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Vážení občané,
začátek února mnoho z nás přiměl ke konstatování „Jak ten čas letí“.
Nedávno byly Vánoce a už máme únor. Běh času je neúprosný a tak se
pojďme začíst do aktuálních informací z našeho nejbližšího okolí.
Úvod roku přinesl bílou nadílku. Děti byly natěšené na zimní radovánky, ale
rychlá obleva vše pokazila. Zatím trochu zvláštní lednové počasí částečně
umožnilo pokračování prací při rekonstrukci ulice Na Sídlišti. Parkoviště
pro dvacet osobních automobilů v prostoru za bývalou samoobsluhou je
téměř hotové. Byly zahájeny přípravné práce na budování nových chodníků
kolem bytového domu č. p. 260 – 261 a na vjezdu do sídliště z Plzeňské
ulice. Proběhlo několik různých jednání ve věci koordinace prací
s potřebnými úpravami na vodovodních a kanalizačních řadech a přípojkách.
Nutná je také spolupráce se společností O2 Czech Republic, a. s. Poděkování
patří všem občanům z ulice Na Sídlišti, kteří plně respektují práce stavební
firmy a svými automobily nekomplikují nelehkou situaci v celém prostoru
stavby.
V průběhu posledních týdnů byly zahájeny práce na rekonstrukci zahrady
mateřské školy. Zaměstnanci našich technických služeb provedli nezbytné
kácení dřevin a stavební firma pana Ladislava Stacha ze Stříbra zahájila práce
na vybudování nového oplocení.
Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi bude zahájena
na konci zimy, tedy pravděpodobně na přelomu března a dubna. Do té doby
ještě dojde k odstranění některých stromů v prostoru návsi.
V pátek 16. ledna bylo firmě DYBS Plzeň s. r. o. předáno staveniště
pro stavbu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 1. etapa“. Firma bude
s ohledem na počasí a konečný termín dokončení díla zvažovat zahájení prací
již v průběhu února a března. Přesný termín zatím neznáme, ale
před zahájením prací bude pro všechny majitele nemovitostí, které budou
realizací projektu dotčeny, uspořádána informativní schůzka.
A na co se můžeme těšit v únoru? Příznivci fotbalu mohou v sobotu sedmého
navštívit v tělocvičně naší školy turnaj seniorů. O týden později se uskuteční
tradiční masopust. Zajímavá výstava z historie panelové výstavby na okrese
Tachov bude veřejnosti zpřístupněna ve středu osmnáctého v Domě
U Haranta. Na poslední únorový týden se zcela nepochybně těší všichni
školou povinní. Doufejme, že jarní prázdniny přinesou zimní počasí a děti si
užijí zimních radovánek.
Mgr. Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
leden 2015
29. 12. 2014
Na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad byly dodány
podklady k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu
„Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta - 1. etapa“.
6. 1. 2015
V sídle Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje proběhla schůzka
k projektu „Demografické modely ve venkovském prostoru“, v jehož rámci se
zpracovává jednoduchá studie proveditelnosti na využití domu č. p. 29
na náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích (bývalé ředitelství státních
statků).
7. 1. 2015
Krátce po deváté hodině zahájil starosta se zaměstnanci Regionální rozvojové
agentury Plzeňského kraje konzultaci k projektům, které budou v letošním
roce realizovány s finanční podporou Regionálního operačního programu
Jihozápad.
Od 10:00 hodin se starosta zúčastnil jednání správního výboru Sdružení měst
a Plzeňského kraje (SMOPK).
9. 1. 2015
Starosta se v Ostrově nad Ohří zúčastnil jednání Valné hromady Euregia
Egrensis.
12. 1. 2015
Od 13:00 hodin proběhlo jednání s projektanty z firmy BRM s. r. o. ve věci
možného využití domu č. p. 29 na náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích
(bývalé ředitelství státních statků).
12. 1. 2015 - 6. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Navýšení cen nájemného a pachtovného u pozemků pronajatých nebo
propachtovaných za účelem zemědělského využití, které nemají BPEJ,
z důvodu změny cen zemědělské půdy podle katastrálních území
od 1. 1. 2015 podle vyhlášky 298/2014 Sb., o stanovení seznamu
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami
zemědělských pozemků.
3. Změny v systému EKO-KOM, které se týkají čtvrtletního výkazu a odměn
pro obce s účinnosti od 1. 1. 2015, viz. Příloha č. 1, č. 3 a č. 4 ke Smlouvě
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4.
5.
6.
7.
8.
1.

1.
2.
3.

4.

o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420000017
ze dne 24. 6. 2014.
Informace o podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce
náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“.
Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně
propojení s ulicí Sluneční“.
Informace o přípravě realizace projektu „Názorně, a proto zábavně“.
Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
Program 4. zasedání ZM, které se uskuteční dne 14. 1. 2015.

B. Rada města ukládá:
Referentce odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Bezdružice oznámit
nájemcům a pachtýřům novou výši nájemného nebo pachtovného
do 31. 1. 2015.

C. Rada města schvaluje:
Program jednání.
Přílohu č. 1 ke smlouvě TE 137-01/07 – kalkulační dodatek s platností
od 1. 1. 2015 se společností Komterm Čechy, s.r.o., Bělehradská 15, 140 00
Praha 4.
Uzavření Pachtovní smlouvy č. 1/2015 se spolkem Rybáři od Zaječáku, z. s.,
Trnová 330, 330 13 Trnová o pachtu pozemku parc. č. KN 651, druh
pozemku vodní plocha, způsob využití rybník o výměře 89 215 m2
v katastrálním území Řešín za účelem sportovního chovu ryb a rybolovu
s účinností zpětně od 1. 1. 2015 za roční pachtovné ve výši 42 538 Kč dle
přílohy č. 3 b).
Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města
Bezdružice:
a) 1 ks smrk ztepilý o obvodu kmene 97 cm – Bezdružice, ul. Na Sídlišti,
p. p. č. 90/4;
b) 1 ks douglaska tisolistá o obvodu kmene 144 cm – Bezdružice,
ul. Na Sídlišti, p. p. č. 90/4;
c) 1 ks javor o obvodu kmene 141 cm – Polžice u Bezdružic (Horní Polžice),
p. p. č. 482/11;
d) 1 ks borovice lesní o obvodu kmene 138 cm – Polžice u Bezdružic (Horní
Polžice), p. p. č. 424/2;
e) 1 ks javor o obvodu kmene 207 cm – Zhořec u Bezdružic (Pačín), p. p. č.
2040;
f) 1 ks lípa malolistá o obvodu kmene 100 cm – Zhořec u Bezdružic
(Kamýk), p. p. č. 2153;
g) 4 ks jabloní o obvodech kmenů 83 cm, 68 cm, 77 cm a 35 cm – Zhořec
u Bezdružic (Kamýk).
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5. Cenovou nabídku společnosti Jobstyl, s. r. o., Nýřanská 26, 323 00 Plzeň
na rizikové kácení 1 ks javoru rostoucího na pozemku parc. č. 2040 v k. ú.
Zhořec u Bezdružic (Pačín) v částce 3 364 Kč včetně DPH.
6. Smlouvu o dílo č. 001/2015 na realizaci stavby „Rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta – 1. etapa“ s firmou DYBS Plzeň s. r. o., Prvomájová
514/39, 322 00 Plzeň za cenu 9 166 127,62 Kč bez DPH.
7. Smlouvu o dílo na zajištění administrace projektu „Názorně, a proto
zábavně“ s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o. p. s.,
Riegrova 1, 301 11 Plzeň za cenu 217 800 Kč včetně DPH.
8. Žádost Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy
Bezdružice, příspěvková organizace o vyřazení pohledávek v celkové výši
4 089 Kč z výkazu Rozvaha. Pohledávky budou dále vedeny
na podrozvahovém účtu výkazu Příloha.
9. 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
17. 1. 2015 v době od 20:00 do 03:00 hod následujícího dne.
10. Návrh na vyřazení DDHM MěÚ Bezdružice v celkové hodnotě 1 290 Kč.
11. Rámcovou smlouvu č. 1/2015 na poskytování služeb.
12. Rámcovou smlouvu č. 2/2015 na poskytování služeb.

E. Rada města neschvaluje:
1. Žádost občanského sdružení Aragonit, Šlikova 16, 350 02 Cheb.
13. 1. 2015
V Domě U Haranta proběhlo od 10:00 hodin jednání zástupců obcí okresu
Tachov, které jsou členy Sdružení měst a Plzeňského kraje (SMOPK).
14. 1. 2015 - 4. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice

A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 17. 12. 2014.
3. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně
propojení s ulicí Sluneční“.
4. Informace o přípravě realizace projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 1. etapa“.
5. Informace o přípravě realizace projektu „Názorně, a proto zábavně“.
6. Informace o podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce
náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“.
7. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
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8. Informace o přípravě a realizaci projektů.
9. Informace o zůstatcích na bankovních účtech města k 31. 12. 2014.
10. Informace o zůstatcích na úvěrových účtech města k 31. 12. 2014.
11. Informace o vývoji daňových příjmů města.
12. Informace o plnění rozpočtu města za rok 2014.

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Rozpočtové opatření č. 1/2015.
4. „Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města“.
15. 1. 2015
Dopoledne proběhlo jednání se zástupci Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a. s.
a společnosti O2 Czech Republic, a. s. ve věci koordinace prací při rekonstrukci
ulice Na Sídlišti.
16. 1. 2015
Od 12:00 hodin proběhlo předání staveniště stavby „Rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta - 1. etapa“.
19. 1. 2015
Od 9:00 hodin proběhlo jednání se zástupci firmy STRABAG, a. s. ve věci
přípravy realizace stavby „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku
včetně návsi“.
Od 10:00 hodin jednal starosta s vedením ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice o běžných
provozních problémech a o přípravě projektu „Názorně, a proto zábavně“.
19. 1. 2015 - 7. jednání Rady města Bezdružice

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

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. 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
s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21,
370 01 České Budějovice.
3. 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 s Regionální radou
regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České
Budějovice.
7
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20. 1. 2015
Od 9:00 hodin se uskutečnil kontrolní den stavby „Rekonstrukce ulice
Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
22. 1. 2015
Odpoledne předal starosta v Plzni na pracovišti Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad doplňující podklady k žádosti o dotaci na realizaci
projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“.
24. 1. 2015
Starosta se od 17:00 hodin zúčastnil Výroční valné hromady Sboru
dobrovolných hasičů Bezdružice.
27. 1. 2015
Od 9:30 hodin se starosta v Lestkově zúčastnil jednání členské schůze
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
Od 15:00 hodin se ve Stříbře uskutečnila porada starostů obcí.
28. 1. 2015
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.
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:
11. 2. 2015
18. 3. 2015
15. 4. 2015
20. 5. 2015
17. 6. 2015
(změna termínů vyhrazena).
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SAMOVÝROBA DŘEVA Z NELESNÍ ZELENĚ
Město Bezdružice nabízí samovýrobu dřeva z nelesní zeleně rostoucí
na pozemcích ve vlastnictví města Bezdružice dle ceníku schváleného Radou
města Bezdružice:
HMOTNATOST
Samovýrobce provádí těžbu,
Var. A odvoz dříví a úklid klestu
Samovýrobce provádí pouze
těžbu a odvoz dříví, úklid
Var. B klestu zajišťuje město

-0,19

-0,49

-1

1,00+

5 Kč/m3 40 Kč/m3 100 Kč/m3 120Kč/m3

3

70 Kč/m

110Kč/
m3

170Kč/m3 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
varianta B: 382 Kč



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



Lokalita: Horní Polžice, p. p. č. 482/11, p. p. č. 424/6, p. p. č. 424/2
1 ks javor (0,93 m3), 1 ks jeřáb (0,27 m3), 1 ks borovice (1,14 m3) –
hmotnatost 0,78
Varianta A: 234 Kč
Varianta B: 398 Kč

Uvedené ceny budou navýšeny o DPH dle platného znění zákona o DPH, tj. 21%.
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. 2. 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.
Klára Fürbacherová,
referentka životního prostředí
9
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ OD 1. 1. 2015
 Výše místního poplatku: 600 Kč za osobu a kalendář ní rok
 Splatnost místního poplatku:
Pro fyzickou osobu,
· která má ve městě trvalý pobyt,
· které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
90 dnů,
· která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá
na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
· které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
jednorázovou úhradou do 31. 3. 2015 nebo pololetně ve dvou splátkách,
vždy nejpozději do 31. 3. 2015 a do 31. 7. 2015.
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
jednorázově do 31. 3. 2015.
Poplatek se platí hotově v pokladně MěÚ Bezdružice (I. patro, hlavní
kancelář) nebo převodem na účet: č. ú. 125721872/0300, variabilní symbol:
1340, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.
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 Ohlašovací povinnost:
· Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento
poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zákládajících
nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
· Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny
pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
· Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je připravena k nahlédnutí v podatelně, na odboru
výstavby a životního prostředí Městského úřadu Bezdružice a na internetových
stránkách města Bezdružice: www.bezdruzice.cz, Městský úřad, Obecně
závazné vyhlášky.
Klára Fürbacherová
referentka životního prostředí

Poplatek za psa
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. 3. 2015. V případě nezaplacení
do uvedeného termínu se uvedená částka navyšuje o 100%.
Poplatky 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.
Jana Komárková
vedoucí správního odboru
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Rybáři od Zaječáku, z. s.
Malé pojednání o rybníku Zaječí v roce 2015
Od 1. 1. 2015 má od města Bezdružice v pachtu rybník Zaječí spolek „Rybáři
od Zaječáku, z. s.“ Tento spolek vznikl ke konci roku 2014 a jsou v něm
zainteresováni lidé, kteří mají zájem o rozvoj a ochranu místního rybníku
Zaječí. Zájmem našeho spolku je a bude v první řadě šetrný přístup
a využívání této lokality. Budeme se snažit zajistit, aby se lov ryb a vyžití, a to
nejen rybářské, na tomto vodním díle posunulo kupředu při dodržování daných
pravidel a řádů. V tomto směru bude důraz kladen především na zachování
krásy této lokality, ochranu panenské přírody, udržování čistoty, kontrolu lovu
a pravidelné dosazování rybí osádky.
Již nyní vzniká mnoho otázek: „Jak to vše bude? Jak se bude moci chytat
a za jakých podmínek?“ A zároveň již mezi lidmi koluje i mnoho
dezinformací, polopravd či přímo lží a mýtů.
V krátkosti bychom si Vám dovolili sdělit, že tento nádherný kus přírody bude
i nadále sloužit k veřejnému rybolovu, jako tomu bylo doposud. Vzhledem
k tomu, že to tak cítíme a zároveň jsme byli i nuceni se tímto směrem zavázat
městu Bezdružice, vlastníkovi tohoto vodního díla, budeme dohlížet
na pořádek a čistotu krajiny, kontrolovat rybáře a nabádat je k udržování
pořádku u vody. Budou nutná i nějaká omezení - např. v příjezdu k vodě. Tato
omezení však, jak doufáme, prospějí v budoucnu nejen vodě samotné, ale
i lidem zde relaxujícím. Je připraven rybářský řád, který bude součástí přílohy
oprávnění k lovu ryb (povolenky k odlovu), připravují se i oficiální stránky
rybníka Zaječí a to na: www.zajecak.cz. Zde najdete veškeré základní
informace odpovídající na převážnou většinu otázek. Tyto stránky jsou již
v konečné fázi a budou spuštěny v průběhu měsíce ledna 2015.
Základní ceny povolenky k odlovu na rybníku Zaječí budou nastaveny
pro všechny přibližně stejně, jako tomu bylo pro rok 2014 a to roční 1.300 Kč
(děti do 15let – jeden prut s dozorem osoby starší 18let, důchodci a invalidé
1.000 Kč) a měsíční 600 Kč. Tyto budou prodávány po předložení platného
rybářského lístku, jako tomu bylo právě již v minulosti na Městském úřadě
Bezdružice nebo u jakéhokoliv člena Spolku. Není potřeba mít zaplacenou
jinou krajskou povolenku, žádné členské příspěvky ani odpracované brigády.
Víme, že jsou i rybáři, kteří nemají rybářský lístek a i těm bychom chtěli vyjít
vstříc. Rybáři, kteří nemají platný rybářský lístek, se mohou spojit
s jakýmkoliv členem Spolku a po základním zaškolení a prověření znalostí
spojených s lovem ryb, si budou moci opatřit oprávnění k lovu ryb také
za výše uvedené ceny. Také zde není potřeba mít zaplacenou jinou krajskou
povolenku, žádné členské příspěvky ani odpracované brigády.
12
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Zabývali jsme se i často kladenou otázkou na oprávnění lovu s výjimkou, tedy
lovu Non – stop. Ano, toto máme také připravené a jakékoliv informace ohledně
tohoto rybolovu Vám rádi sdělíme osobně nebo po telefonické domluvě. Rovněž
toto oprávnění si budete moci opatřit po kontrole znalostí spojených s lovem ryb
u jakéhokoliv člena Spolku. A opět zde není potřeba mít zaplacenou jinou
krajskou povolenku, žádné členské příspěvky ani odpracované brigády.
Dovolujeme si Vám tímto představit i členy Spolku včetně telefonních kontaktů
na ně. Případné dotazy komukoli rádi zodpovíme. Zároveň si rádi vyslechneme
připomínky a návrhy, které Vás trápí, napadají a které by mohly přispět
ke zlepšení chodu či nápravě nedostatků. Uvedené náměty, případné připomínky
budete moci také vkládat anonymně do schránky, která bude na pláži rybníka.
Těmito návrhy se budeme vždy důsledně zabývat.
Členové spolku:
· Roman Durkáč: tel.: 723 325 405;
· Jiří Heřman:
tel.: 739 071 564;
· Marek Bocan: tel.: 723 668 111;
· Libor Tesař:
tel.: 777 072 574;
· Jan Nuhlíček: tel.: 725 791 250;
· Martin Velich: tel.: 728 439 332;
· Zdeněk Vaněk: tel.: 777 757 580;
· nezávislá osoba pověřená kontrolou pan Luděk Beran: tel.: 722 688 267.
Víme, že cesta k uskutečnění našich cílů bude trnitá a bude mít i spousty
odpůrců a kritiků, ale věříme, že výsledek bude stát za vynaloženou námahu.
A proto si Vás tímto dovolujeme požádat, abyste nás v našem úsilí chápali
a podpořili, třeba jen slušným chováním a dodržováním základních pravidel
ochrany přírody. Respektujme všichni nastavená pravidla s ohledem na tuto
nádhernou krajinu a vodu, která nemá v širokém okolí konkurenci. Neničme si
to krásné, co nám tu ještě zbylo!
Na závěr bychom Vám chtěli popřát pohodu a klid v novém roce 2015.
Rybářům pak spousty chycených úlovků a radost z krásných chvil prožitých
u vody!
Vaši „Rybáři od Zaječáku“

13

Bezdružický zpravodaj 2/2015

Víte, že…
V roce 2014 se v našem městě narodilo 8 chlapečků a 4 holčičky.
Celkem se uskutečnilo 16 svatebních obřadů:
- Bezdružice - 4 svatební obřady
- Řešín - 1 svatební obřad
- Dolní Polžice - 1 svatební obřad
- Strahov - 1 svatební obřad
- Konstantinovy Lázně - 5 svatebních obřadů
- Potín - 1 svatební obřad
- Gutštejn - 1 svatební obřad
- Okrouhlé Hradiště - 1 svatební obřad
- Dlouhé Hradiště – 1 svatební obřad
Rozloučili jsme se s 8 občany.
obec, část obce

celkem obyvatel

muži

ženy

815

415

400

Dolní Polžice

4

2

2

Horní Polžice

22

14

8

Kamýk

5

3

2

Kohoutov

0

0

0

Křivce

13

6

7

Pačín

6

4

2

Řešín

35

15

20

Zhořec

9

4

5

Celkem

909

463

446

Bezdružice

Jana Komárková
vedoucí správního odboru
14
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Foto z archivů - Prodejna potravin na náměstí
V lednu uplynul rok od uzavření prodejny potravin spotřebního družstva Jednota
na bezdružickém náměstí. Před válkou je v tomto domě uváděn obchodník
Eduard Műller. V letech 1945 – 1961 tu byla prodejna Elektry. Potraviny se tu
prodávaly od roku 1961 do roku 2014. Dlouholetou vedoucí prodejny byla paní
Čečková, která v roce 1974 obdržela Státní vyznamenání za vynikající práci.
Nebudu se pouštět do výčtu všech prodavaček, které prodejnou prošly, protože
bych určitě na některou zapomněl.
První patro bylo původně využíváno k bydlení. Posledními obyvateli bytu byla
patrně paní Milada Šeratovská s dětmi. V 80. letech o byt nebyl zájem a byl
dlouhodobě prázdný. Místní národní výbor proto dal tři místnosti v prvním patře
k dispozici pionýrské skupině pro její činnost. Pionýrská organizace byla
v Bezdružicích založena v roce 1949 ještě pod hlavičkou Československého
svazu mládeže (ČSM). Z dochovaných kronik je zřejmé, že činnost pionýrské
organizace byla po všechna léta velmi pestrá. Ještě v dubnu 1989 proběhly
oslavy 40. výročí pionýrské organizace v Bezdružicích, při nichž byl na každý
den připraven pro děti nějaký program. Vše skončilo rokem 1989, kdy zápisy
v kronice končí. Samozřejmě se nedá přehlédnout ideologický podtext
některých akcí. Dnes je dům č. p. 26 prázdný a nevyužívaný a jeho budoucnost
je nejistá. A děti a jejich volný čas?
Jiří Bízek
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
HURÁÁÁÁ – už jsme zase ve své třídě a užíváme si obvyklé radosti, ale
máme i starosti – aby nám to tady zůstalo dlouho tak krásné – musíme trochu
víc uklízet své hračky tam, kam patří.
V pondělí 29. září loňského roku p. uč. Maruška po odemčení hlavních dveří
zjistila, že je u nás ve školce něco jinak – slyšela nezvyklý
zvuk………………tekla voda, ale bohužel stropem ze shora dolů (pod
umyvadlem v horní třídě praskla hadička). A začal „kolotoč“ – co s tím, první
co paní učitelka udělala zavřela vodu a poté jsme začaly telefonovat
na všechny strany – p. starosta se přišel podívat a přivedl nám na pomoc
zaměstnance technických služeb, paní ředitelka nám nabídla prostory v ZŠ,
rodiče jsme požádaly, zda by si mohli nechat děti na nezbytnou dobu doma .
TĚM RODIČŮM, KTEŘÍ TO UDĚLALI – JEŠTĚ DODATEČNĚ
DĚKUJEME.
P. starosta nám zajistil zapůjčení vysoušečů a výměnu všech hadiček na vodu;
p. Červenka přišel vypnout přívod elektřiny do dolní třídy; p. školník přijel
vysát vodu ze šaten a umýváren.
Zaměstnanci technických služeb nám pomohli vynosit skříňky i s hračkami,
koberce, lina a vybavení šatny. A začalo dlouhé čekání a vylévání vody
z vysoušečů a větrání………..
A ptáte se: „Co děti?“ – o ty bylo dobře postaráno – byl to pro ně zážitek:
byly všechny v horní třídě, chodily na obědy do základní školy a hlavně
ani nespaly – jen odpočívaly u pohádek (kdo chtěl a potřeboval – mohl
spát).
A jak pokračovala práce na odstranění následků vytopení: objednání nábytku,
objednání firmy na podlahářské práce – stěrka, linoleum, koberec – této
práce se zhostila firma p. Bílého.
O oškrabání loupajících se omítek se postaral pan školník. V polovině října se
začalo také malovat (zaměstnanci technických služeb, kteří také odvezli
poškozený nábytek a zničené koberce). Úklid byl hlavně na naší paní
uklízečce, i když jsme jí také my učitelky trochu pomohly. Je vymalováno,
položené koberce v obou třídách a lina v obou šatnách – čekáme na nábytek
do dolní třídy a šatny.
Tak a ještě nástěnky, obrázky na stěny, hračky tam, kam by mohly patřit a už
…………..¨
Ještě jednou za všechny z naší školky chci poděkovat rodičům za trpělivost
a také za nabídnutou pomoc. Panu starostovi za pomoc při likvidaci následků,
zaměstnancům technických služeb, kteří přijeli na zavolání a pomohli. Všem
19
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v základní škole, že vydrželi naše štěbetání u oběda, školákům za to, že občas
museli počkat, než se naobědváme.
A ještě bych chtěla popřát dětem, aby se jim v „novém“ líbilo.
Růžena Benediktová
vedoucí učitelka mateřské školy
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Informace o přijímacím řízení na střední školy
Děkuji všem rodičům vycházejících žáků a žáků přestupujících na osmileté
gymnázium za jejich účast na podzimní schůzce. Dovoluji si nyní pouze
připomenout nejdůležitější informace, které zde zazněly.
Žáci podávají v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání
nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání do prvního ročníku oborů vzdělání
středních škol. Přihlášky je nutné zaslat na střední školy nejpozději
do 15. března 2015. Na studijní obory, které jsou zakončeny maturitní
zkouškou, konají všichni žáci jednotné přijímací testy z českého jazyka
a matematiky.
Přijatý uchazeč již nedostává písemné rozhodnutí o kladném výsledku
přijímacího řízení. Ředitel střední školy odesílá písemné rozhodnutí pouze
nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní v prostorách školy
a na webových stránkách školy.
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je stanovena na 10 pracovních dnů ode
dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. Pokud uchazeč zápisový
lístek neuplatní, ztratí nárok stát se studentem školy. Zápisový lístek nelze vzít
zpět. Jedinou výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění
na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání
zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není
rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.
Přeji všem hodně štěstí a úspěchů při přijímacím řízení.
Mgr. Petr Wenzl
výchovný poradce

Poděkování
Vedení ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice děkuje za sponzorské dary Mgr. Jaroslavu
Mudrovi, Drahomíře a Lumíru Kadlecovým a Mgr. Ing. Markétě Cvrčkové.
Jejich peněžité dary budou použity na úhradu dopravy našich žáků na soutěže.
Mgr. Eva Kalistová
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci únoru 2015 se dožívají
významného životního jubilea
tito naši občané:

Třeštíková Anežka
Jarošová Božena
Bízková Hana
Soulek Jan
a
Sulíková 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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TJ Jiskra Bezdružice
a TJ Sokol Konstantinovy Lázně
Vás srdečně zvou na
2. ročník fotbalového turnaje seniorů
„O putovní pohár prezidentů“,
který se bude konat

v sobotu 7. 2. 2015 od 9:00 hod
v tělocvičně v Bezdružicích
za účasti mužstev: Bezdružic, Konstantinových Lázní, Plané,
Stříbra, Teplé a Záchlumí.
Občerstvení zajištěno
po celou dobu turnaje.
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Plzeň zve na sezónu nového cirkusu i výstavu Jiřího Trnky –
vstupenky si můžete koupit v Bezdružicích
Plzeň je ve světě známá především díky pivu. Letos se ale jméno našeho
krajského města bude skloňovat především v souvislosti s kulturou. Plzeň je
totiž nositelem prestižního titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Již
od ledna se budou na různých místech konat zajímavé kulturní akce, výstavy
a další události, které stojí za to navštívit. Informace o programu nabízí
především internetové stránky www.plzen2015.cz, ale také kancelář MAS
Český Západ v Domě U Haranta v Bezdružicích. Zde si také můžete zakoupit
vstupenky na většinu akcí, stejně jako na řadu jiných, jejichž pořadatelé jsou
zapojeni do systému Plzeňská vstupenka.
V následujících měsících doporučujeme především představení nového cirkusu.
Nejedná se o klasický cirkus se zvířaty, ale především o akrobatická a taneční
čísla, pantomimu a klauny. Představení jsou uváděna v různých šapitó, jejichž
návštěva je sama o sobě zážitkem. Nejbližší je představení MATAMORE, které
uvede francouzský Cirque Trottola & Petit Théâtre Baraque v parku za Plazou
ve dnech 3., 4., 7., 8., 11. a 12. února. V dubnu pak následuje španělský ansámbl
PSiRC s představením ACROMETRIA, které oživí DEPO v Doudlevcích.
V květnu pak přijede italský soubor čerstvých absolventů současné cirkusové
školy MagdaClan, který jste mohli vidět již v září 2012 při akci P(O)SVÍCENÍ
v Konstantinových Lázních. Vstupné se pohybuje od 390 do 490 Kč, děti,
studenti a senioři mají slevu 50%, držitelé Plzeňské karty 20%.
Zvláště pro děti je určeno představení ALADIN připravené ve spolupráci
Divadla Alfa a Divadla Bratří Formanů. Dobrodružství Aladina a kouzelné
lampy je plné loutek, exotických rekvizit, melodií a obrazů. Vydat se na něj
můžete 26. a 28. února a 1. března, začátky v 15:00 nebo 19:00. Základní
vstupné je 250 Kč, nicméně i zde platí uvedené slevy.
První květen je určen koncertu nejlepší kapely jižanského rocku Lynyrd
Skynyrd, jejímž předskokanem bude Žlutý pes. Společně vystoupí u příležitosti
zahájení Slavností svobody. Cena vstupného je 490 Kč.
Až do 10. května je možné navštívit výstavu tvůrce animovaných filmů, malíře,
sochaře, loutkáře a ilustrátora Jiřího Trnky v Galerii Města Plzně. Od 25. února
se otevře i interaktivní výstava Trnkova Zahrada 2. Společnou vstupenku na obě
výstavy lze zakoupit za 100 Kč (50 Kč pro děti).
Prostřednictvím systému Plzeňské vstupenky lze koupit vstupenky i na řadu
dalších akcí - např. všechna představení Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni
vč. Nového divadla, Divadla Alfa a dalších. Samozřejmě jsou k dispozici
i vstupenky na koncerty a to nejen vážné hudby reprezentované zejména
Plzeňskou filharmonií, ale i vystoupení známých interpretů konaná v Měšťanské
27
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Besedě či ve Velké synagoze a také vybrané akce plzeňské klubové scény
v Divadle Dialog, KD Peklo, Klubu Šeříkovka, Divadle Pod Lampou, Zach´s
Pubu, Buena Vista Clubu, House of Blues a dalších.
Dům U Haranta, kde lze vstupenky na uvedené akce zakoupit, má otevřeno
každý pracovní den od 10 do 15 hod.
Jan Florian
koordinator programu LEADER
MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi
e-mail florian@mascz.cz
tel +420 77 44 99 396
icq/skype Cesky_Zapad_LEADER

www.mascz.cz
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SPORT
Oddíl ledního hokeje
13. kolo
HC Díly - Jiskra Bezdružice 0:5
Sestava: Reiss - Horna, Semerád - Vacata, Hlaváč - Daliman, Bottcher, Janota Petřina, Seknička, Marek Kalista
Samotné utkání na ledě vyhráli domácí. Protože však neoprávněně nastoupili
s hráči HC Klatovy, bylo jejich vítězství kontumováno ve prospěch Kohoutů.
14. kolo
Jiskra Bezdružice - HC Kralovice B 1:7 (0:2, 0:4, 1:1)
Sestava: Kocourek - Horna, Kalista Marek - Vacata, Hlaváč - Daliman,
Bottcher, Janota - Kalista Martin, Seknička, Petřina
Góly: Bottcher
Proti lídrovi soutěže neměli Kohouti moc šancí. Hosté předváděli dobrý silový
hokej a domácí se většinou bránili. Až v závěru utkání se trefil i kanonýr
Böttcher.
15. kolo
Jiskra Bezdružice - HC Staňkov 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)
Sestava: Kocourek - Horna, Šmat - Hlaváč, Semerád - Daliman, Bottcher,
Janota - Petřina, Seknička, Gazdík, Vacata
góly: Bottcher, Janota
Ani poslední domácí vystoupení Kohoutů nepřineslo body do tabulky.
Böttcher sice snížil na 1:2 ve druhé třetině a měl na holi vyrovnání, bohužel
samostatný únik neproměnil. Poslední třetinu pak ovládli hosté a strhli
vítězství na svoji stranu.
za oddíl ledního hokeje,
Ing. Petr Kalista
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TJ Jiskra Bezdružice děkuje všem sponzorům za podporu
8. Fotbalové zábavy
TEMPO Klatovy, s. r. o.
Chodovar, s. r. o.
Město Bezdružice
Kovovýroba Honzík, s. r. o.
Ing. Kalista Petr, soukromý
zemědělec
Řeznictví Kolesa
Restaurace U Sparťana
Restaurace U Rákosníčka
Kadeřnictví Štefanisková Hana
RAPETO Čeliv
Pekařství Pustina
Autoopravna Ernst
Agrofarmy Bezdružice, s. r. o.
Restaurace Na Vsi
Ekodepon Černošín, s. r. o.
Zemědělské družstvo Vlčák Černošín

Petřinová Emilie
Alexa Jan
STROM Úněšov – Suchánek Milan
Merimex, s. r. o.
Holková Hana - masáže
Votík Václav
Stejskalová Renata – masáže
Holešovská Šárka – masáže
Belas JS, s. r. o.
Červenka Milan – elektro
Gengelová Miloslava
Ing. Orava Libor
Gengel Jiří
Benzina Kokašice
Viktoria bar
Kadeřnictví Turová Hana

30

Bezdružický zpravodaj 2/2015

Zámecká restaurace Bezdružice
INFORMACE

Zámecká restaurace v Bezdružicích bude opět otevřena, a to
v úterý 10. února 2015. Restaurace je nově vybavena
a přichází s nabídkou žádané české gastronomie a zvěřinových
specialit.
Zámecká restaurace je umístěna v restauračních prostorách
zámku Bezdružice.
Otevírací doba 11:00 – 22:00 hod
úterý – neděle.
Všechny hosty srdečně zveme a těšíme se na Vaší návštěvu.
Tým „Zámecké restaurace Bezdružice“
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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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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. února 2015.
Uzávěrka dalšího vydání je 16. února 2015.
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 3/2015 vyjde 2. března 2015.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
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Rekonstrukce ulice Na Sídlišti

Nové třídy v MŠ Bezdružice

Foto: Růžena Benediktová

