická a botanická zahrada města Plzně a DinoPark
Pivovarské muzeum
Plzeňské historické podzemí
Velká a Stará synagoga
Věž katedrály sv. Bartoloměje
Techmania Science Center
Vodárna Plzeň
Zimní stadion ČEZ Aréna
Bazén Slovany a Bazén Lochotín
Patton Memorial Pilsen
Západočeské muzeum, Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum církevního
umění Plzeňské diecéze
Muzeum loutek Plzeň
Muzeum knihtisku a knihy v Plzni
Muzeum strašidel
Galerie města Plzně
Západočeská galerie v Plzni
Česká spořitelna
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SPORT
Kopaná
Muži
Naši muži po dobrém začátku v soutěži odjeli k venkovnímu zápasu do Kolovče, kde po bezbrankovém poločase prohráli 3:0. Další utkání hráli doma s Bělou
nad Radbuzou, se kterou si poradili až v závěru utkání dvěma góly Gengela J..
V dalším kole odjeli naši muži do Klenčí pod Čerchovem a přivezli nečekané
3 body. Třetí domácí zápas se mužům nepovedl. Po mnoha šancích v prvním
poločase nakonec prohráli s posledním Částkovem. V 6. kole soutěže hráli naši
muži v Chodové Plané, kde po 60. minutách zápasu bylo skóre 0:0, ale nakonec
jsme prohráli 6:1.
Koloveč – Be
Be – Bělá nad Radbuzou
Klenčí – Be
Be – Částkov
Chodová Planá – Be

3:0
2:1
1:2
2:5
6:1

Gengel J. 2
Musil J., Gengel J.
Čada L., vlastní
Sládek M.

Dorost
Naši dorostenci po prvním kole, kdy doma remízovali, se vezou na vítězné vlně. V dalších pěti zápasech nezaváhali a vše vyhráli.
Hadačka – Be
Be – Všeruby
Trnová – Be
Be – Kožlany
Plasy – Be

2:9 Dvořák M. 3, Filip M. 3, Szegecs D., Bilý T., Bízek D.
5:2 Szegecs D. 2, Dvořák M. 2, Filip M.
2:5 Mašín R. 3, Bilý T., Oroz M.
7:0 Filip M. 4, Mašín R., Bízek D., Dvořák M.
0:9 Bízek D. 5, Bilý T. 2, Vašák R., Szegecs D.

Žáci
Naši žáčci sbírají body na přeskáčku. Po prohře doma s Erpužicemi vyhráli
venku v Sedlišti. Další domácí zápas prohráli s Třemešnou, ale opět v dalším
kole vyhráli v Chodském Újezdě. V dalším venkovním zápase prohráli
v Třemešné pod Přimdou, kde hráli pouze v deseti a podali velice bojovný výkon. Tato soutěž se hraje čtyřkolově, takže žáčci mají na podzim 14 kol a na jaře zase 14 kol při 8 mužstvech v soutěži.
Be – Erpužice
St. Sedliště – Be

1:5 Lang V.
2:7 Oroz D., Fojtík R. 3, Janeček J., Vašák R.,
Lang V.
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Be – Třemešná
Ch. Újezd – Be

0:8
2:3 Oroz D., Vašák R. 2

Třemešné – Be

4:1 Fojtík R.

Senioři
Naši senioři mají nejkratší soutěž. Odehráli už 3 kola a z toho dva zápasy
prohráli a jeden vyhráli s Tachovem.
Planá – Be
Be – Záchlumí
Be – Tachov

4:1 Charvát P.
1:3 Košátko L.
4:2 Houser P. 2, Košátko L., Mydloch R.
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek

Nabízíme rekvalifikační kurzy - masér, pedikúra, manikúra a nehtová modeláž, akreditováno
MŠMT ČR. Dále 25 druhů doškolovacích kurzů
pro maséry - reflexní terapie, lymfatická masáž,
baňkování a mnoho dalších. Individuální termíny výuky!
Více na www.vip-relax.cz, tel. 604238911
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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

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: Mgr. Jan Soulek, Lumír Kadlec,
Jiří Bízek, Petr Maroušek, Martin Kadeřávek, Vladimíra Havlíková.
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Foto: rybáři od Zaječáku

Rybářské závody na „Zaječáku“

Zahájení autobusové dopravy do Kamýku 21. 9. 2015

Původní stav.

Zahájení rekonstrukce náměstí - 2. etapa

