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Vážení občané,
rok 2015 se posunul do své poslední dvanáctiny. Na přelomu listopadu a prosince každoročně začíná advent. A co vlastní slovo advent znamená? Velmi podrobné vysvětlení pojmu advent najdeme v internetové encyklopedii Wikipedie.
Slovo advent pochází z latinského adventus, což znamená příchod. Advent je
dobou radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce,
dobou rozjímání a dobročinnosti. V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, kteří v době od jara do podzimu museli zvládnout veškeré zemědělské práce, a v zimě na ně čekal odpočinek, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní. Z uvedených domácích prací už nám toho v dnešní době příliš nezbylo, ale
zklidnění by nám všem jistě velmi prospělo. S obdobím adventu je spojeno
mnoho tradic lidových i moderních. U nás v Bezdružicích se symbolem začátku
adventu stalo zdobení vánočního stromu. Zdobení vánočního stromu pořádáme
vždy v předvečer první adventní neděle. Letos se zdobení vánočního stromu
z důvodu rekonstrukce náměstí odehrálo na novém místě a v netradičním prostředí staveniště. Vítanou kulisu nám připravilo počasí. Malá sněhová nadílka
přispěla k tradičně pohodové atmosféře.
Pojďme nyní krátce nahlédnout do dění jedenáctého měsíce roku. První listopadovou sobotu se uskutečnilo setkání seniorů. Tradiční akce se zajímavým programem opět přilákala několik desítek našich seniorů, kteří se vždy velmi dobře
baví. O týden později se v Křivcích již podesáté uskutečnilo Martinské setkání.
Příjemná atmosféra v kostele sv. Martina a jeho nejbližším okolí je dílem nadšenců ze spolku Martinus. Ve dnech 20. až 22. listopadu jsme měli možnost navštívit v našem kulturním domě zajímavé a zcela netradiční divadelní představení s názvem Dechovka.
Po celý listopad pokračovaly práce na realizaci části 2. etapy rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta. Od poslední říjnové dekády platí úplná uzavírka náměstí. Ta měla podle původních předpokladů trvat do konce listopadu.
S ohledem na postup stavebních prací a především kvůli bezpečnosti účastníků
silničního provozu a zaměstnanců prováděcí firmy byla úplná uzavírka prodloužena do poloviny prosince. S prodloužením úplné uzavírky náměstí se posouvá
i termín pro přemístění autobusových zastávek do Švermovy ulice. Všem řidičům a chodcům děkuji za respektování dopravního značení a pokynů stavební
firmy. Všem občanům, kterým probíhající stavební práce komplikují každodenní život, děkuji za trpělivost a toleranci.
Na začátku posledního měsíce v roce si ještě pojďme připomenout termíny zajímavých akcí, které nás v závěru roku čekají. V neděli 6. prosince se
od 14:30 hodin v Domě U Haranta uskuteční Vánoční koncert pořádaný Klubem přátel Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Od 15:00 hodin bude pro na3
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še nejmenší připravena v kulturním domě tradiční Mikulášská nadílka. Druhá
prosincová neděle je vyhrazena pro Vánoční trhy. I letos se můžete těšit na zajímavý program, prodejní stánky a občerstvení. Poslední kulturněspolečenskou akcí roku bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie Setkání
u betléma s písní a slovem.
Do posledních týdnů letošního roku přeji všem především pohodu a co nejvíce
klidu. Do roku 2016 přeji všem pevné zdraví a mnoho osobní spokojenosti.
Mgr. Jan Soulek, starosta města

Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
listopad 2015
2. - 4. 11. 2015
Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření města Bezdružice za období leden –
září 2015.
2. 11. 2015
Od 15:30 hodin se starosta zúčastnil domovních schůzí v bytových domech
č. p. 245, 247 a 248.
3. 11. 2015
Od 10:00 hodin se v budově školy uskutečnila schůzka starosty s vedením ZŠ,
MŠ a ZUŠ Bezdružice.
4. 11. 2015
V dopoledních hodinách byla provedena kontrola HZS PK v součinnosti
s ORP Stříbro v mezích jeho působnosti podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Krátce před třináctou hodinou podepsal starosta v Plzni na krajském pracovišti
Státního pozemkového úřadu smlouvu o převodu privatizovaného majetku
na pozemek p. č. 493/16 v k. ú. Polžice u Bezdružic.

4. 11.2015 - 26. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Změnu platového tarifu vedoucímu organizační složky Technické služby
s účinností od 1. 11. 2015 dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nabídku na výsadbu 3 ks lip kolem sousoší sv. Floriána v rámci realizace
4
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projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“.
4. Informace o průběhu realizace projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“.
5. Informace o ukončení kontroly projektu „Názorně, a proto zábavně“.
6. Informace o hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace k 30. 9. 2015.
7. Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace za školní rok 2014/2015.
8. Změnu platového tarifu ředitelky Základní školy, Mateřské školy a Základní
umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace s účinností
od 1. 11. 2015 dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
9. Informace o průběhu soudního jednání ve věci motorového vozu
M 131.1386.
10. Program 15. zasedání ZM dne 11. 11. 2015.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Uzavření dodatku č. 1 k dohodě č. 1/2014 o výši úhrady za přenechání práva
na využití pozemků k výkonu práva myslivosti uzavřené dne 19. 8. 2014 dle
přílohy č. 2 b).
3. Uzavření dodatku č. 5 k dohodě o způsobu a výši úhrady za přenechání práva
výkonu myslivosti na pozemcích přičleněných k vlastním honitbám LČR
ze dne 29. 12. 2006 s Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1 106,
501 68 Hradec Králové dle přílohy č. 2 c).
4. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 94/1, druh pozemku zahrada o výměře 160 m2 a části pozemku parc. č. 97/1, druh pozemku ostatní plocha o výměře 50 m2 v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako rekreační zahrady za roční nájemné ve výši 1 Kč/m2, tj. celkem 210 Kč na dobu neurčitou.
5. Cenovou nabídku společnosti ATLAS software a. s., V parku 2335/20,
148 00 Praha 4 na právní informační systém CODEXIS (doplňky LIBERIS
SILVER, REKODIFIKACE NOZ, SLEDOVANÉ DOKUMENTY) za cenu
21 000 Kč bez DPH (jednorázový zřizovací poplatek).
6. Nabídku společnosti Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/2, 190 00 Praha
9 na zakoupení modulu ERMS AP (vazba na Vitu) za cenu 22 400 Kč
bez DPH.
7. Odměnu vedoucímu organizační složky města Technické služby.
8. Odměnu vedoucí organizační složky města Knihovna Kryštofa Haranta.
9. Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
5
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rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PSA-VN-30/2015 ze dne
20. 3. 2015 uzavřený s Úřadem práce České republiky, Dobrovského
1278/25, 170 00 Praha 7.
10. Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PSA-VN-29/2015 ze dne
20. 3. 2015 uzavřený s Úřadem práce České republiky, Dobrovského
1278/25, 170 00 Praha 7.
11. Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PSA-VN-28/2015 ze dne
20. 3. 2015 uzavřený s Úřadem práce České republiky, Dobrovského
1278/25, 170 00 Praha 7.
12. Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PSA-VN-53/2015 ze dne
20. 3. 2015 uzavřený s Úřadem práce České republiky, Dobrovského
1278/25, 170 00 Praha 7.
13. Žádost Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice o přesun částky
27 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu na úhradu opravy komína.
14. Návrh Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace na vyřazení drobného hmotného majetku v celkové hodnotě 126 255,30 Kč dle přílohy č. 6 d).
15. Smlouvu o provedení prací a výkonů na odhrnování sněhu na místních komunikacích ve správě města Bezdružice v období od 5. 11. 2015
do 31. 3. 2016.
16. 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 KD v Bezdružicích dne
19. 12. 2015 v době od 15:00 do 03:00 hod následujícího dne.

D. Rada města doporučuje:
1. Zastupitelstvu města schválit starostovi města peněžitý dar ve výši jedné měsíční odměny.

E. Rada města neschvaluje:
1. Nabídku společnosti KOMPAKT spol. s r. o., Opletalova 683, 290 01 Poděbrady.
2. Nabídku IV-Nakladatelství s. r. o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3.
6
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5. 11. 2015
Starosta se ve Stříbře zúčastnil Regionální konference pořádané MAS Český Západ.
9. 11. 2015
V dopoledních hodinách proběhlo jednání starosty se zástupcem firmy STRABAG, a. s. ve věci postupu prací a stanovení termínu dokončení stavby.
Od 15:00 hodin se starosta zúčastnil jednání finančního výboru.
Od 17:00 hodin se na náměstí v okolí sousoší sv. Floriána uskutečnila světelně
technická zkouška pro stanovení správného umístění zemních svítidel.
10. 11. 2015
Od 13:00 hodin se uskutečnil kontrolní den stavby „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“.
11. 11. 2015
Starosta se v pozici předsedy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko a místopředsedy Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje zúčastnil
v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR slavnostního vyhlášení soutěže Nejkrásnější nádraží České republiky 2015.
11. 11. 2015 - 15. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice

A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 21. 10. 2015.
3. Sdělení o odstoupení od žádosti o koupi pozemku p. č. 1258/54 v k. ú. Bezdružice.
4. Informace o proplacení projektu „Názorně, a proto zábavně“.
5. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“.
6. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
7. Cenovou nabídku na vypracování Studie systému sídelní zeleně pro město
Bezdružice.
8. Informace o přípravě a realizaci projektů.
9. Návrh rozpočtu města na rok 2016.
10. Zprávu o činnosti finančního výboru.
11. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Bezdružice za rok 2015.
12. Protokol o výsledku kontroly provedené HZS PK v součinnosti s ORP Stříbro v mezích jeho působnosti podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
13. Informace o průběhu soudního jednání ve věci motorového vozu
M 131.1386.
7
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C. Zastupitelstvo města schvaluje:
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Program zasedání.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 12258/14/LCD ze dne 18. 12. 2014 uzavřený s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
Rozpočtové opatření č. 11/2015.
Peněžitý dar starostovi města.


1.
2.
3.
4.
5.

11. 11. 2015 - 27. jednání Rady města Bezdružice

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 841/UCHJ/32/15 se společností STRABAG a. s., Na Bělidle 198/24, 260 00 Praha 5.
14. 11. 2015
V průběhu dne bylo provedeno asfaltování komunikace na náměstí Kryštofa Haranta.
Od 13:00 hodin se v Křivcích v kostele sv. Martina konalo 10. Martinské setkání.
18. 11. 2015
Od 10:00 hodin se starosta ve Stříbře zúčastnil jednání k vypracování Místního
akčního plánu vzdělávání na území ORP Stříbro.
19. 11. 2015
Od 10:30 hodin se uskutečnil kontrolní den stavby „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“.
24. 11. 2015
V 9:00 hodin bylo v Konstantinových Lázních zahájeno jednání členské schůze
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
27. 11. 2015
Dopoledne se starosta v Černošíně zúčastnil jednání Dozorčí rady společnosti
Ekodepon s. r. o.
30. 11. 2015
Od 13:00 hodin se starosta zúčastnil prohlídky nově vybudovaného Environmentálního centra Krsy.
Mgr. Jan Soulek, starosta města

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
se uskuteční ve středu 16. prosince od 17:00 hodin v klubovně
Kulturního domu v Bezdružicích.
8
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Místní poplatek „za odpady“ – poplatková povinnost
za rok 2015
Poplatníci, kteří doposud nezaplatili místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za rok 2015, mají poslední možnost splnit svou poplatkovou povinnost
bez zvýšení poplatku.
Dle čl. 7 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2014, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude sazba poplatku nezaplaceného do skončení
kalendářního
roku,
za
který
se
poplatek
hradí
(do 31. 12. 2015), zvýšena o 50% z dlužné částky; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Poplatek je možné uhradit buď hotově v pokladně Městského úřadu Bezdružice nebo bezhotovostním převodem na účet města Bezdružice
č. ú.: 125721872/0300, variabilní symbol: 1340, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.
Více informací: Městský úřad Bezdružice, odbor výstavby a životního prostředí, e-mail: zivotni@bezdruzice.cz, tel.: 374 630 517.
Klára Fürbacherová
referentka životního prostředí

Nezapomeňte na předplatné
Bezdružického zpravodaje na rok 2016,
které můžete uhradit v podatelně MěÚ Bezdružice
od 4. 1. 2016.

9
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Městský úřad Bezdružice
bude uzavřen:
v úterý 8. 12. 2015 od 11:00 hodin
a ve čtvrtek 31. 12. 2015.
Bc. Jana Wajdová
tajemnice MěÚ Bezdružice

Nový jízdní řád Českých drah
platí od 13. 12. 2015
- na trati Pňovany Bezdružice zůstává zachován současný počet vlaků.
- vlaky z/do Bezdružic jedou přímo do/z Plzně hl. n., bez přestupu
v Pňovanech.
- odpolední pár vlaků 27319 (z Bezdružic ve 14.13 hod) a 27318 (příjezd
do Bezdružic v 15.46 hod) jezdí stále jen v pracovních dnech. V letní sezoně od 26. března do 9. října jezdí denně.
Od 13. prosince 2015 platí nové jízdní řády veřejné dopravy. Na Bezdružické
trati nedochází k žádným změnám. Vlaky budou i nadále jezdit přímo
z Bezdružic do Plzně hlavního nádraží a zpět bez přestupu v Pňovanech a zastavují na všech zastávkách. Pouze první ranní vlak 27311 končí
v Pňovanech, kde je nutné přestoupit na vlak do Plzně. Pozor na přestup
směrem na Stříbro a Cheb. Př i cestování na tuto str anu se bude stále
přestupovat v Pňovanech – zastávka. U některých vlaků se na spěšný vlak
do Chebu bude čekat kratší dobu. Spěšné vlaky do Chebu ve velkých Pňovanech nezastavují. Rozdíl vzdálenosti cestující nedoplácí, jízdenka je počítána
jako při přestupu v Pňovanech nádraží. Odjezd všech vlaků je v taktu vždy
ve stejnou minutu po celé hodině.
Od 13. prosince 2015 do 25. března 2016 opět nepojedou o sobotách, nedě10
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lích a svátcích odpolední vlaky 27319 (odj. z Bezdružic ve 14.13) a 27318
(odj. z Pňovan v 15,05). Během letní turistické sezony od 26. března do 9. října
2016 tento pár vlaků pojede denně. Ve zbývající části roku zase jen v pracovních
dnech.
Na všech vlacích bude nasazena částečně nízkopodlažní jednotka Regionova
a nebudou tu již jezdit staré motoráky řady 810. V Bezdružicích na vybrané vlaky navazuje autobusová linka do Bezvěrova, Manětína a Mladotic. Autobusy
jezdí ze zastávky u vlakového nádraží. V tabulkách nejsou pro zjednodušení
uvedeny zastávky Plešnice, Kozolupy a Vochov, vlaky v nich ale zastavuji.

směr BEZDRUŽICE – PLZEŇ
x27311

27313

27315

27317

x27319

27321

27323

Bezdružice

4.01

6.13

8.13

12.13

14.13

16.13

18.13

Konst. Lázně

4.05

6.17

8.17

12.17

14.17

16.17

18.17

Kokašice

4.08

6.20

8.20

12.20

14.20

16.20

18.20

Břetislav

4.11

6.23

8.23

12.23

14.23

16.23

18.23

Strahov

4.16

6.28

8.28

12.28

14.28

16.28

18.28

Cebiv

4.21

6.33

8.33

12.33

14.33

16.33

18.33

Lomnička

4.25

6.37

8.37

12.37

14.37

16.37

18.37

Trpísty

4.30

6.42

8.42

12.42

14.42

16.42

18.42

Blahousty

4.35

6.47

8.47

12.47

14.47

16.47

18.47

Pňovany

4.41

6.53

8.53

12.53

14.53

16.53

18.53

Pňovany zast.

:

6.58

8.58

12.58

14.58

16.58

18.58

Plzeň Křimice

:

7.15

9.15

13.15

15.15

17.15

19.15

Plzeň Zad. Skvrňany

:

7.17

9.17

13.17

15.17

17.17

19.17

Plzeň Již. předm.

:

7.21

9.21

13.21

15.21

17.21

19.21

Plzeň hl. n.

:

7.25

9.25

13.25

15.25

17.25

19.25
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směr PLZEŇ – BEZDRUŽICE
x27310 27312

27314

27316

x27318

27320

27322

Plzeň hl.n

6.35

9.05

12.35

14.35

16.35

18.35

Plzeň Již. předm.

6.38

9.08

12.38

14.38

16.38

18.38

Plzeň Zad. Skvrňany

6.42

9.12

12.42

14.42

16.42

18.42

Plzeň Křimice

6.45

9.15

12.45

14.45

16.45

18.45

Pňovany zast.

7.00

9.30

13.00

15.00

17.00

19.00

Pňovany

5.05

7.05

9.35

13.05

15.05

17.05

19.05

Blahousty

5.10

7.10

9.40

13.10

15.10

17.10

19.10

Trpísty

5.16

7.16

9.46

13.16

15.16

17.16

19.16

Lomnička

5.20

7.20

9.50

13.20

15.20

17.20

19.20

Cebiv

5.25

7.25

9.55

13.25

15.25

17.25

19.25

Strahov

5.29

7.29

9.59

13.29

15.29

17.29

19.29

Břetislav

5.34

7.34

10.04

13.34

15.34

17.34

19.34

Kokašice

5.38

7.38

10.08

13.38

15.38

17.38

19.38

Konst. Lázně

5.40

7.40

10.10

13.40

15.40

17.40

19.40

Bezdružice

5.46

7.46

10.16

13.46

15.46

17.46

19.46

x – jede jen v pracovních dnech

Bízek Jiří

Upozorňujeme občany,
že Sběrný dvůr Bezdružice
bude uzavřen
ve dnech 26. - 27. 12. 2015.
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Foto z archivů - Stopadesátdvojky
S koncem platnosti jízdního řádu 2014/2015 skončí významná etapa života
Bezdružické lokálky. Na trati z Pňovan do Bezdružic přestanou po 37 letech
jezdit motorové vozy původní řady M 152.0, dnes 810, zkrátka staré
„motoráky“. První vůz této, tehdy moderní řady byl na naší trať zapůjčen
z Lokomotivního depa Cheb v říjnu roku 1978 a v jeho kabině bylo možné
ještě spatřit strojvedoucího Otu Gabriela z Konstantinových Lázní. Zácvik
Bezdružických strojvedoucích na nové vozy probíhal na trati Svojšín – Bor,
kde už běžně jezdily. Vozů tohoto typu bylo pro ČSD vyrobeno celkem 678
kusů pro normální rozchod a dva vozy pro širokorozchodnou trať na východním Slovensku. V roce 1981 byl strojové stanici Bezdružice přidělen
zcela nový vůz M 152.0359. Přestože stopadesátdvojky nebyly pro cestující
žádným velkým komfortem, zachránily svojí jednoduchostí a levným provozem nejednu lokálku. Od 13. prosince 2015, kdy vstupuje v platnost nový
jízdní řád ČD, budou mezi Plzní a Bezdružicemi jezdit už pouze motorové
jednotky 814/914 Regionova, které vlastně vznikly rekonstrukcí původního
vozu M 152.0 a jednoho přípojného vozu.
Poslední možnost svezení starým motorákem bude v pátek 11. 12. na některých pravidelných vlacích. V sobotu 12. prosince 2015 pojede v dopoledních
hodinách z Pňovan do Bezdružic zvláštní slavnostní vlak, vedený některým
z motoráků, který na naší lokálce pravidelně jezdíval.
Na fotografiích jsou zachyceny jak motoráky, tak lidé, kteří s nimi pracovali.

Jiří Bízek
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Vážení přátelé sportovního rybolovu,
Dne 17. 10. 2015 proběhlo zarybnění rybníka Zaječí rybí osádkou o celkové
hmotnosti 560 kg. Tato osádka ryb se skládala z kapra obecného a amura bílého. Kapr obecný byl nasazen o velikosti 35 – 60 cm, amur bílý o velikosti
45 – 55 cm. Na korektní průběh celé akce dohlížel místostarosta a člen rady
města Bezdružice pan Kadlec. Kromě pana Kadlece se nasazení ryb zúčastnil
i člen rady pan Kadeřávek. Pan Kadlec průběh celé akce též fotograficky zdokumentoval.
Ryby byly odloveny a následně vypuštěny šetrným způsobem, aby nedošlo
k jejich poranění. Jsme rádi, že ohleduplné chování k živočichům a přírodě
nepatří pouze k našim hlavním prioritám, ale že stejně ohleduplní jsou i ostatní návštěvníci této nádherné lokality a zato bychom jim, respektive Vám, rádi
poděkovali. Rybářům přejeme krásné úlovky a návštěvníkům příjemně strávené chvíle v této malebné přírodě.
S přátelským pozdravem
Rybáři od Zaječáku

16

Bezdružický zpravodaj 12/2015

Ohlédnutí za chovatelskou výstavou
Letošní už v pořadí 18 propagační a prodejní výstava králíků, drůbeže a holubů konaná 10. října Základní organizací českého svazu chovatelů
v Bezdružicích. Z naší 13-ti členné základny vystavovalo 8 členů a to 24 kusů králíků, 23 kusů drůbeže a 61 holubů. Celkem vystavovalo 27 vystavovatelů 87 kusů králíků 12-ti plemen a 5 rázů, 87 kusů drůbeže 22-ti plemen
a 6 rázů, 103 kusů holubů 11-ti plemen a 11 rázů.
Posuzování králíků provedl pan Josef Louda, u drůbeže pan Vladimír Eisenreich a holuby posoudil pan Dušan Pítrmoc. O veterinární dozor se postaral
pan MUDr. Petr Kotas, občerstvení a kuchyň zajistil Martin Langmaier. Čestné ceny za králíky obdrželi Michal Vališ MCH z Černošína za Vídeňské
modré, paní Lenka Žemličková z Nečtin za Vídeňské šedé, pan Štěpán Mihoč z Ostrova u Bezdružic za Novozélandského bílé a Michal Vališ MCH
z Černošína za Novozélandské bílé. Pohár Šampióna si odvezl pan Daniel
Bayer za Vídeňského modrého.
U drůbeže pan Josef Veřtat z Tachova za Sasexy, pan Jakub Šedivý z Trpíst
za Kachnu orpingtonskou, pan Vojtěch Karásek z Nečtin za Hedvábničku bílou a pan Bohuslav Matějka z Řešína za Hempšírku. Šampióna získal pan Jakub Šedivý za Kočinku zdrobnělou.
U holubů pan František Vrbský z Teplé u Mariánských Lázní za Českého staváka, pan Josef Veřtat z Tachova za Pštrose červeného, pan Bohuslav Matějka z Řešína za Kudrnáče, pan Petr Fiala z Bezdružic za Římana. Pohár Šampióna získal také pan Petr Fiala za Českého staváka černého sedlatého.
ZO ČSCH Bezdružice děkuje všem finančním a věcným sponzorům:
HBB žárová zinkovna, Elekto Milan Červenka, Lékárna U Zlaté koruny,
obec Konstantinovy Lázně, Mgr. Jan Soulek (starosta města Bezdružice),
ZD Vlčák Černošín, pekařství Pustina, hospoda U Rákosníčka, hospoda
„U Sparťana“, Café Kryštof Harant, řeznictví Kolesa, Kovovýroba Honzík,
čerpací stanice Kokašice, Rapeto Čeliv, Agrofarmy Řešín, Ota Hovorka, Oldřich Hovorka, Miloslava Gengelová, Belas JS, kadeřnictví Hanka a členové
ZO ČSCH Bezdružice.
Zvláštní veliké poděkování panu Milanu Červenkovi za opravu elektroinstalace ve výstavní hale. Poděkování patří i nečlenům, kteří se podíleli na průběhu výstavy, paní ředitelce školy Mgr. Evě Kalistové za uvolnění žáků
pro zapisování u oceňování zvířat, panu Mgr. Janu Soulkovi za propagaci
a zhotovení katalogů.
Těšíme se na příští výstavu, jelikož se nám podařilo získat několik nových
členů a získali jsme i mladé chovatele. Tak ať se nám ty chovy daří a na shledanou na chovatelské výstavě v roce 2016.
Za ZO ČSCH Bezdružice, Lenka Vojtěchová
17
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
- Tak v září do mateřské školy nastoupilo 39 dětí, v říjnu přišly další
2 děti a 1 chlapec přestal chodit, teď nás je 41 a v lednu přijde ještě
1 kamarád.
- V září jsme ve školce viděly pohádku Letem světem s panem Pohodou, v říjnu přijel s Vodnickou pohádkou p. Mikan.
- V říjnu jsme se byly podívat na chovatelské výstavě, děvčata přednesla básničku na „vítání občánků“ .
- V listopadu to byla pohádka pana Pohody „O drakovi“ , zazpívaly
a zatančily jsme na setkání seniorů.
- A teď se už těšíme na čerty s Mikulášem a vánoce s Ježíškem .
- Připravily jsme si pro vás zajímavou fotku, když jsme byly ještě mimina TAK A TEĎ JIŽ CHODÍME DO VELKÉ TŘÍDY (je nás víc,
ale někteří kamarádi svou fotku nepřinesli).

Přejeme všem pohodový adventní čas - takový, jako jsou naše úsměvy na této
fotografii – děti z mateřské školy.
18
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Abeceda, to nic není,
kdo by se jí děti bál?
Pustíme se do učení
A B C D a tak dál. …..
S tímto odhodláním jsme se pustili v září do Živé abecedy. Každý prvňáček
jde do školy hlavně proto, aby se tam naučil číst, psát a počítat. Základem
pro správné čtení je samozřejmě znalost písmen. Některá se naši prvňáčci již
naučili prostřednictvím Živé abecedy. Písmena začali spojovat do slabik, slabiky v jednoduchá slova. Čtvrtek 19. listopadu byl pro všechny prvňáčky
slavnostním dnem, měli celý den Slavnost slabikáře. Děti měly za úkol
ukázat, co všechno už se naučily. Čekalo na ně skládání písmen, přiřazování
slabik k obrázkům, hraní písmenkového pexesa, úkoly na interaktivní tabuli,
puzzle písmena, čtení slabik a jednoduchých slov, psaní písmen, výroba písmenkových dobrot a říkanky k písmenům. Za všechny úkoly děti sbíraly zlaté
klíčky. Jelikož všechny děti dokázaly, že již poznají všechna písmenka i slabiky, které jsme se dosud naučili, mohli jsme přistoupit ke slavnostnímu předání
slabikáře a zlatého klíče, kterým si odemknou jeho stránky. Slabikář dětem
předala paní ředitelka Eva Kalistová. Po předání následovala slavnostní hostina z připravených písmenkovým dobrot. Moc jsme si slavnost užili a teď už
začínáme pilně pracovat, abychom na konci roku přečetli celou knížku.
A hurá na čtení ve slabikáři!
Prvňáčci a J. Soulková
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Harantovské ležení
16. listopadu odpoledne jsme se svými rodiči neodjeli na chalupy, do hor nebo
jiných zajímavých míst, jako mnozí vrstevníci z jiných škol, ale s nadšením
jsme se vrátili do naší školy. Jistě si řeknete: ,, A proč?"
No přece proto, že na nás čekala další část našeho projektu ,,S Haranty za Harantem" a spaní ve škole.
V 17:00 hodin nás rodiče přivezli před školu ,,vyzbrojené" batohy plnými dobrůtek, spacáky a především renesančním převlekem.
Ve škole nás uvítaly čtyři dobové komtesy, které nás celým večerem provázely.
V tělocvičně jsme si vyhledali místečka k uložení věcí, připravili jsme si svá
lůžka a nastrojili jsme se do dobových kostýmů.
Prostorem se linula líbivá melodie menuetů a nás čekala promenáda v šatech
a následně i taneční choreografie šlechticů a šlechtičen.
Poté následovaly vážné i nevážné úkoly týkající se osoby Kryštofa Haranta.
Svůj um jsme mohli zúročit při skládání puzzlí, básní, řešení kvízu i skládání
papírových lodí a parníků.
Po tvrdé a namáhavé práci nám byla odměnou opravdu královská hostina, která
na nás čekala v prostorách školní jídelny. Stoly se prohýbaly pod tíhou svícnů,
pohárů s vínem (malinovým), ovocnými mísami i tučnými zlaťáky.
Dvě služebné - kuchtičky Raduška a Janička - nám připravily pečené kuřecí paličky a k nim vynikající vošouchy (podobné dnešním bramborákům). Dezertem
naší hostiny se staly buchtičky a jiné dobroty od našich maminek.
Patřičně posilněni jsme se vydali cestou necestou k Domu U Haranta. Tam už
na nás čekal pan Gustav Černý se svým zajímavým vyprávěním o životě a osobnosti Kryštofa Haranta, jež doplnil hodně starými fotografiemi. Ještě jednou
mu moc děkujeme, že si na nás udělal čas.
Následně jsme se vrátili krátkou procházkou do školy, provedli večerní hygienu
a uložili se. Neusínali jsme s pohledem na hvězdné nebe, ale protože už jsme to
zase byli my - malí kluci a holky z naší školy, nepohrdli jsme na dobrou noc
puštěnou pohádkou Tři bratři, při níž již někteří z nás začali pokojně oddychovat.
Ráno bylo za chvíli a nás čekala pestrá snídaně, po které jsme se vrátili do tělocvičny a opět plnili zajímavé úkoly. Posledním úkolem před odchodem domů
bylo rozdělení si rolí na připravovanou dramatickou scénku z cesty Kryštofa
Haranta. Tu můžete zhlédnout 3. prosince v 16:00 hodin v Domě U Haranta.
Přijďte!
Vaši žáci I. stupně ZŠ Bezdružice
20

Bezdružický zpravodaj 12/2015

21

Bezdružický zpravodaj 12/2015

KNIHOVNA
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, ráda bych Vám prostřednictvím těchto
řádků poděkovala za Vaši přízeň, díky které se naše knihovna nestala jen
místem, kde se půjčují a vracejí knihy, ale stala se i místem setkání obyvatel
Bezdružic a blízkého okolí.
Blíží se konec roku, a proto Vám všem přeji příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2016,ve kterém
se doufám, budeme opět setkávat.
Alena Kozáková
knihovnice

BLAHOPŘEJEME
V měsíci prosinci 2015 se dožívá
významného životního jubilea:

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

Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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Přehled vánočních bohoslužeb 2015
23. 12. 2015 v 17:00 hod zpívání u betléma ZŠ Bezdružice /zahájení tříkrálové sbírky, přivítání světla z Betlému/
24. 12. 2015 Betlémské světlo
Konstantinovy Lázně: v čase od 10:00 hod do 11:00 hod si bude možné převzít Betlémské světlo v kostele Panny Marie Lurdské
Teplá - Město: v čase od 10:00 hod do 11:00 hod a od 16:00 do 17:00 hod
si bude možné převzít Betlémské světlo v kostele sv. Jiljí /na náměstí/
Štědrý den /vigilní mše sv. ze slavnosti Narození Páně/
15:00 Bezdružice
17:00
Teplá – Město
21:00
Okrouhlé Hradiště /bohoslužba Slova/
25. 12. 2015 Slavnost Narození Páně
Konstantinovy Lázně mše sv. v 9:00 hod
Teplá - Město mše sv. v 11:00 hod
Mnichov mše sv. ve 13:30 hod
26. 12. 2015 Svátek sv. Štěpána
Mnichov mše sv. v 11:00 hod
Ovesné Kladruby ve 14:00 hod /farní místnost v budově Obec. úřadu/
27. 12. 2015. Svátek Svaté rodiny
Konstantinovy Lázně mše sv. v 9 hod
Teplá - Město mše sv. v 11:00 hod
Bezdružice mše sv. ve 14:00 hod
31. 12. 2015 Mše sv. + děkovná pobožnost na konci roku
Teplá - Město v 11:00 hod
Konstantinovy Lázně v 9:00 hod
1. 1. 2016. Nový rok - Slavnost Panny Marie Bohorodičky
Konstantinovy Lázně mše sv. ve 14.00 hod
Teplá - Město mše sv. v 16.00 hod
Bezdružice v 15.00 hod
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3.1. 2016 Zjevení Páně /žehnání vody, křídy, kadidla/
Konstantinovy Lázně mše sv. v 9:00 hod
Teplá - Město mše sv. v 11:00 hod
Bezdružice mše sv. ve 14:00 hod
10.1.2016 Křest Páně
Konstantinovy Lázně mše sv. v 9:00 hod
Teplá - Město mše sv. v 11:00 hod
Bezdružice ve 14:00 hod
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Jídelní lístek : Vánoční trhy 2015
Bezdružice 13. 12. 2015 (Kulturní dům)
Děkujeme za Vaší každoroční přízeň a zájem o námi nabízená hotová jídla
a proto i letos jsme připravili polední menu pro Vaši nedělní pohodu.
Kuchyň otevíráme od 10:00 hod do vyprodání nabízených jídel.
Polední menu:
(č.1) :
Uzená polévka s rýží a zeleninou, pečené kachní stehno, červené zelí
s brusinkami, domácí babiččin knedlík, domácí kynutý knedlík……95 Kč
(č.2) :
Uzená polévka s rýží a zeleninou, svíčková na smetaně, vepřová pečeně, domácí kynutý knedlík, citron, brusinky………………………………..85 Kč
(č.3) :
Uzená polévka s rýží a zeleninou, vepřový smažený řízek, vařený brambor,
okurka, citron………………………………………………………...75 Kč
(č.4) :
Uzená polévka s rýží a zeleninou, kuřecí smažený řízek, vařený brambor,
okurka, citron………………………………………………………..75 Kč

Sladká dobrota: Domácí pouťové koláče od Věr ky 5 dr uhů
(průměr) cca 28 cm…………………………………………...1ks
(možnost prodeje půlek a čtvrtek koláčů)

65 Kč

Polévka bez hlavního jídla: Uzená s rýží a zeleninou…………….15 Kč
Hlavní jídlo bez polévky:
Pečené kachní stehno, červené zelí s brusinkami, domácí babiččin knedlík,
domácí kynutý knedlík………………………………………….…90 Kč
Svíčková na smetaně, vepřová pečeně, domácí kynutý knedlík, citron, brusinky.....................................................................................................80 Kč
Vepřový smažený řízek, vař. brambor, okurka, citron……………70 Kč
Kuřecí smažený řízek, vař. brambor, okurka, citron……………...70 Kč
Přejeme Vám dobrou chuť,
krásné prožití Vánočních svátků a šťastný Nový rok!
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BAZAR PLYŠÁKŮ ANEB VÁNOCE NANEČISTO
4. ADVENTNÍ NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI
20. prosince, 16.00 - 18.00,
Dům U Haranta, Bezdružice
Vstupné zdarma
Vánoce se blíží a s nimi přichází vůně
napečeného cukroví, čerstvých pomerančů nebo jehličí. Pojďme si společně přiblížit vůni Vánoc. Pro děti bude připraveno vánoční pohádkové pásmo na filmovém plátně, bazar plyšáků a výtvarná
dílna.
Rodiče mají možnost zhruba 120 volných minut strávit chvíli bez svých ratolestí, například v přátelském rozhovoru se známými u vánočního punče či jinou
odpočinkovou aktivitou.
Děti, ať si na bazar přinesou 1-3 plyšáky, se kterými si již nehrají. Počet přinesených plyšáků bude roven počtu plyšáku odnesených. Rodiče mohou přibalit
cukroví či jiné malé občerstvení.
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Rozloučení s rokem kultury 2015
Letos zažila Plzeň jako Evropské hlavní město kultury více než 600 akcí. Divadlo, koncerty, výstavy, akce ve veřejném prostoru, nový cirkus... Do povědomí
umělecké veřejnosti se vrátili plzeňští rodáci Jiří Trnka, Gottfried Lindauer
i Ladislav Sutnar, v duchu loutkářské tradice se městem prošly obří španělské
loutky, na které se přišlo do ulic podívat sto tisíc lidí. Na industriální tradici navázal nově otevřený areál Kreativní zóny DEPO2015, propojující umění s podnikáním. Kultura se stala každodenní součástí života města, které bylo dříve
známé jako metropole průmyslu a piva. Přestože řada akcí bude mít pokračování i v příštím roce, v polovině prosince přijde čas se s titulem Evropského hlavního města kultury rozloučit.
„V rámci slavnostního zakončení projektu nechystáme opulentní oslavy, ale
chceme si společně připomenout zážitky z pestrého kulturního programu a poděkovat divákům, umělcům i partnerům, kteří se na této výjimečné akci podíleli,“ vysvětluje programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko.
Rozloučení s kulturním rokem v týdnu od 7. do 12. prosince nebude jednou velkou akcí, naopak nabídne řadu akcí, které zaujmou různé skupiny diváků. Společně s Malým tanečním orchestrem Universal Divadla Sklep oslavíme 140 narozeniny Adolfa Loose, s Plzeňskou filharmonií a aktuálně nejzářivější hvězdou
českého operního nebe Adamem Plachetkou vás pozveme na operní gala
do DEPO2015, kde se ve spolupráci s plzeňskou firmou Horsefeathers odehrají
také snowboardové závody evropského formátu. Vyvrcholením rozloučení bude
pokus o světový rekord s nejdelším fotoalbem, do kterého vybereme fotografie
z akcí roku 2015 a které si pak budete moci odnést domů na památku.
Součástí nejdelší výstavy fotek na světě můžete být i vy! Pomozte nám vytvořit
nejdelší fotoalbum a společně zavzpomínat na letošní akce. Pošlete nám fotografie se svými zážitky z kulturního roku 2015, kterými naplníme 1,3 kilometru dlouhou trasu z náměstí Republiky do DEPO2015. V sobotu 12. prosince
mezi 15. a 18. hodinou si pak fotografie budete moci prohlédnout a na konci
výstavy si můžete vystřihnout a jako vzpomínku na rok 2015 odnést domů fotku, která je vám blízká. Fotografie v rozlišení 300dpi a minimálně 1500x1000
pixelů ukládejte na fotoalbum.plzen.eu do 10. listopadu 2015.
Program rozloučení s Evropským hlavním městem kultury 2015:
7. 12., 19:00 / Pocta Franku Sinatrovi / Měšťanská beseda
Sváťa Čech SUMMIT ORCHESTRA & speciální hosté z USA jako například
CAROLE ALSTON.
Vstup: 300-390 Kč
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8. 12., 19:00 / Orchestr Václava Hybše & hosté / KD Peklo
Vánoční koncert orchestru Václava Hybše, který slaví 55 let od svého založení,
doplní hosté jako Jitka Zelenková, Irena Kousalová, Martina Dolečková, Filip
Hořejš a Štěpán Růžička.
Vstup: 190-390 Kč
9. 12., 20:00 / Ben Cristovao / KD Peklo
Poslední vystoupení Bena Cristovaa v rámci podzimní tour v České republice.
Populárního zpěvák je zároveň ambasador Plzně 2015 a proto jeho poslední
koncert se uskuteční v Plzni, kde představí desku Made In Czechoslovakia a písně z právě připravovaného alba.
Vstup: 359 Kč
10. 12. / pocta Adolfu Loosovi / interiéry Adolfa Loose
10. 12., 20:00 / MTO Universal / DEPO2015
Malý taneční orchestr Universal – tančírna se členy Divadla Sklep v roli zpěváků a muzikantů. Uvádí Tomáš Hanák.
Vstup: 290 Kč / 50% sleva pro studenty a seniory / 20% sleva pro držitele Plzeňské karty
11. 12. Operní Gala s Adamem Plachetkou
Koncert Plzeňské filharmonie s exkluzivním hostem Adamem Plachetkou. Program: Mozart – Verdi – Puccini a další; Adam Plachetka – basbaryton; Tomáš
Brauner – šéfdirigent; Plzeňská filharmonie
Adam Plachetka: absolvent Pražské konzervatoře a HAMU, je laureátem řady
soutěží, například Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Roku 2005
debutoval v Národním divadle v Praze. V následujících letech zde nastudoval
postavy jako Don Giovanni, Figaro, Nardo, Argante a Guglielmo. Od září 2010
je stálým členem ansámblu Wiener Staatsoper. Jeho závazky čítají Salzburger
Festspiele, Bayerische Staatsoper v Mnichově, Pražské jaro, Théâtre Royal de la
Monnaie v Bruselu, Royal Opera House Covent Garden v Londýně, Musikverein
ve Vídni, Festpielhaus Baden-Baden, Glyndebourne Festival, Deutsche Oper
a Deutsche Staatsoper v Berlíně, Carnegie Hall v New Yorku, Teatro alla Scala
v Miláně, Wigmore Hall v Londýně nebo Metropolitan Opera v New Yorku.
Vstup: 390,- Kč / 50% sleva pro studenty a seniory / 20% sleva pro držitele Plzeňské karty
12. 12., 15:00 – 18:00 Nejdelší fotoalbum 2015
Nejdelší fotoalbum z kulturního roku 2015 v centru Plzně, na kterém se podílí
sami Plzeňáci. Ze sesbíraných fotografií se pokusíme vytvořit nejdelší fotoalbum na světě, kterým zaplníme trasu z náměstí Republiky do DEPO2015, kde
pak do večera pokračuje neformální oslava pro všechny. Společné fotoalbum se
začne rozvíjet v 15 hodin, za vůně svařáku a kakaa v doprovodu muzikantů si
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můžete fotografie prohlížet a vybírat, jakou z nich si chcete na závěr odnést domů.
12. – 13. 12. Horsefeathers Snowboard DEPOt
Snowboardové závody v DEPO2015 přinesou netradiční propojení snowboardingu, umění, kultury a industriálu. Záštitu poskytl jeden z nejkreativnějších
jezdců současnosti Eiki Helgason, na jeho pozvání do Plzně dorazí další známí
snowboardeři. Kromě závodů se představí kvalitní gastronomie a závěrečná afterparty. Pro veřejnost bude v neděli 13. 12. v areálu připraven menší snowpark
se zkušenými lektory a s možností zakoupení snowboardového zboží s výraznou
slevou.
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PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů Bezdružice děkuje všem sponzorům, kteří podpořili zábavu. Dál bych chtěl poděkovat paní Čapkové za vynikající guláš
a paní Filipové a paní Pazderové, které byly u vstupu. Veliké dík patří též
paní Havlíkové z oddělení kultury. Na závěr bych chtěl poděkovat hasičům, jejich manželkám a všem, co podpořili zábavu.
Autodoprava Kozák
Účetnictví Kadlecová Drahomíra
HBB žárová zinkovna
LAK servis Semerád
Zámek Bezdružice
Kadeřnictví Hanka
Pekařství Pustina
Městský úřad Bezdružice
Autoservis Ernst
Belas s.r.o.
Čerpací stanice Bezdružice
Restaurace u Rákosníčka
Restaurace u Sparťana
Paní Tintěrová Marie
Petřinová Miluše
Masáže Miluše Bílá
Jadroň Michal Milíře
Růžena a Karel Benediktovi
Řeznictví Kolesa Dalibor
Elektroservis Červenka
Kadeřnictví Linhartová Kateřina
Kadeřnictví Kolářová Ivana
Votík Václav Krsy

EMZ Hanauer s.r.o.
Agrofarmy Řešín
Rapeto Čeliv
SOTER Stříbro
Myslivecké sdružení Žižkův
mlýn
Ekologická likvidace vozidel
Karel Pouba
Autoneu Mgr. Jaroslav Cvrček –
Nová Hospoda 28, Bor u TC
Soukromý zemědělec Oldřich
Hovorka
EKODEPON Černošín s.r.o.
MERIMEX Planá s.r.o.
TEMPO Klatovy s.r.o.
Kovošrot Hýsek Planá
Nevagroup s.r.o.

Za SDH Bezdružice
Luděk Štefanisko
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Sport
Kopaná
Muži
Našim mužům se konec podzimní soutěže nepovedl. Po domácím dvojzápase
s Meclovem a Staňkovem, ve kterém získali pouze bod, se jim nepovedl ani
poslední venkovní zápas v Postřekově. V podzimní části soutěže skončili muži
na 11 místě se skórem 21:31 a s 16 body. Doufáme, že po „dobré“ zimní přípravě se jim bude v jarní soutěži dařit lépe.
Be – TJ ZD Meclov
1:2 Filip M. st.
Be – FK Staňkov
2:2 Čada L., Sládek M. PK
TJ Sokol Postřekov – Be 2:0
Dorost
Dorostenci hráli poslední podzimní zápas v Úněšově. V první polovině soutěže
jim patří 5. místo, se skórem 42:20 a s 19 body. Přejeme jim hodně úspěchů
v jarní části soutěže.
TJ Slavie Úněšov – Be

4:0

Žáci
Naši žáčci se v posledních zápasech podzimu vyznamenali. Všechny tři zápasy
vyhráli se skórem z těchto zápasů 36:1 poskočili na třetí místo v tabulce, kde
mají skóre 65:33 a 24 bodů.
Be – St. Sedliště
Studánka – Be
Be – Planá

19:0

Korim L. 4, Oroz D. 3, Janeček J. 3, Fojtík
R. 6, Kozelka J., Novotný P., vlastní
0:10 Oroz D., Korim L., Fojtík R. 3, Vašák T. 3, Janeček J., Kozelka J.
7:1 Janeček J., Fojtík R., Oroz D. 2, Burda Z.,
Lang V. 2
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek
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Oddíl ledního hokeje
4. kolo
Jiskra Bezdružice – Panasonic 3:7
(1:2, 1:3, 1:2)
sestava: Kocourek - Šmat, Hlaváč, Vacata, Velich - Kalista, Böttcher, DalimanPetřina, Seknička, Řezníček
branky: Böttcher, Kalista, Velich
Oslabená sestava chtěla potvrdit překvapivou výhru z Domažlic, ale už začátek ukázal, že tentokrát to nebude taková sláva. Hosté byli lepší od prvních
vteřin a už v 15 vedli 0:1 Bötcher sice ještě do minuty vyrovnal, ale třetinu vyhráli hosté. Ani druhá třetina se domácím nepovedla a hosté navýšili až
na 3 brankové vedení. V závěru pak pohodlně vedení ještě navýšili.
Vedoucí Kalista: Nedokázali jsme zopakovat bojovný výkon z minulého kola.
Hosté byli lepší a zaslouženě vyhráli.
5. kolo
Apollo Kaznějov B - J Bezdružice 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
sestava: Kocourek - Hlaváč, Vacata, Semerád, Velich - Janota, Böttcher, Daliman - Petřina, Seknička, Gazdík
Favorit potvrdil svoji roli a hladce zvítězil. Ještě první třetinu byli Kohouti
při silách, ale pak se prosadila kvalita soupeře
trenér Seknička: Favorit soutěže nás přehrával a s několika hráči áčka se
dokázal prosadit brankově.
6. kolo
J. Bezdružice – HC Holýšov B
4:2 (1:0, 0:1,3:1)
Sestava: Skýpala - Šmat, Hlaváč - Velich - Daliman, Böttcher, Janota - Gazdík,
Seknička, Petřina - Vacata
góly: Böttcher, Daliman, Janota, Šmat

Po dvou porážkách se Kohouti zvedli a dokázali přehrát soupeře o postup
do čtyřky. Zápas byl vyrovnaný až do poslední třetiny, kdy rozhodla naše zkušená první trojka.
vedoucí mužstva Kalista: Vyrovnaný zápas ve kterém poprvé nastoupil gólman Skýpala a mužstvo podržel. Rozhodla závěrečná třetina, kdy jsme šli
do 3 gólového trháku.
Za oddíl ledního hokeje
Ing. Petr Kalista
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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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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál pokojné vánoční svátky a do nového
roku 2016 především pevné zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví, spoustu splněných přání
a pracovních úspěchů v novém roce
přeje
Městský úřad Bezdružice.
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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 1. prosince 2015.
Uzávěrka dalšího vydání je 21. prosince 2015.
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2016 vyjde 4. ledna 2016.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
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Setkání seniorů 7. 11. 2015

Martinské setkání 14. 11. 2015

