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Vážení spoluobčané,
první dva zimní měsíce bez sněhové pokrývky
a mrazu nás tak trochu ukolíbaly svým mírným
průběhem, o to hůře jsme si na přelomu ledna a
února zvykali na příchod arktických mrazů
z východu.
Pro mnohé z nás není toto počasí výhrou, zvláště
pokud nepřeje našemu zdravotnímu stavu. Kromě
ranního vstávání do zimy nás může nemile překvapit i zamrzlé auto
nebo zpoždění vlaku. Prudké ochlazení pro živé tvory v přírodě
znamená někdy i ohrožení na životě, proto třeba myslivci mají nyní
jistě plné ruce práce.
Avšak i v takových podmínkách je možné nacházet řadu
pozitivních faktorů. Např. děti neměly o vánočních prázdninách
příliš možnost užít si zimních radovánek a sportů, takže nyní
s radostí vytahují brusle, hokejky a lyže, ačkoliv za sněhem musí
přece jen vyrazit do vyšších poloh.
Po pololetním vysvědčení a prázdninách, po zápisech pro budoucí
prvňáčky základní školy, čeká ty školou povinné
ještě týden jarních prázdnin v březnu. A pak už
se všichni budeme těšit na příchod jara.
Snad i Vám, našim čtenářům, toto čekání
zpříjemní i dnešní výtisk Bezděkovska černého
na bílém.
Vaše redakce

Zprávy z obecního úřadu
- 1. dubna 2012 budou vybraným dodavatelem
zahájeny práce na největší investiční akci volebního
období – rekonstrukci tří dosud prašných místních
komunikací a proto občany těchto ulic žádáme o
trpělivost a toleranci při provádění stavebních prací
- do konce dubna budou firmou SOVT RADIO nainstalovány nové
přijímače bezdrátového místního rozhlasu v Bezděkově a tak téměř
celé správní území obce bude pokryto tímto jednotným informačním a
varovným systémem. Výjimku tvoří Tetětice, kde není technicky
možné zajistit kvalitní příjem místního rozhlasu a občané jsou o
důležitých věcech informováni prostřednictvím krátkých textových
zpráv
- v rámci úspory el. energie budou při hlavních silničních tazích přes
část obce Bezděkov vyměněna stávající svítidla veřejného osvětlení za
úsporná s lepší svítivostí. V ostatních částech obce již byla svítidla
vybavena úspornějšími výbojkami 70W
- o víkendu 30.3 – 1.4. budou v částech obce Bezděkov na náměstí a
v Korytech na návsi u Kloudů přistaveny kontejnery na objemný
odpad
- v sobotu 31.3 od 8.00 do 10.00 v Bezděkově a od 10.15 do 11.00
v Korytech bude proveden svoz nebezpečného odpadu a ve stejném
čase bude firma Otava Elektronics zdarma svážet veškerý
elektroodpad
- upozorňujeme všechny občany, že z důvodů konání testovacích jízd
za účasti médií, sponzorů a významných hostů 47. MOGUL
ŠUMAVA RALLYE KLATOVY, zařazené do seriálu F.I.A.
Evropského poháru a XXI. HISTORIC VLTAVA RALLYE F.I.A.
Mistrovství Evropy historických automobilů bude v pátek 20. dubna
v době od 8.00 do 11.30 uzavřena komunikace v úseku Pískovna
Beňovy – Poborovice – křižovatka Volenov -Dolní Lhota
- v prostoru železniční zastávky bude zhotoven přístřešek pro cestující
včetně osvětlení a vybavení mobiliářem (lavičkou, odpadkovým
košem a vývěskou pro jízdní řád). Přístřešek je velikosti 6,70 x 3,55
m a výšky ve hřebeni střechy 2,96 m, bude proveden z typizované
konstrukce se sedlovou střechou a s dřevěnou výplní svislých stěn.
Bude umístěn 2,0 m od hranice kolejiště; 6,20m od průčelí výpravní

budovy a 2,15 m od štítu výpravní budovy, v rozsahu přístřešku bude
provedena dlážděná zpevněná plocha, která bude odvodněna příčným
sklonem od nástupní hrany volně na terén.
Pro cestující tak bude konečně k dispozici odpovídající zázemí a
budeme jen doufat, že díky vandalům nebude za krátký čas vypadat
jako stávající zděná budova.
Objednávka publikací
Pro velký zájem o publikaci Mgr. Tomáše Cihláře Pošumavské
pivovary, která obsahuje fotografie, historii a zajímavosti o
bezděkovském pivovaru a byla proto rychle rozebrána, sdělujeme, že
je možné si ji závazně objednat v kanceláři obecního úřadu.
Zakoupit zde také můžete zajímavý dárek, který určitě potěší vaše
příbuzné nebo rodáky a to brožuru Kresby historické architektury
bezděkovska autora Lukáše Martinky.

Pozvánka
na zasedání zastupitelstva Obce Bezděkov č. 8
dne 8. března 2011 od 18.00 hodin
ve společenské místnosti hasičské zbrojnice v Korytech
Program:
- volba návrhové komise, ověřovatelů, stanovení zapisovatele
- kontrola usnesení ze zasedání č.7 – Mgr. P.Papoušek
- zpráva o činnosti rady obce - J. Červený
- postup zavádění eGovernmentu do činnosti obecního úřadu
- rozpočtové změny 2012 – A. Šidlová
- zpráva hlavní inventarizační komise – Mgr. Papoušek
- zpráva velitelů JSDHO – Mgr. Papoušek, V.Švejda
- majetkové záležitosti, návrhy smluv – J.Červený
- různé
- diskuse zastupitelů a občanů
- schválení usnesení

Místní knihovna aktuálně
- provozní doba knihovny je každé pondělí od
17.00 do 19.00 hodin, registrované čtenářky a
čtenáři, kterým tato doba nevyhovuje, si mohou
knihy vypůjčit kdykoliv v pracovní době
Obecního úřadu.
- pracovnice Městské knihovny Klatovy
v prosinci v rámci obměny fondu vyměnily dva
kompletní soubory knih
- majitel rekreačního domu ve Vítané grafik Vladimír Vimr daroval
obecní knihovně autorské knihy, na jejichž vydání se podílel grafickou
úpravou. Některé jsou k dispozici především malým čtenářům nebo se
stanou vítanou cenou při dětských soutěžích v obci.
Děkujeme za krásný dárek……

TJ SOKOL Bezděkov informuje:
V roce 2012 se pod hlavičkou TJ Sokol
Bezděkov uskuteční tyto akce:
únor -dětské maškarní / termín bude upřesněn/
30. března od 18 hod - Valná hromada TJ Sokol
Bezděkov
7. dubna od 20 hod - Květinový bál / místenky
možno zakoupit v předprodeji u p. A. Pavlíkové/
30. dubna - Stavba Máje a sportovní odpoledne pro děti i rodiče
červen -Dětský den -/ termín bude upřesněn/
30. června - Táborák a sportovní odpoledne pro děti
21. července - Turnaj v nohejbalu
28. července- Turnaj ve volejbalu, Spiessovy
divadelní slavnosti
16. listopadu - Lampiónový průvod
2. prosince - Mikulášská besídka
9. prosince - Vánoční trhy
O letních prázdninách budou též probíhat tradiční sportovní pátky,
přesné termíny budou upřesněny.
Na všechny pořádané akce jste srdečně zváni!!!

Tradiční akce ZŠ Bezděkov-DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
23.1.2011 navštívilo naši školu 15 rodičů a prarodičů a všichni
návštěvníci byli zvědavi, jak pracují při vyučování jejich děti. Rodiče
měli možnost zúčastnit se výuky ve všech ročnících podle rozvrhu,
nejvíce je zajímaly předměty: český jazyk, matematika, prvouka,
anglický jazyk a tělesná výchova. Ocenili samostatnost žáků ve
třídách se spojenými ročníky, jejich aktivitu , zájem o učení a velmi je
zaujala práce na interaktivní tabuli při různých předmětech a pestrost
činností na ní. Rodiče potěšilo, že mohli svoje děti pozorovat při
školní práci.Na svoje kamarády a sourozence se přišli podívat i
předškoláci z místní MŠ, kteří se bez problémů zapojili do výuky,
řešili společně zadané úkoly a prohlédli si celou školu. Pohráli si i ve
školní družině, zacvičili tělocvičně ale nejvíce je upoutala práce na
interaktivní tabuli, protože mohli pohybovat obrázky a psát na ní. Paní
učitelky z MŠ mohly posoudit, jaký pokrok udělali jejich bývalí
svěřenci za půl roku ve škole.
Mgr. Marcela Hezoučká, ředitelka školy

Zápis do základní školy
Zápis do ZŠ Bezděkov pro š.r.2012/2013 se uskutečnil 2.2.2012.
K zápisu se dostavilo 8 dětí se svými rodiči. Lze předpokládat, že
někteří rodiče ještě požádají o odklad školní docházky, to je možné
do 31.5.2012.
Pravidelný provoz školní družiny je do 16.00 hodin a dvakrát
v týdnu mohou rodiče využít prodlouženého provozu do 17.00 h.
Nadějná matematička může být i z málotřídní vesnické školy

Petra Hajčiarová z Bezděkova obsadila v okresním kole matematické
olympiády ve velké konkurenci velkých škol jako jediný zástupce z
málotřídní školy krásné dělené 5.-8. místo. Pouhé tři body, které lze
připočíst na úkor nervozity z velké soutěže, ji dělily od umístění na
stupních vítězů. Opět se tak potvrdilo, že úspěšní žáci a budoucí
studenti vyrůstají na velkých i malých školách a handicapem není
spojení více ročníků ve třídě, ale záleží na jejich talentu, spolupráce
rodičů se školou a rozvoji schopností žáků během docházky na danou
školu.
Petro, gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy i obce!!!

Zápis do mateřské školy
Ředitelka Základní školy a mateřské školy v Bezděkově
oznamuje rodičům předškolních dětí, že zápis do Mateřské
školy v Bezděkově se uskuteční
ve středu 21.března 2012 od 15,00 do
16,30 hod. v budově mateřské školy
Rodiče si s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
K zápisu by se měli dostavit i ti rodiče, kteří uvažují přihlásit své dítě
k docházce až v průběhu školního roku.
Co naše škola nabízí?
• Vlastní školní vzdělávací program HRAJEME SI S PŘÍRODOU,
V POHODĚ A ZDRAVĚ zpracovaný dle Rámcového programu pro
předškolní vzdělávání zaměřený na osobnostní rozvoj, poznávání přírody
a její ochranu, ekologii, zdravý životní styl, rozvoj kompetencí
potřebných pro další život
• Adaptační program pro nové děti
• Dostatek hraček a pomůcek pro rozvoj herních dovedností
• Zařízenou školní zahradu s prvky k rozvoji fyzické zdatnosti, relaxaci a
vybudovaný svah pro sezonní činnosti
• Pěstování jahod na školní zahradě k obohacení jídelníčku MŠ
• Návštěvy divadelních představení v Klatovech a dalších kulturních akcí
• Předplaveckou výchovu v krytém bazénu v Klatovech 1x za 2roky
• Logopedickou péči v místní základní škole
• Kroužek malých hasičů a výuku angličtiny pro předškoláky
• Úzkou spolupráci s místní základní školou a školní družinou – společné
akce a vzájemné návštěvy
• Besídky pro rodinné příslušníky
• Výstavu a ochutnávku vánočního pečiva maminek a babiček dětí
• Společné aktivity rodičů a dětí – Bramboriáda, výstava Podzimní variace,
předvánoční a velikonoční dílny
• Přespání předškoláků se svými učitelkami v MŠ
• Stabilizovaný kolektiv zaměstnanců, prostředí rodinného typu, vstřícné
chování a individuální přístup
• Provoz 6.30 – 16.00 hod.
Přijďte, rádi Vás uvítáme a seznámíme s prostředím naší MŠ !
Alena Vlasáková,
vedoucí učitelka MŠ

Mgr. Marcela Hezoučká,
ředitelka školy

Přípravka mladých hasičů
V říjnu 2011 vznikla přípravka mladých hasičů v mateřské
škole v Bezděkově za velké podpory ředitelky školy Mgr.
Marcely Hezoučké a vedoucí učitelky v mateřské škole
Aleny Vlasákové. Kroužek je každé úterý v odpoledních
hodinách a vedoucími této přípravky jsou manželé Jaroslav
a Lenka Lobodášovi, kteří také organizují činnost kolektivu
malých hasičů v rámci SDH Bezděkov společně s velitelem jednotky
Mgr. Petrem Papouškem.
Přípravku mladých hasičů navštěvuje 13 dětí ve věku 3 až 5 let, z toho
je 7 chlapců a 6 dívek. I přes svoji nevelkou výšku a sílu se snaží
napodobit své starší kamarády a naučit se co nejvíce znalostí. Učíme
je v zjednodušené formě některé disciplíny požárního sportu, základy
požární ochrany, a aby to dětem lépe utíkalo a učení jim šlo od ruky,
jsou jejich schůzky doplněné o spoustu her a zajímavých akcí. Jejich
první soutěž je teprve čeká, ale už se na ní pilně připravují a všichni
věří, že zaznamenají první velký úspěch v jejich hasičské kariéře. Naší
snahou je zábavnou formou seznamovat děti s požární ochranou. Pro
některé děti, které již oddíl MH navštěvují, by nebyl problém poradit
si s likvidací menšího požáru či poskytnout první pomoc postižené
osobě. Učí se zacházet s hasebními prostředky, základy topografie a
ani turistika jim není nikterak cizí. A právě, že jsou to mladí hasiči,
jsou jim velmi blízké hasičské soutěže, kterých se koná během roku
bezpočet, hlavně pak v jarním období. V zimě převládá teorie, soutěže
zručnosti, vázání uzlů, šplh, poznávání topografických značek a další
činnost, která se pak musí zúročit během soutěží. Hned jak sleze
poslední sníh a terénní podmínky to dovolí, naloží se stříkačka,
hadice, proudnice, rozdělovač a další potřebné věci a vyráží se cvičit
na hřiště. To je teprve to správné show. Největší zájem je o útočné
proudy, tedy o samotné stříkání, ale nedá se nic dělat a každý
musí znát všechno, nic se nedá uspěchat ani ošidit, vše musí na
sebe navazovat a tzv. klapnout od začátku až do konce.
V září tohoto roku naše malá přípravka předvede
ukázku svého umění na hasičském odpoledni
v Bezděkově v rámci soutěže dětských kolektivů O pohár
starosty obce.
Vedoucí kolektivu Lenka Lobodášová

Pololetí bezděkovských tanečnic
Září 2011 nebylo pro některá místní děvčata
spojeno pouze se zasednutím do školních lavic, ale
také pokračování s aktivním pohybem a tancem. Na
podzim se tak sešlo ve třech skupinách 34 tanečnic CIKCAKu. Již první tréninky probíhaly v duchu intenzivních
příprav na blížící se říjnový klatovský pohár. Pro ty z Vás,
kterým se v regionálním tisku dne 25. října 2011 nenaskytla
možnost seznámit se s úspěchy bezděkovských děvčat, předáváme
následující informace: druhého ročníku klatovské taneční soutěže
Poslední tanec sezony aneb Letní noc v Riu se zúčastnily všechny tři
taneční skupiny CIK-CAK. Na soutěži se utkalo celkem pět set
tanečníků, přitom např. z Písku jich přijela stovka a z Bezděkova,
z jediného soutěžícího zástupce vesnic mezi městy, to bylo třicet dětí.
Skupina Mikro CIK-CAK, jejíž věkový průměr dosahoval pěti
let, byla nejmladším účastníkem a se svým tancem „Tom a Jerry“
vybojovala bronzový pohár. Stejné ocenění, avšak ve větší
konkurenci, si přivezla i nejstarší skupina CIK-CAK s vystoupením
„Rebelky“. Absolutním vítězem ve své kategorii se stala prostřední
skupina Mini CIK-CAK, neboť „Duhový svět“ byl všemi porotci
ohodnocen prvním místem a děvčata se tak radovala ze zlatého
poháru. K vynikajícím tanečním výsledkům děvčatům jistě
dopomohla i početná podpora fanoušků, kteří je povzbuzovali nejen
potleskem a pokřikem, ale i veselým transparentem.
V zimním období vystupovaly taneční skupiny Mini CIK-CAK a
CIK-CAK na tradičních Vánočních trzích v Bezděkově. Kromě
vystoupení jste děvčata mohli potkat v jednom z vánočních stánků.
Pokud jste si v něm něco zakoupili, touto cestou Vám za to velice
děkujeme, neboť výtěžek z prodeje přispěje na účast bezděkovských
tanečnic na březnových soutěžích v Praze. Kromě příprav na Prahu,
které jsou v plném proudu, děvčata obohatí svým vystoupením plesy
v Pocinovicích, Strážově a Květinový bál v Bezděkově (7.4.2012).
Doufáme, že se nám podaří Bezděkov reprezentovat co nejlépe,
zejména v pražské konkurenci. Držte nám palce!

Mikro CIK-CAK: Lea Maria Begerl, Tereza Bufková, Barbora
Hášová, Simona Kubíková, Denisa Kurcová, Tereza Novotná, Eliška
Panušová, Andrea Pekhartová, Aneta Skýpalová, Nikola Šabatková,
Karin Fišerová, Zuzana Vacovská, Sára Netalová, Veronika Bufková
Mini CIK-CAK: Maria Bedus, Nikola Berková, Petra Hajčiarová,
Zuzana Hammerová, Karla Hovorková, Simona Ježková, Erika
Kurcová, Eva Marková, Anděla Míšková, Kristýna Netalová, Jana
Poláková, Klára Švajglová, Blanka Valešová
CIK-CAK: Eva Hajčiarová, Eva Matějková, Diana Matviyuková,
Michaela Panušová, Kateřina Reiserová, Zuzana Smolíková, Nikola
Vítovcová

PS: Tímto bych se za celou redakci chtěla omluvit všem rodičům,
známým a hlavně tanečnicím, které tento článek očekávaly již
v předvánočním vydání, bohužel byl tento článek ve velkém množství
přehlídnut.

Jaké množství jsme vyprodukovali a kolik
odpadu předali k recyklaci v roce 2011???
pro srovnání jsou v závorce uvedeny údaje za rok 2010
• domácnosti a rekreační objekty v celé obci vyprodukovali v roce
2011 a svozovou firmou bylo uloženo na skládku Štěpánovice
144 tun komunálního odpadu / 128 tun/
•
v rámci dubnového mobilního svozu bylo předáno svozové firmě
30,6 tuny objemného odpadu a ze zahrádek / 32 tun/
•
do kontejnerů na stanovištích bylo během roku odevzdáno toto
množství odpadů z obalů:
• 8720 kilogramů papíru / 7600 kg /
• 7237 kilogramů plastů a nápojových kartónů/ 6.800 kg/
• 11072 kilogramů barevného skla / 9100 kg /
Obec Bezděkov také provozuje tříděný sběr komunálních odpadů a je
zapojena do systému EKO-KOM a to na základě Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Obec tak získává nárok na
odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů
z obalů, která se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení
o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami
komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství
vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru
a pomáhá tak snižovat náklady obce spojené s provozem systému
sběru využitelných složek komunálních odpadů. Pro vaši informaci,
náklady na výsyp odpadů z kontejnerů činily 130.000Kč, zpět bylo
obci poukázáno 70.000Kč.
Jsme také zapojeni v kolektivním systému REMA a jeho projektu
Zelená obec, který umožňuje občanům zbavit se vysloužilých menších
elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu, který je umístěn
v budově obecního úřadu. Od letošního roku bude vždy při svozu
nebezpečného odpadu možné odevzdat svozové firmě OTAVA
Elektronics jakýkoliv elektroodpad.
Děkujeme všem, kteří odpad třídí, ale je to i námět k zamyšlení. I
když bylo odevzdáno ke zpětnému využití více odpadu než v roce
2010, myslíte, že třídíme dostatečně nebo je možné se chovat
k životnímu prostředí ještě ohleduplněji???

Odpověď anonymovi
Váš dopis byl adresován paní Anně Šidlové ale
vzhledem k tomu, že se týká majetku obce a
člena zastupitelstva, považuji za svou
povinnost na něj odpovědět. Záměrně jsem nezvolil
klasické oslovení v dopise jako například vážený nebo milý,
protože pisatele jakéhokoliv anonymního dopisu si nevážím ani mi
není milý, snad je to u něj pozůstatek minulé doby, nedůvěra,
zbabělost, nevím. Použiji proto neutrální oslovení Vy.
Problém, který ve svém dopise zmiňujete, ve skutečnosti krádeží ani
žádným špatným skutkem není a mohl bych vám jej velice snadno
vysvětlit, pokud byste přišel osobně nebo zatelefonoval. Odstranění
jednotlivých suchých nebo jinak poškozených stromů na lesních
pozemcích a jiných pozemcích ve vlastnictví obce je prováděno
občany jako samovýroba palivového dřeva po posouzení a doporučení
odborného lesního hospodáře obce. Náklady na poražení jednotlivého
stromu profesionálním dřevorubcem, přiblížení technikou, odvoz ke
zpracování a likvidace klestu totiž převyšuje hodnotu tohoto dřeva a je
tak pro obec nerentabilní. Pokud momentální tržní cena dřeva
převyšuje náklady na samovýrobu, odborný lesní hospodář stanoví
cenu podle norem a ceny na trhu a účetní obce vystaví neprodleně
fakturu, která bývá uhrazena ještě před odvozem palivového dřeva. Je
to běžná, dlouhodobě vyzkoušená praxe, která vyhovuje oběma
stranám.
Tolik na vysvětlenou a jedna poznámka nakonec. Pro mého známého
grafologa nebyl až tak velký problém určit pisatele, přestože jste se
velice snažil změnit tvar a sklon písma. Charakteristika písmen,
znaků, diakritika, symbolika, rytmus, fixace a další znaky zůstávají, a
když odborník využije své dlouholeté znalosti z fenomenologie,
typologie a psychologie, zajímavý výsledek je na světě.
Pro sběratele místních senzací a zaručených informací nemám dobrou
zprávu, jméno pisatele znám pouze já a nechám si jej prozatím pro
sebe.
Josef Červený
starosta

Krátce o S-klubu…
Na počátku letošního roku jsme se měli možnost
setkat se zajímavými hosty: na lednovém setkání
nás v S-klubu navštívil poslanec MUDr. Michal
Janek a v únoru pak senátorka JUDr. Jiřina Rippelová. Příští setkání
proběhne v pondělí 5. března 2012 a tentokrát se dozvíte něco o tom,
„ Jak se žije cizincům mezi námi“. Do „křesla pro hosty“ usednou a
pobesedují s námi Svetlana Zhvakinová a Elisabeta Soiková.
Srdečně zveme k návštěvě S-klubu!

Pro pobavení i zamyšlení
Místo tradiční soutěže budete na tomto místě nacházet citáty
k aktuálnímu dění ve společnosti z populární knihy Arthura Blocha
Murphyho zákony:
Murphyho zákon:
Může-li se něco pokazit, pokazí se to
Z čehož vyplývá:
1. nic není tak snadné, jak vypadá
2. vše trvá déle, než předpokládáme
3. může-li se pokazit více věcí, bude to ta, která napáchá nejvíce
škody
4. nalezneme-li čtyři různé faktory, kvůli nimž se náš postup může
nevydařit, a vystříháme-li se jich, rázem se objeví pátý
5. necháme-li věcem volný průběh, půjde to s nimi od desíti k pěti
6. jakmile se do něčeho pustíme, něco jiného je třeba udělat dřív
7. každé řešení přináší nové problémy
8. proti blbům není ochrany – jsou příliš vynalézaví
9. příroda vždycky fandí skrytým vadám
Murphyho filozofie:
Usmívejte se. Zítra bude hůř.
Pokud vám některý citát připomíná současnou politickou situaci, jde o
podobnost čistě náhodnou.

Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo
zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u
státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra.
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.
Co finanční arbitr dělá?
Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak
k rozhodování těchto sporů příslušný český soud, mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních
služebi – například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor
zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné
výměně
elektronických peněz – například spor držitele předplacené karty jízdného s některými
provozovateli veřejné dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo
zprostředkování
spotřebitelského úvěruii - například spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové
smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními
společnostmi a
spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního
investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnostiiii - například spor
zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků.
Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů.
Kdo je finanční arbitr ?
Institut finančního arbitra jako mimosoudního orgánu pro řešení sporů byl zřízen již v roce
2003iv
pro spory z platebního styku. Od července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena na spory
ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Současně byla zřízena také Kancelář
finančního arbitra, organizační složka státuv, která plní úkoly spojené se zabezpečením
činnosti
finančního arbitra. Za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho jmenuje na
návrh
ministra financí.
Jak mohu služeb finančního arbitra využít?
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebitele)
(viz vzor návrhu). Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně
poštou,
v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím
datové
schránky) nebo osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra.
K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html.

Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?
Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré
náležitosti. Finanční arbitr dále nemůže rozhodnout, pokud:
a) spor nenáleží do působnosti arbitra,
b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno,
c) spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem,
d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí
řízení
zahájeno.
Jak finanční arbitr v řízení postupuje?
Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně,
spravedlivě a bez průtahů, nehájí tedy zájmy pouze jedné ze stran. V řízení postupuje arbitr
podle
zákona o finančním arbitrovi s přiměřeným použitím správního řáduvi.
Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu finančního arbitra lze uplatnit opravné
prostředky – námitky. Pravomocný nález finančního arbitra je soudně vykonatelný a má tedy
účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím. V případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím
finančního arbitra je možné podat k obecnému soudu žalobu o přezkum rozhodnutí.
Kde se dozvím více?
Kontakt
Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu
sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00
telefon : 257 042 094
fax : 257 042 089
e-mail : arbitr@finarbitr.cz
internetová stránka : http://www.financniarbitr.cz
facebook: https://www.facebook.com/FinArbitr
datová schránka : qr9ab9x
Úřední hodiny
Pondělí – 08:30 – 15:30 hod.
Úterý – 08:30 – 15:30 hod.
Středa – 08:30 – 15:30 hod.
Čtvrtek – 08:30 – 15:30 hod.
Pátek – 08:30 – 14:30 hod.
V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s činností finančního arbitra nás neváhejte kdykoli
kontaktovat.
V Praze dne 1. 2. 2012
Mgr. Monika Strejcová v. r.
finanční arbitr
např. zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních
systémech
(zákon o platebním styku), který byl nahrazen zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů
ii např. zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.
nebo
zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
iii např. zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
iv zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů
v zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,
i

Termínový kalendář 2012
5. března 18.00
S klub – Jak se žije cizincům mezi námi – beseda se
Svetlanou Zhvakinovou a Elisabet Soikovou
8. března 18.00 8. zasedání zastupitelstva obce – Koryta
5. března 18.00 S klub
15. března 17.00 D klub výtvarných technik
30. března – 1.dubna svoz objemného odpadu
31. března - svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu
1. dubna TJ Sokol - zdobení velikonočních břízek
2. dubna 18.00 S klub
19. dubna 17.00 D klub výtvarných technik
7. duben TJ Sokol Květinový bál
30. dubna TJ Sokol Bezděkov, SDH Koryta Stavění májek
7. května 18.00 S klub
17. května 17.00 D klub výtvarných technik
26. května průjezd jezdců cyklomaratónu Král Šumavy MTB 2012 částí obce
Struhadlo
1. června kulturní komise – kostel sv. Václava koncert pěveckých sborů
v rámci Evropského festivalu duchovní hudby
. června 14.00 SDH Koryta + Myslivecké sdružení – Dětský den
4. června 18.00 S klub
7. června 18.00 9. zasedání zastupitelstva obce – Bezděkov
14. června 17.00 D klub výtvarných technik
Červenec SDH Koryta – turnaj v nohejbalu „ Korytský písek“
21. července TJ Sokol – turnaj v nohejbalu Camil Cup
21.- 22. července – pouťové atrakce, kostel sv. Václava – výstava kreseb a
obrazů
28. července 18.00 – Spiessova divadelní společnost – divadelní představení
– sokolské hřiště
28.července 9.00 TJ Sokol turnaj O pohár starosty obce ve volejbalu smíšených
družstev – sokolské hřiště
29. července – Anenská pouť – kostel sv. Václava mše svatá
. srpna 14.00 SDH Koryta Kuličkyáda
25. srpna průjezd jezdců cyklomaratónu Král Šumavy ROAD 2012 částmi
obce Koryta a Tetětice
. srpna TJ Sokol Turnaj v petangue – sokolské hřiště
3. září 18.00 S klub
5. září 18.00 10. zasedání zastupitelstva obce – Koryta
9. září TJ Sokol táborák pro děti a rodiče- „Prázdniny skončily“
. září 14.00 Myslivecké sdružení - areál has. zbrojnice Bezděkov – 3.
Myslivecké odpoledne

13. září 17.00 D klub výtvarných technik
28. září 9.00 kult. komise+SDH – otevření stezky Spiessova naučná stezka
s pozváním do Patersdorfu +turistický pochod a cyklovýlet 4. Bezděkovské
kolečko
28. září 10.00 farnost - kostel sv. Václava – Svatováclavská mše
29. září Václavská pouť - 14.00 SDH Bezděkov – soutěž dětských kolektivů
hasičů O pohár starosty obce
30. září – Václavská pouť
1. října 18.00 S klub
Říjen TJ Sokol - Drakiáda
1. října 18.00 S klub
11. října D klub výtvarných technik
5. listopadu 18.00 S klub
8. listopadu 17.00 D klub výtvarných technik
16. listopadu 17.00 TJ Sokol Bezděkov – Lampionový průvod
2. prosince – TJ Sokol Bezděkov Mikulášská besídka
. prosince – SDH Koryta - Mikulášská besídka
6. prosince 18.00 11. zasedání zastupitelstva – Bezděkov
7.12 kulturní komise – kostel sv. Václava 18.00 hodin Vánoční koncert J.
Svěceného + doprovod cembalo
8. prosince 13.00 – 18.00 kulturní komise + D klub - has.zbrojnice Bezděkov výstava
9. prosince 13.00– 18.00 kulturní komise + D klub - has.zbrojnice Bezděkov výstava
9. prosince 15.00 kulturní komise + spol. org. has. zbrojnice Bezděkov 8.
ročník Vánočních trhů
15. prosince 18.00 SDH Bezděkov výroční valná hromada

