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Vážení občané,
potřetí v roce 2015 jsme pro Vás připravili Bezdružický zpravodaj. S ohledem
na jarní prázdniny, které nám letos vyplnily poslední únorový týden, byla
uzávěrka březnového zpravodaje stanovena na počátek druhé poloviny
nejkratšího měsíce v roce. I když času na přípravu obsahu tohoto vydání
našeho zpravodaje bylo málo, nebylo to na úkor množství informací a jejich
kvality.
V prvním únorovém týdnu byla středa jedním z nejvýznamnějších dnů
pro budoucí školáky. Zápis do 1. třídy je vždy důležitou životní událostí nejen
pro děti, ale i pro jejich nejbližší. Na vnitřní straně obálky najdeme dvě
fotografie připomínající tento den.
První únorová sobota byla již potřetí za sebou vyhrazena fotbalovému turnaji
seniorů. V tělocvičně naší základní školy se sice tentokrát sešla pouze čtyři
mužstva, ale na dramatičnosti turnaje se to neprojevilo. Podrobnosti o průběhu
turnaje a výsledky jednotlivých utkání najdete na stranách 27 a 28.
V úterý 10. února byla po více než tříleté odmlce otevřena restaurace
na zámku. Budeme si všichni přát, aby si restaurace našla své hosty a stala
se atraktivním místem nejen pro návštěvníky našeho malého města.
Pátek třináctého bývá obvykle označován za nepříliš oblíbený den. Letos
na tento den připadlo konání dětského masopustu. Předškoláci a školáci
se svým kantorským doprovodem byli již tradiční předzvěstí „dospěláckého“
masopustu, který se v tomto roce shodoval se svátkem svatého Valentýna.
Průvod doprovázený skvělou mysliveckou kapelou ATLAS přinesl do ulic
Bezdružic dobrou náladu. Ta se přenesla i na večerní taneční zábavu. Kapela
Skalanka ze Švihova předvedla nejen výborné hudební a pěvecké vystoupení,
ale v úvodu celého večera všichni přítomní ocenili duchapřítomnost a rychlost
muzikantů při likvidaci nečekaného drobného požáru způsobeného vadnou
zářivkou. I když masek bylo letos na zábavě o něco méně než v minulosti,
slavnostní vyhodnocení nejlepších bylo jako vždy velmi napínavé. Program
zábavy nebyl ochuzen o losování o věcné ceny ani o dámskou volenku.
Zajímavým zpestřením byla Valentýnská soutěž o poukaz do Pivních lázní
v pivovaru Chodovar v Chodové Plané.
Na počátku druhé poloviny února byly obnoveny práce na stavbě
„Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
Ve spolupráci s firmou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. je řešen stav
vodovodních přípojek ke všem bytovým domům a speciálním kamerovým
systémem byl prověřen stav téměř všech kanalizačních stok. S blížícím
se příchodem jara se bude zvyšovat intenzita prací, což bude přinášet více
komplikací občanům bydlícím ve všech bytových domech v ulici Na Sídlišti.
V průběhu března by mělo být veřejnosti zpřístupněno parkoviště pro dvacet
osobních automobilů v prostoru vedle bývalé samoobsluhy, ale velmi
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pravděpodobně bude zcela uzavřen příjezd z ulice Sluneční. Pro všechny
občany v ulici Na Sídlišti, ale i pro zaměstnance firmy EUROVIA CS, a. s.
budou tři nejbližší měsíce velmi náročné. Bude třeba vzájemný respekt
a mnoho ohleduplnosti ze všech stran. Předběžnou útěchou může být
skutečnost, že dle smlouvy o dílo musí být stavba dokončena nejpozději
8. června.
V polovině třetího únorového týdne se objevily stavební stroje také v severní
části náměstí Kryštofa Haranta. Firma DYBS Plzeň, s. r. o. zahájila stavební
práce na 1. etapě rekonstrukce našeho náměstí. V první fázi bude vybudována
nová dešťová kanalizace. Avizovaná informativní schůzka pro všechny
majitele nemovitostí, které budou realizací projektu dotčeny, se uskuteční
v průběhu března. Přesný termín bude včas oznámen.
V závěru roku 2014 byla v rámci 35. výzvy Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast
podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací podána žádost o dotaci na realizaci
projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“. V průběhu
ledna jsme byli vyzváni k odstranění formálních nedostatků žádosti.
Ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů jsme nedostatky odstranily. V pondělí
9. února jsme obdrželi výzvu k upřesnění výdajů projektu. V spolupráci
s projektantem jsme požadované upřesnění rozpočtu projektu odeslali
ve středu 11. února. Přesně o týden později jsme obdrželi „Oznámení
o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti“. Náš projekt postoupil do další
fáze procesu administrace, kterou je věcné hodnocení. Pro oživení
připomínám, že výsledky procesu hodnocení žádostí podaných v rámci
35. výzvy ROP Jihozápad budou zveřejněny v dubnu a úspěšné projekty musí
být dokončeny nejpozději do 31. srpna 2015.
Velmi příjemná atmosféra zaplnila Dům U Haranta ve středu 18. února
při vernisáži fotografické výstavy „50 let panelových proměn okresu Tachov“.
Fotografie z výstavby panelových domů po celém okrese doprovázené
zajímavým komentářem předsedy Stavebního bytového družstva Tachov
Ing. Pavla Šatry a doplněné osobními vzpomínkami Ing. Miroslava Kemky
si přišlo prohlédnout celkem 18 zájemců. Asi to není mnoho, ale kdo přišel,
určitě nelitoval.
A co nás čeká na přelomu zimy a jara? Na první březnovou sobotu je připraven
tradiční dětský maškarní rej. V průběhu celého třetího měsíce v roce můžete
v Domě U Haranta navštívit výstavu „50 let panelových proměn okresu
Tachov“. V březnu budou zahájeny fotbalové soutěže. Přílohou tohoto
zpravodaje je tradiční rozpis všech jarních utkání našich fotbalových mužstev.
Mgr. Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
leden - únor 2015
28. 1. 2015
Dopoledne jednal starosta s ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Plzeňský kraj.
Krátce před poledne proběhla schůzka starosty s náměstkem hejtmana
Plzeňského kraje panem Ivo Grünerem.
Odpoledne podepsal starosta v Plzni na pracovišti Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt
„Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 1. etapa“, registrační číslo
projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03161.
29. 1. 2015
Krátce před čtvrtou hodinou odpolední uzavřel starosta společně s farářem
Benediktem Košlabem Tříkrálovou sbírku 2015, jejíž výtěžek činil 4 108 Kč.
30. 1. 2015
Dopoledne podepsal starosta v Plzni na pracovišti Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt
„Názorně,
a
proto
zábavně“,
registrační
číslo
projektu:
CZ.1.14/2.4.00/34.03185.
2. 2. 2015 - 8. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Cenové nabídky na plynofikaci bytových domů čp. 245, 247 a 248 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice.
3. Zprávu o stavu oken a balkónových konstrukcí bytových domů č.p. 245,
247, 248, 260 a 261 v ulici Na Sídlišti, Bezdružice.
4. Výroční zprávu za rok 2014 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Informace o přípravě realizace projektu „Názorně, a proto zábavně“.
6. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně
propojení s ulicí Sluneční“.
7. Program 5. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 11. února 2015.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Doplnění smluvního ceníku samovýroby dříví z nelesní zeleně, který tvoří
5

Bezdružický zpravodaj 3/2015

přílohu č. 4 b).
3. Kácení dřevin rostoucích mimo les (cca 25 ks bříz, osik a vrb) na pozemcích
parc. č. 439/2, parc. č. 493/6, parc. č. 448/6 a parc. č. 448/1 v katastrálním
území Polžice u Bezdružic formou samovýroby.
4. Žádost SKAVARE o. s., Tichá 164, 349 52 Konstantinovy Lázně 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 KD v Bezdružicích dne 21. 2. 2015 v době
od 17:00 do 03:00 hod následujícího dne.
5. ZO ČSCH Bezdružice pořádání propagační výstavy drobného hospodářského
zvířectva ve dnech 2. 5. a 10. 10. 2015.
6. ZO ČSCH Bezdružice bezplatné kopírování tiskopisů a formulářů potřebných
k zajištění chodu organizace v roce 2015.
7. Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení „JENNY.CZ“ za cenu 15 000 Kč
konané při pořádání kulturní akce Pivní slavnosti dne 18. 7. 2015.
8. Sponzorskou smlouvu č. 1/2015 mezi městem Bezdružice a společností
Kovovýroba Honzík, s. r. o., ČSA 200, 349 53 Bezdružice ve výši 2 000 Kč.
9. Sponzorskou smlouvu č. 2/2015 mezi městem Bezdružice a společností HBB,
s. r. o., Úterská 291, 349 53 Bezdružice ve výši 2 000 Kč.
10. SRPŠ při ZUŠ Bezdružice dotaci ve výši 30 000 Kč.
11. Smlouvu příkazní č. 10-ZPR-15 s firmou MAZEPPA s.r.o., Barrandova
404/28, 326 00 Plzeň na zajištění výběru dodavatele projektu „Názorně,
a proto zábavně“ za cenu 25 000 Kč bez DPH.
12. Smlouvu o dílo se společností KV engineering spol. s r. o., Závodu míru
584/7, 360 17 Karlovy Vary na zhotovení projektové dokumentace
pro vydání stavebního povolení a na zhotovení projektové dokumentace
pro provádění stavby na projekt „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta 2. etapa“ za cenu 275 700 Kč bez DPH.
13. Smlouvu o dílo č. 001501 s firmou Společnost pro poradenství, projekci
a design, s. r. o., Nové Město, Karlovo náměstí 16, 120 00 Praha 2 za cenu
19 120 Kč bez DPH.
14. Nabídku firmy Společnost pro poradenství, projekci a design, s. r. o., Nové
Město, Karlovo náměstí 16, 120 00 Praha 2 na provádění autorského dozoru
projektanta na akci: „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí
Sluneční“.

D. Rada města doporučuje:
1. Zastupitelstvu města Bezdružice schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku č. 1004991531 s Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.
2. Zastupitelstvu města Bezdružice schválit prodej pozemku parc. č. 482/11
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o výměře 1 905 m2, druh pozemku trvalý travní porost, pozemku
parc. č. 482/5 o výměře 1 199 m2, druh pozemku ostatní plocha – neplodná
půda, pozemku parc. č. 549 o výměře 188 m2, druh pozemku ostatní plocha –
ostatní komunikace a pozemku parc. č. 451/18 o výměře 458 m2, druh
pozemku orná půda vše v katastrálním území Polžice u Bezdružic za cenu
stanovenou znaleckým posudkem.
3. Zastupitelstvu města Bezdružice schválit uzavření Kupní smlouvy
č. 2/910/15 se Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci se sídlem
Karlovarská 7, 252 61 Jeneč o prodeji pozemku parc. č. 1485/2 o výměře
2 339 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
v katastrálním území Bezdružice za kupní cenu 70 170 Kč.

E. Rada města neschvaluje:
1. Žádost občanského sdružení LUNGTA, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1 o připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
3. 2. 2015
Krátce po desáté hodině jednal starosta v Chebu s projektanty z firmy TRI-IN,
Společnost pro poradenství, projekci a design, s. r. o. o projektové dokumentaci
na 2. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení na náměstí Kryštofa Haranta.
Před půl dvanáctou se starosta sešel v Sokolově s Ing. Jiřím Soukupem k diskuzi
nad návrhem řešení 2. etapy rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta.
V půl jedné byla v Karlových Varech podepsána Smlouva o dílo na vypracování
projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby
na 2. etapu rekonstrukce komunikací a odvodnění náměstí Kryštofa Haranta.
Od 13:00 hodin se starosta zúčastnil exkurze do ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský
venkov.
6. 2. 2015
Od 8:00 hodin se v Plzni v sídle Regionální rozvojové agentury Plzeňského
kraje uskutečnilo jednání ve věci vypracování studie na budoucí využití domu
č. p. 29 (bývalé ředitelství státních statků).
9. 2. 2015
Od 9:00 hodin se uskutečnil kontrolní den stavby „Rekonstrukce ulice
Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
11. 2. 2015
Krátce po poledni proběhla v kanceláři schůzka k přípravě výběru dodavatele
projektu „Názorně, a proto zábavně“.
11. 2. 2015 - 5. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice

A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 14. 1. 2015.
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3. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně
propojení s ulicí Sluneční“.
4. Informace o přípravě realizace projektu „Názorně, a proto zábavně“.
5. Informace o přípravě projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“.
6. Informace o přípravě a realizaci projektů.
7. Zprávu o činnosti finančního výboru.
8. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1004991531 s Českou
republikou – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 dle přílohy č. 4 b).
4. Záměr prodeje pozemku parc. č. 482/11 o výměře 1 905 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, pozemku parc. č. 482/5 o výměře 1 199 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, pozemku parc. č. 549
o výměře 188 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace a pozemku parc. č. 451/18 o výměře 458 m2, druh pozemku orná
půda vše v katastrálním území Polžice u Bezdružic. Kupní cena bude
stanovena dle znaleckého posudku.
5. Kupní smlouvu č. 2/910/15 se Státním statkem Jeneč, státním podnikem
v likvidaci se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč o prodeji pozemku parc.
č. 1485/2 o výměře 2 339 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace v katastrálním území Bezdružice za kupní cenu 70 170
Kč dle přílohy č. 4 d).
6. Rozpočtové opatření č. 2/2015.
13. 2. 2015
Odpoledne předal starosta v Plzni na pracovišti Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad Protokol o provedení změny v IS MONIT 7+, který
obsahoval přesun částky 176 176 Kč do nezpůsobilých výdajů projektu
„Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“. Dále bylo starostou
předáno Oznámení příjemce o změně projektu č. 1, které se týkalo snížení ceny
stavebních prací projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení
s ulicí Sluneční“. Původně předpokládaná cena stavebních prací ve výši
12 176 946,09 Kč byla při výběru dodavatele snížena na 8 126 048 Kč.
16. 2. 2015
Od 14:00 hodin se starosta v Plzni v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje
zúčastnil jednání Komise Rady Plzeňského kraje pro regionální rozvoj a fondy
EU.
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17. 2. 2015 - 9. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Dotaci občanskému sdružení Martinus, Křivce 29, 349 53 Bezdružice ve výši
30 000 Kč na činnost v roce 2015 a na 10. Martinské setkání.
3. Dotaci TJ Jiskra Bezdružice, Úterská 228, 349 53 Bezdružice ve výši
50 000 Kč na činnost v roce 2015.
4. Dotaci občanskému sdružení Plzeňská dráha, Družstevní 17, 301 00 Plzeň
ve výši 42 500 Kč na pořádání akcí „Pochod za mašinkou“ a „Bezdružické
parní léto 2015“.
5. Finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na vydání publikace s podtitulem
„Pivovary a pivovárky okresu Tachov“.
19. 2. 2015
Od 10:00 hodin se v Černošíně uskutečnilo jednání členské schůze
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
20. 2. 2015
Od 9:30 hodin se uskutečnil kontrolní den stavby „Rekonstrukce ulice
Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
Od 16:30 hodin se ve Slavicích uskutečnila závěrečná konference k projektu
„Demografické modely ve venkovském prostoru“. V rámci projektu
spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko byla pořízena studie na možné využití domu č. p. 29
v Bezdružicích (bývalé ředitelství státních statků).
Mgr. Jan Soulek, starosta města

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou
plánována vždy ve středu od 17:00 hodin v klubovně
Kulturního domu v Bezdružicích v těchto termínech:
18. 3. 2015
15. 4. 2015
20. 5. 2015
17. 6. 2015
(změna termínů vyhrazena).
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V MĚSÍCI BŘEZNU KONČÍ SPLATNOST:
1. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v částce 600 Kč za osobu
a kalendářní rok 2015:
a) pro fyzickou osobu,
1. která má ve městě trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců:
SPLATNOST: jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. 2015 nebo pololetně
ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 31. 7. 2015.
b) 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:
SPLATNOST: jednorázově a to nejpozději do 31. 3. 2015.
2. Nájemné za pozemky:
Občané, kteří mají od města pronajaté pozemky, jsou dle smlouvy povinni
uhradit nájemné za rok 2015 nejpozději do 31. 3. 2015.
3. Místní poplatek „za psy“:
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. 3. 2015. V případě nezaplacení
do uvedeného termínu se uvedená částka navyšuje o 100%.
Poplatek je možné uhradit buď hotově na podatelně Městského úřadu
Bezdružice nebo bezhotovostním převodem na účet města Bezdružice
č. ú. 125721872/0300, variabilní symbol 1341 a do poznámky uveďte jméno
a příjmení poplatníka.
Klára Fürbacherová
referentka životního prostředí
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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

-0,19

-0,49

-1,00

1,00+

Var. A

Samovýrobce provádí
těžbu, odvoz dříví a úklid
klestu

5 Kč/m3

40 Kč/m3

100 Kč/m3 120 Kč/m3

Var. B

Samovýrobce provádí
pouze těžbu a odvoz dříví,
úklid klestu zajišťuje
město

70 Kč/m3

110Kč/m3

170Kč/m3

Var. C

Zájemce kupuje již
450 Kč/m3
vyrobené dříví, těžbu a
manipulaci dříví zajišťuje
město

190Kč/m3

Lokalita: Bezdružice, ul. Na Sídlišti, p. p. č. 90/4
1 ks douglaska (1,46 m3), 1 ks smrk ztepilý (0,55 m3) – hmotnatost 1,005
varianta A: 241 Kč bez DPH, 292 Kč včetně DPH
varianta B: 382 Kč bez DPH, 462 Kč včetně DPH


Lokalita: Řešín, p. p. č. 16
1 ks jasan (1,01 m3) – hmotnatost 1,01
varianta A:
121 Kč bez DPH, 146 Kč včetně DPH
varianta B:
192 Kč bez DPH, 232 Kč včetně DPH


Lokalita: Horní Polžice, p. p. č. 439/2, p. p. č. 448/1
5 ks vrb, 16 ks bříz, 3 ks topolů osik (3,79 m3) – hmotnatost 0,16
Varianta A: 19 Kč bez DPH, 23 Kč včetně DPH
Varianta B: 265 Kč bez DPH, 321 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. 3. 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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Město Bezdružice využilo nabídky na bezplatnou spolupráci
se spotřebitelskou organizací dTest, o. p. s. z důvodu větší informovanosti
spotřebitelů o jejich právech, ale i povinnostech. Městský úřad se přihlásil
k pravidelnému odběru vydávaných tiskových zpráv, které bude v průměru 1x
až 3x týdně uvedená spotřebitelská organizace zasílat a které budeme následně
zveřejňovat na našich webových stránkách. Některé články se spotřebitelskou
tématikou otiskneme i v našem zpravodaji. Na Městském úřadě máme
pro občany od organizace dTest, o. p. s. několik praktických příruček v tištěné
podobě, a to příručky:
- Jak na koupi ojetého vozu, aby si spotř ebitelé věděli r ady př i nákupu
ojetého vozu nejen v autobazarech, zejména při ověřování technického stavu
a prověřování původu vozidla, při samotné fyzické prohlídce vozu a uzavírání
kupních
smluv.
K
dispozici
na
stránce
www.dtest.cz/ojetina.
- Spotřebitelská práva v novém, kter á str učně shr nuje všechny podstatné
změny v novém občanském zákoníku účinném od 1. ledna 2014 a usnadní
spotřebitelům orientaci v nové právní úpravě jejich spotřebitelských práv
a
povinností.
K
dispozici
na
stránce
www.dtest.cz/brozura.
- Jak nespadnout do pasti var uje spotř ebitele př ed r iziky nákupu zboží
a poskytování služeb při předváděcím a podomním prodeji a dává pomocí
vzorového dopisu návod, jak od nechtěné smlouvy odstoupit. K dispozici
na stránce www.dtest.cz/past.
- Stovka triků obchodníků pomáhá spotř ebitelům díky infor macím
vyhnout se četným úskalím, která jim hrozí při nákupech zboží i služeb.
Brožura obsahuje přesně sto triků, jimž čeští spotřebitelé podle zkušeností
spotřebitelské poradny dTestu nejčastěji musí čelit, a praktická doporučení, jak
se jim bránit. Nalézt ji můžete na stránce www.dtest.cz/triky.
Současně máme od této organizace pro občany dva druhy samolepek:
- Nevhazujte reklamu má pomoci od poštovních schr ánek př eplněných
letáky a jinými reklamními nabídkami, kterou musí doručovatelé respektovat
pod sankcí pokuty.
- Prodejci, nezvoňte, jejímž nalepením dává spotř ebitel jasně najevo
nezájem o nabídky podomních obchodníků, a tím je může odradit
od obtěžujících pokusů se na něho dozvonit.
Bc. Jana Wajdová
Tajemnice MěÚ Bezdružice
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Spotřebitelská poradna
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy?
Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jisti, jaká práva
jako spotřebitel máte?
dTest spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:
· Poradenství v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání zboží
v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu
nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných,
úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince a přes
elektronickou poradnu. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného
hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009, Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod
Elektronická poradna: www.dtest.cz/e-poradna
· Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, kter é zprostř edkovává
dosažení dohody ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli. Jde
o internetovou službu přístupnou každému na webových stránkách
www.vasestiznosti.cz. Jejich prostřednictvím může spotřebitel zadat stížnost,
sledovat postup případu a v závěru ohodnotit přístup podnikatele k řešení
jeho stížnosti.
· Databázi nebezpečných výrobků volně zpř ístupněnou na webových
stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné
zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
· Vzory - vybr ané vzor y pr ávních listin a podání vypr acované
pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz/
vzory).
· Elektronické příručky: J ak nespadnout do pasti (informační brožura
o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích a při
podomním prodeji), Pomocník na cesty, Jak na koupi ojetého vozu, Omyly
českých spotřebitelů, Potravinářský kompas, Spotřebitelská práva v novém
a další.
web: http://www.dtest.cz/
Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat
s nebezpečným výrobkem, jak odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcích
akcích či přes internet, jaká práva máte, když si vezmete spotřebitelský úvěr
a mnoho dalšího.
Spotřebitelská poradna dTestu je tu pro vás.
14
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Foto z archivů - Lidé z masopustů
Na jiném místě tohoto vydání zpravodaje jsou fotografie z letošního
masopustního průvodu v Bezdružicích. Na internetu se lze o tomto obyčeji
dočíst:
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic
společného s liturgií, přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slaví
se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst
před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým
svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný „tučný
čtvrtek". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce,
aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní
neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože
se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi
a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo
ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal „mužovský bál“, kam
neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody
maškar, hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky.
Obchůzky masek nemají závazná pravidla. Záleží na vtipu a nápaditosti lidí.
Masky byly všude pohoštěny něčím k zakousnutí a především pálenkou
a pivem. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly
každoročně např. medvěd vedený na řetězu medvědářem, tzv. klibna (šiml,
kobyla), objevovaly se i masky s jezdcem na koni, žid s pytlem nebo rancem
na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších. Téměř
všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný
na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů,
protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci
muziku „pochováním basy“. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat
přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel. O masopustních rejích z Čech i Moravy
jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě
staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které
se o masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem
18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly
přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům.
Celý tento svátek je především o setkávání lidí. Snímky těch, kteří již
bohužel nejsou mezi námi, byly pořízeny právě během bezdružických
masopustních průvodů. Zavzpomínejme na ně.
Jiří Bízek
(informace o masopustu byly použity ze stránek Víra.cz)
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Matematici zahájili
Jaro je na školách obdobím vědomostních soutěží. Začínají tradičně nejstarší
matematici (deváťáci) okresním kolem matematické olympiády. Z naší školy
tak 21. ledna odjeli do Stříbra dva soutěžící. David Ott a Benjamin Matala.
Pro Davida to byla první takto náročná soutěž. Cenné zkušenosti
ze čtyřhodinového matematického přemýšlení jsou ovšem k nezaplacení.
To druhý náš soutěžící Benjamin Matala má za sebou několik úspěchů
z minulých dvou let. První místo v okresním kole matematické olympiády
osmých tříd z minulého roku zopakoval letos v deváté třídě. Blahopřejeme!
Dobře zvládnutá matematika bude ku prospěchu nejen našim soutěžícím, ale
všem žákům se záměrem studia na středních školách. Současní deváťáci jsou
prvním věkovým ročníkem, pro který se připravuje matematika jako povinný
maturitní předmět. Někteří naši deváťáci tak už rozumně přehodnotili svůj
přístup k výuce tohoto předmětu. V dubnu navíc proběhne celokrajské
testování žáků s maturitními předpoklady z předmětů český jazyk, anglický
jazyk a matematika. Další dobrý důvod ke kladnému vztahu k předmětu
matematika.
Mladší žáci mohou poměřit své matematické schopnosti v soutěžích podle
kategorií přiměřených věku účastníků. Matematický klokan je připraven
na březen pro žáky od třetí třídy výše. Pythagoriáda od čtvrté do osmé třídy
na duben, stejně tak jako okresní kolo matematické olympiády šestých,
sedmých a osmých tříd.
Pro dobré matematiky zřizuje ZŠ v Bezdružicích přípravný kroužek, kterým
prošli od šesté třídy všichni naši úspěšní matematici bodující v okresních
a krajských soutěžích. Před čtyřmi roky to byl Honza Pubrdle, který přišel
na ZŠ v Bezdružicích ze ZŠ Konst. Lázně, o rok později David Škarda (ze ZŠ
Úterý), v loňském roce Jaroslav Semerád (ZŠ Bezdružice) a letos Benjamin
Matala (ze ZŠ Konst. Lázně). Samozřejmě není důležité, odkud žáci
přicházejí, důležitý vedle nadání je především zájem a píle.
Přeji všem žákům mnoho úspěchů nejenom v matematice.
Mgr. Pavel Burda
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My - nám
Divíte se, o čem Vám chceme povědět?
Druhé lednové úterý jsme totiž my - žáci 2. a 3. ročníku uspořádali
koncert pro žáky 2. a 3. ročníku.
Prostě jsme za pomoci našich učitelů hudby - pana Jiřího Paláta a paní Jiřiny
Kysilko Dvorské uspořádali takovou malou hudební přehrávku, kde jsme svým
kamarádům ukázali, jak zdatní jsme ve hře na rozličné hudební nástroje.
Představili jsme spolužákům hru na flétnu, příčnou flétnu, klavír, bubny i lesní
roh. A jaké byly naše pocity? Čtěte dál!
,,Dnes jsem byl na koncertě. Hráli tam moji kamarádi. Nejvíc se mi líbil
zvuk bubnů. Koncert byl moc hezký."
Tak těmito slovy vystihl v krátkosti akci žák 2. třídy Davídek Kotovský.
,,Hraní se mi líbilo, nejlepší byla Adélka. Doufám, že jsem to i já zahrál
na oba nástroje hezky." - Pavlík Hingar, 2. tř., bubny, flétna.
,,Soustředila jsem se na noty a ne na ty, co poslouchali. A to proto, abych
neměla trému." - Petruška Koutná, 2. tř., flétna.

,,Měl jsem trému a na konci se mi to trošku nepovedlo." - Matýsek Hurt,
2. tř., klavír.
,,Ale nikdo nic nepoznal!" - Fanda Dlouhý, 2. tř.
,,Bála jsem se, abych to zahrála dobře." - Eliška Hrabětová, 2.tř., flétna.
,,Zdálo se mi, že to nezahraju, ale dala jsem to!" - Alenka
Friedenbergerová, 2. tř., flétna.

,,Měl jsem strach, že mi tam budou lítat komáři (jiné noty)!" - Kája
Benedikt, 2. tř., bubny.
,,Měl jsem trochu trému, ale jak jsem to dohrál, tak to bylo dobré.
Dopadlo to dobře." - Honzík Hurt, 3. tř., bubny.
,,Všichni kamarádi hráli skvěle, ale já jsem měla strašnou trému. Jinak se
mi to líbilo." - Adélka Hošková, 3. tř., příčná flétna a klavír.
20
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,,Když jsem šel na řadu, tak jsem byl trochu nervózní. Hrál jsem píseň
Když jsem husy pásala a paní učitelky byly rády." - Kevin Vašina,
3. tř., bubny.
,,Nejvíc se mi líbilo, jak hrál Kevin a Honzík Hurt na bicí. A celkově to
na mě udělalo hezký dojem, líbilo se mi to." - Míša Škornička, 3. tř.
,, Mně se líbili úplně všichni a příště bych zase bez váhání na takový
koncert šla. " Klárka Miksová 3.tř.
,,Pro mě byla nejzajímavější klavírní skladba Adélky Hošků, která mě
zaujala melodií." - Jindřiška Vlažná, 3. tř.
,,Myslím si, že to bylo od našich kamarádů hezké. Moc se mi jejich hra
líbila. Obdivuji se jim a chtěla bych také umět na nějaký nástroj
hrát." - Nikolka Michalčíková, 3. tř.
,,Já jsem jediná, kdo umí hrát na lesní roh. Taky všichni koukali!" Michalka Ressová, 3. tř., lesní roh.
,,Všechno se mi moc líbilo a hlavně to, že jsme se nemuseli učit." Honzík Huleš, 3. tř.
Z pohledu nás učitelek shrnuto, podtrženo. Hodina poslechu příjemných
skladeb, a to vše s doprovodem klavíru. Melodie nám nejen zpříjemnily tu
chvíli, ale i příjemně naladily. Hra našich žáků v nás budila krásný pocit, kdy
jsme neměly daleko k slzám. Obdivovaly jsme se jejich schopnostem, umění
a citu pro hudební projev.
Za nás patří obrovské díky
panu Jiřímu Palátovi a paní Jiřině Kysilko Dvorské

Mgr. L. Blažková, Mgr. M Hartenscheidtová
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci březnu 2015 se dožívají
významného životního jubilea
tito naši občané:

Jaroš Josef
Bassová Marie
Furka Josef
a
Pavlíková Marie
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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MASOPUST 2015
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM:
Chodovar Chodová Planá, s. r. o. Potraviny CZ
Tanet West, s. r. o.

Řeznictví Kolesa

Kovovýroba Honzík, s. r. o.

Kadeřnictví Hanka

Prodejna Kamila

HBB, s. r. o.

PLANTIM, s .r. o.

Tůmová Dagmar

Pekařství Pustina

Restaurace U Sparťana

Jafra, kosmetické studio

Restaurace U Rákosníčka

Ekodepon, s. r. o.

Tintěra Jan

Autoservis Jan Ernst

Masáže Holková

Rapeto Čeliv, a. s.

Ing. Petr Kalista

Gengelová Miloslava

Blažková Anna

Stejskalová Renata

Plzeňská dráha

České dráhy, a. s.

Strabag, a. s.

Belas JS, s. r. o.

Nakladatelství FRAGMENT, s. r. o.

Wellness centrum K. L., a. s.

TEMPO Klatovy s. r. o.

Poděkování patří také všem ochotným dobrovolníkům, kteří se zúčastnili
masopustního průvodu, večerní zábavy nebo se jinak podíleli na zajištění této
akce.
DĚKUJEME!!!

Vyúčtování masopustu 2015
celkové příjmy -

54.377 Kč

celkové výdaje -

40.208,70 Kč

celkový zisk -

14.168,30 Kč (bez večeře a OSA)
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POZVÁNKA
NA VÝROČNÍ A VOLEBNÍ VALNOU HROMADU
TJ JISKRA BEZDRUŽICE
SOBOTA 14. 3. 2015 OD 14:00 HODIN
V POHOSTINSTVÍ SPORT (U RÁKOSNÍČKA)
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Volba návrhové, mandátové a volební komise
Zpráva o činnosti TJ za rok 2014
Zpráva o hospodaření TJ za rok 2014
Plán práce na rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2015
Diskuze
Volba výboru TJ Jiskra Bezdružice
Usnesení
Závěr
PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2015 S SEBOU !!!
Za TJ Jiskra Bezdružice předseda Houser Jiří

SPORT
Fotbalový turnaj seniorů
V sobotu 7. února se v tělocvičně bezdružické základní školy uskutečnil
2. ročník fotbalového turnaje seniorů „O putovní pohár prezidentů“.
Z původně nahlášených šesti mužstev se v předstihu omluvilo Záchlumí
a na poslední chvíli i Planá. Pořadatelé tedy museli improvizovat a bylo
dohodnuto, že mužstva Bezdružic, Konstantinových Lázní, Stříbra a Teplé
budou v základní části hrát dvoukolově každý s každým.
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Výsledky základní části:

Bezdružice

Teplá

Stříbro

0:0

1:0

1:1

------

------

------

0:0

1:2

3:2

0:0

2:0

4:0

------

------

------

0:0

0:3

2:0

Bezdružice

Konst.
Lázně

Teplá

Stříbro

Konst.
Lázně

0:1

0:2

1:2

------

------

------

2:1

3:0

5:1

1:1

0:4

2:1

------

------

------

2:3

0:2

1:5

Skóre

Body

Pořadí

6:5

9

3.

8:3

11

1.

11 : 7

9

2.

6 : 16

4

4.

Prvním finalistou se po vítězství 2:1 nad Stříbrem stalo mužstvo
Konstantinových Lázní. Druhé semifinálové utkání odehrála proti sobě mužstva
Bezdružic a Teplé. Po vyrovnaném boji a šancích na obou stranách vyhrála
Teplá nejtěsnějším výsledkem 1:0. V utkání o celkové třetí místo porazili naši
fotbalisté Stříbro výsledkem 4:2. Vítězem celého turnaje se po remíze 2:2
a rychle vstřeleném gólu v prodloužení stalo mužstvo Konstantinových Lázní.

Nejstarším hráčem turnaje byl vyhlášen pan Karel Štrejn ze Stříbra. Nejlepším
střelcem turnaje se stal pan Pavel Rašín z Konstantinových Lázní. Cenu
pro nejlepšího brankáře za nejmenší počet obdržených gólů získal pan Miroslav
Šašek z Konstantinových Lázní.
Poděkování za vydařenou sportovní akci patří všem zúčastněným fotbalistům
a všem pořadatelům z řad TJ Jiskra Bezdružice a Sokola Konstantinovy Lázně.
za TJ Jiskra Bezdružice Mgr. Jan Soulek
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Oddíl ledního hokeje
16. kolo
HC Příkosice - Jiskra Bezdružice 8:4

(1:2, 4:2, 3:0)

Sestava: Kocourek - Horna, Vacata, Hlaváč, Šmat - Kalista Marek, Bottcher,
Janota - Petřina, Seknička, Gazdík
Branky: Janota 2, Seknička, Böttcher
V posledním zápase sezony promarnili Kohouti šanci na postup do Play off.
I když v první třetině se ujali vedení a drželi postupovou remízu ještě
v polovině utkání, nedokázali ji udržet a nakonec znovu jako v podzimním
zápase dostali 8 branek a postupová šance se jim rozplynula.
Vedoucí Kalista:
Postup jsme si neprohráli jen v tomto zápase, ale již na podzim, kdy jsme
několikrát podlehli o jediný gól a na body jsme nedosáhli. Do tohoto ročníku
jsme šli s velkým očekáváním a ambicemi na klidný střed tabulky. Bohužel
k posilám, které stříleli branky, se tentokrát nikdo ze stabilního kádru nepřidal
a první útok na vše nestačil. Projevila se i nestabilní forma gólmanů a nejvyšší
počet obdržených branek v soutěži svědčí o slabé obranné hře celého mužstva.
Na konec ale postup zhatilo moje selhání, kdy do soutěžního zápasu nastoupil
hráč po dvou vyšších trestech. Bohužel to bylo v utkání, ve kterém jsme
porazili předposlední mužstvo ze Zbiroha a ten nás ziskem dvou bodů
přeskočil. Je to kruté poučení a věřím, že se to už nestane.
Ing. Petr Kalista
za oddíl ledního hokeje
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 149 -180 Kč/ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
Ve čtvrtek 12. března 2015
Bezdružice – u požár. zbrojnice - 14:15 hod
Ve čtvrtek 19. března 2015
Bezdružice - u požár. zbrojnice - 12:20 hod
………………………………………………………………………………..
Při prodeji slepiček
- výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po - Pá 9:00 - 16:00 hod,
tel. 601576270, 606550204, 728605840.

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.
Autor neoznačených fotografií: Jiří Bízek
Vychází 2. března 2015.
Uzávěrka dalšího vydání je 23. března 2015.
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2015 vyjde 1. dubna 2015.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
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Masopustní průvod dětí z MŠ a ZŠ Bezdružice 13. 2. 2015

Foto: Klára Fürbacherová

Masopust 14. 2. 2015

Foto: Marcela Ernstová

