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Vážení občané,
v pořadí pátý měsíc roku 2015 máme za sebou. Jaro se chýlí ke svému konci
a blízký příchod léta je vždy předzvěstí prázdnin a dovolených. Ještě než se
vydáme na prázdninová dobrodružství a za zaslouženým odpočinkem na dovolené, pojďme si připomenout události posledních týdnů a také nahlédněme
aspoň částečně do dnů červnových.
Stavění staročeské máje je tradiční akcí pořádanou našimi dobrovolnými
hasiči. I přes obvyklou nepřízeň počasí se hasiči své role jako vždy zhostili
na výbornou. Všem, kdo přiložili ruku k podařené akci, patří naše poděkování.
V pořadí devatenáctá Floriánská pouť má své pevné místo v kalendáři kulturních a společenských akcí nejen v našem městě. Stovky návštěvníků ze širokého okolí potvrzují, že naše pouť je vyhledávanou akcí. Tradiční pouťové
atrakce jsou nezbytnou součástí pouťového veselí. Kulturní program byl
z rozhodnutí pořadatelů přesunut do kulturního domu. I když se občas na nebi objevilo sluníčko, žádné velké teplo nebylo a rozhodnutí pořadatelů se
ukázalo jako správné. Na většinu programu byl sál našeho kulturního domu
zaplněn a ke spokojenosti návštěvníků pouti jistě přispělo i výborné občerstvení. Zpestřením programu letošní pouti byly jízdy motorového vlaku
„Hurvínek“. Spolek Plzeňská dráha přispěl k programu pouti nejen možností
návštěvy železničního muzea, ale děti i dospělí si mohli užít zvláštní jízdy
historickým motoráčkem.
V průběhu celého května zdárně pokračovaly všechny stavební projekty.
Do svého konce dospěl projekt „Rekonstrukce příjezdové komunikace
do Kamýku včetně návsi“. Ve středu 27. byla stavba od zhotovitele firmy
STRABAG, a. s. převzata. Nyní bude následovat vydání kolaudačního souhlasu a v průběhu první poloviny června předpokládáme, že na pracoviště
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni předložíme vyúčtování celého projektu se žádostí o platbu.
V pondělí 8. června by měla být dokončena stavba „Rekonstrukce ulice
Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“. V průběhu prvního červnového
týdne by mělo dojít k pokládce všech zbývajících asfaltových povrchů. Podle
posledních informací od zhotovitele firmy EUROVIA CS, a. s. by ve dnech
2. a 3. června měly být položeny asfaltové povrchy na chodnících kolem bytových domů č. p. 245, 247 a 248. Upozorňujeme, že po oba uvedené dny
bude přístup do všech tří uvedených domů komplikovanější. Tímto si dovoluji požádat všechny občany v těchto domech bydlící o maximální pozornost
a trpělivost. Po dokončení pokládky asfaltových povrchů na chodníky kolem
zmíněných bytových domů bude následovat pokládka asfaltových povrchů
v celém úseku ulice Na Sídlišti a samozřejmě také v projektem dotčené části
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ulice Sluneční. Firma EUROVIA CS, a. s. předpokládá, že pokládka asfaltových
povrchů proběhne ve dnech 4., 5. a 6. června. Tyto práce přinesou zcela zásadní
komplikaci pro drtivou většinu všech obyvatel v ulici Na Sídlišti. V průběhu
prvních červnových dnů nebude možné používat podélná a kolmá parkovací stání na pravé straně ulice Na Sídlišti při vjezdu z ulice Plzeňská. V druhé polovině prvního červnového týdne nebude možné používat ani velké parkoviště, respektive pokud si někdo nechá zaparkovaný automobil na velkém parkovišti,
nebude mít možnost v uvedených dnech z parkoviště vyjet. Věřím, že si majitelé
osobních automobilů s danou situací poradí. V podstatě se bude sice jednat
o pravděpodobně největší komplikaci za celou dobu realizace stavby, ale na druhou stranu se bude jednat o komplikaci víceméně poslední.
Do svého konce spěje také stavba „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta 1. etapa“. Podle smlouvy o dílo by stavba měla být dokončena nejpozději
v pondělí 15. června.
V polovině května měl být dokončen projekt „Rekonstrukce zahrady mateřské
školy v Bezdružicích v přírodním stylu“. Ve středu 13. května, dva dny před
předpokládaným dokončením díla, nám firma PROLEMAX, s. r. o. oznámila, že
se o tři až čtyři týdny opozdí s dodávkou a montáží herních prvků. Toto oznámení bylo velmi nečekané a značně nepříjemné. Na realizaci projektu máme schválenou dotaci z Operačního programu Životní prostředí a změna termínu dokončení projektu přinesla nečekanou a naprosto zbytečnou administrativu. Neseriózní a neprofesionální přístup firmy PROLEMAX, s. r. o. je pro nás velkým
zklamáním.
V průběhu posledních týdnů celkem bez větších problémů probíhala i realizace
projektu „Názorně, a proto zábavně“. Vybavení naší základní školy novými odbornými učebnami pro výuku fyziky a přírodopisu, chemie a jazyků bude
dle vyjádření dodavatele dokončeno v polovině června, tedy o dva týdny dříve,
než je uvedeno ve smlouvě.
V minulém Bezdružickém zpravodaji byla zmínka o přípravě 2. etapy rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta. V úterý 5. května byly zveřejněny výsledky
hodnocení všech projektů předložených v rámci 35. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad. Náš projekt se bohužel nedostal na seznam podpořených projektů. Naděje na realizaci ale stále žije. Náš projekt je v seznamu náhradních projektů na 13. místě. V současné době se řeší možnosti financování
náhradních projektů a všichni doufáme, že číslo 13 bude nakonec pro naše náměstí šťastné.
Mgr. Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
květen 2015
4. 5. 2015 - 15. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informaci o výsledku hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta - 2. etapa“.
3. Informaci o nominování obnovy Domu U Haranta do soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje za rok 2014 v kategorii Rekonstrukce budov.
4. Informace o podání čestného prohlášení dle zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá členům rady
města vyplnit přílohu k vyhlášce č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů
k 30. 6. 2015 za rok 2014.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Žádost Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň o poskytnutí dotace
k zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje, konkrétně
na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné
služby vzniklých na základě smlouvy s žadatelem ve výši 27 330 Kč.
3. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace uzavřenou s Plzeňským krajem,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň určené na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje v roce 2015.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Rekonstrukce ulice
Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“, registrační číslo projektu:
CZ.1.14/1.5.00/31.03124, s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice.
5. Smlouvu o zajištění zimní údržby se Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
6. Udělení plné moci starostovi města Stříbra Bc. Karlu Lukešovi
k zastupování města Bezdružice na XIV. Sněmu Svazu měst a obcí České
republiky.
7. Darovací smlouvu č. 1/2015 na poskytnutí peněžního daru ve výši
2 332 Kč.
5. 5. 2015
Starosta se ve Stříbře zúčastnil školení pořádaného Hasičským záchranným
sborem Plzeňského kraje k plnění povinností při mimořádných událostech.
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6. 5. 2015
Od 8:00 hodin se uskutečnil kontrolní den stavby „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“.
V 9:00 hodin byl zahájen kontrolní den stavby „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti
včetně propojení s ulicí Sluneční“.
Od 11:00 hodin proběhl kontrolní den stavby „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 1. etapa“.
V 13:00 hodin byl zahájen kontrolní den stavby „Rekonstrukce zahrady mateřské školy v Bezdružicích v přírodním stylu“.
7. 5. 2015
Starosta se v Plzni zúčastnil setkání zástupců Sdružení města a obcí Plzeňského
kraje s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.
12. 5. 2015
Od 10:00 hodin se v Domě U Haranta uskutečnilo jednání správního výboru
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.
V 13:30 hodin bylo v Kokašicích zahájeno jednání členské schůze dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
14. 5. 2015
Krátce po poledni jednal starosta v Plzni se zástupci firmy STRABAG, a. s.
ve věci přípravy realizace stavby „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2.etapa“.
Od 14:00 hodin proběhla v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje schůzka starosty s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje panem Ivo Grünerem. Hlavním tématem schůzky byla možnost financování projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“ v rámci 35. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad.
Krátce před patnáctou hodinou podepsal starosta v Plzni na pracovišti Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“, registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03124.

14. 5. 2015 - 16. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Nabídku společnosti PROSTROM Bohemia, s. r. o., Železniční 18, 326 00
Plzeň na pěstební opatření u stromů rostoucích v lokalitách – náměstí Kryštofa Haranta Bezdružice, ul. U Tiskárny Bezdružice, u hřbitova v Bezdružicích
a na návsi v Horních Polžicích.
3. Informace o hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace k 31. 3. 2015.
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4. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
5. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
1. etapa“.
6. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce příjezdové komunikace
do Kamýku včetně návsi“.
7. Informaci o výsledku hodnocení projektů v rámci 35. výzvy ROP Jihozápad.
8. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce zahrady MŠ v Bezdružicích
v přírodním stylu“.
9. Informace o realizaci projektu „Názorně, a proto zábavně“.
10. Informaci o rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
výsledku vydaného dne 12. 5. 2015 pod č. j. ÚOHS-R60/2014/VZ11123/2015/323/RBu.
11. Program 8. zasedání ZM dne 20. 5. 2015.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Záměr změnit Nájemní smlouvu č. 5/2010 uzavřenou dne 19. 3. 2010 spočívající ve snížení ročního nájemného od r. 2016 ze současných 43 507 Kč
na 25 000 Kč.
3. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 93/1, části pozemku parc. č. 93/3
a části pozemku parc. č. 94/1 o celkové výměře 178 m2 v katastrálním území
a obci Bezdružice za účelem zřízení zahrady za roční nájemné 1 Kč/m2,
tj. celkem 178 Kč. Části pozemků určené k pronájmu jsou vyznačené v plánu,
který tvoří přílohu č. 2 c).
4. Záměr pachtu pozemku parc. č. 629/6, druh pozemku trvalý travní porost
o výměře 3 215 m2 za roční pachtovné ve výši 919 Kč, pozemku parc.
č. 771/7, druh pozemku orná půda o výměře 1 195 m2 za roční pachtovné ve
výši 161 Kč a pozemku parc. č. 771/18, druh pozemku orná půda o výměře
584 m2 za roční pachtovné ve výši 79 Kč vše v katastrálním území a obci
Bezdružice za účelem zemědělského využití.
5. Uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 3035 (dále jen „smlouva“) uzavřené se společností EKODEPON,
s. r. o., Lažany 36, 349 58 Černošín dne 18. 12. 2003, který tvoří přílohu
č. 3 b).
6. Kupní smlouvu o prodeji dřeva samovýrobou, která tvoří přílohu č. 4 c).
7. Návrh na vyřazení DDHM Kulturní dům Bezdružice v celkové hodnotě
9 786 Kč s následným prodejem za cenu 1 500 Kč.
8. Snížení nájemného za měsíc duben 2015 za byt č. 10 v ulici Na Sídlišti
čp. 248, Bezdružice.
9. Odepsání pohledávek ve výši 511 Kč.
10. Smlouvu o užívání prostor v domě č. p. 247 a 248 se společností PilsFree,
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z. s., se sídlem Tachovská 1373/41, 323 00 Plzeň.
11. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu č. TCA-VF-3/2015 uzavřenou s Úřadem práce
České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha.
12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou PROLEMAX s. r. o., Cvokařská
10, 301 00 Plzeň uzavřené dne 10. 10. 2014.
13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou JVV GINKGO s. r. o., Vyhlídková
1418/17, 312 00 Plzeň uzavřené dne 30. 10. 2014.
15. 5. 2015
Od 9:00 hodin se starosta ve Stříbře zúčastnil jednání Komise státní památkové
péče při ORP Stříbro.
20. 5. 2015
V průběhu dopoledne se uskutečnily kontrolní dny na stavbách: „Rekonstrukce
příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“, „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“ a „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 1. etapa“.
20. 5. 2015 - 8. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice

A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 15. 4. 2015.
3. Informace o přípravě projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“.
4. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
5. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
1. etapa“.
6. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“.
7. Informace o realizaci projektu „Názorně, a proto zábavně“.
8. Informaci o výsledku o výsledku rozkladu podaného proti rozhodnutí Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže.
9. Informaci o prodloužení posečkání odvodu vyměřeného v souvislosti s auditem projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centrální části města“.
10. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce zahrady mateřské školy
v Bezdružicích v přírodním stylu“.
11. Informace o podané žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2015.
12. Informace o přípravě a realizaci projektů.
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13. Zprávu o činnosti finančního výboru.
14. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
15. Dopis ve věci poškozování majetku.

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Prohlášení ke sjednané ceně směňovaných nemovitostí dle Směnné smlouvy
č. 1/2015 uzavřené dne 22. 4. 2015, které tvoří přílohu č. 4b.
4. Záměr prodeje pozemku parc. č. 482/11 o výměře 1 905 m2, druh pozemku
trvalý travní porost za cenu 15 980 Kč, pozemku parc. č. 482/5 o výměře
1 199 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda za cenu 6 490 Kč, pozemku parc. č. 549 o výměře 188 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace za cenu 10 440 Kč a pozemku
parc. č. 451/18 o výměře 458 m2, druh pozemku orná půda za cenu 1 480 Kč,
vše v katastrálním území Polžice u Bezdružic a obci Bezdružice.
5. Záměr prodeje
části pozemku parc. č. 2153, a to části označené
v geometrickém plánu č. 121-129/2015 jako pozemek parc. č. 2153/2
o výměře 147 m2 nacházející se v katastrálním území Zhořec u Bezdružic
a obci Bezdružice za cenu 85 Kč/m2, tj. celkem 12 495 Kč.
6. Rozpočtové opatření č. 5/2015.
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 11060/13/LCD ze dne 17. 9. 2013
s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bezdružice, která tvoří přílohu č. 7i.
20. 5. 2015 - 17. jednání Rady města Bezdružice

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Smlouvu o dílo č. 841/UCHJ/32/15 se společností STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 na realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta – 2. etapa“ za cenu 16 362 245 Kč bez DPH.
3. Smlouvu o termínech aktualizace údajů pro zpracování Krizového plánu Plzeňského kraje uzavřenou s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň.
21. 5. 2015
Krátce po půl deváté byl starosta na pracovišti Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad seznámen s výsledkem kontroly průběžné monitorovací
9

Bezdružický zpravodaj 6/2015

zprávy k projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
Od 9:00 hodin starosta v sídle Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje
konzultoval průběh všech projektů, které město aktuálně realizuje, a následně
budou podpořeny z ROP Jihozápad.
Krátce po desáté hodině podepsal starosta v pobočce České spořitelny, a. s.
ve Františkánské ulici v Plzni Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 11060/13/
LCD ze dne 17. 9. 2013.
27. 5. 2015
Od 8:00 hodin proběhlo převzetí dokončené stavby „Rekonstrukce příjezdové
komunikace do Kamýku včetně návsi“.
Od 9:00 hodin se uskutečnil kontrolní den stavby „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
V 11:00 hodin byl zahájen kontrolní den stavby „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 1. etapa“
Od 18:00 hodin se starosta v Plzni v Měšťanské besedě zúčastnil slavnostního
vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2014.
Mgr. Jan Soulek, starosta města

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
se uskuteční ve středu 17. 6. 2015
od 17:00 hodin v klubovně KD.
(změna termínu vyhrazena).
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OSADY
Zastupitelstvo města Bezdružice oznamuje všem občanům žijícím trvale nebo
přechodně v některé z osad města Bezdružice, že v pátek 5. 6. 2015 navštíví
členové zastupitelstva osady dle následujícího rozpisu:
Křivce
Řešín
Pačín
Zhořec
Kamýk
Loučky
Horní Polžice
Kohoutov
Dolní Polžice

1600 - 1615
1625 - 1645
1650 - 1700
1705 - 1725
1730 - 1740
1745 - 1755
1805 - 1825
1830 - 1840
1845 - 1855

(u kostela)
(náves)
(náves)
(náves)
(náves)
(vývěsní skříňka)
(rozcestí na Kohoutov)
(vývěsní skříňka)
(vývěsní skříňka)
Mgr. Jan Soulek, starosta města

Městský úřad Bezdružice informuje:
Městský úřad Bezdružice bude uzavřen ve dnech:

v pátek 26. 6. 2015 od 8:00 do 12:00 hodin
v úterý 30. 6. 2015 od 8:00 do 12:00 hodin.
Bc. Jana Wajdová
tajemnice MěÚ Bezdružice
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Nádoby na odpad
Od 1. 6. 2015 bude navýšen počet nádob na tříděný odpad nebo zvýšena četnost vývozu na těchto stanovištích:
· Křivce – přidána 1 nádoba na papír;
· Pačín – přidána 1 nádoba na papír a 1 nádoba na sklo;
· Horní Polžice – zvýšena četnost vývozu 1x14 dní u nádoby na plasty.
Občané Zhořce, kteří nemají vlastní nádobu na zbytkový odpad, nebo mají
problém s jejím umístěním na svozové stanoviště v den svozu, mohou využívat černý kontejner na zbytkový odpad, který je umístěn vedle autobusové
zastávky spolu s nádobou na plasty.
Klára Fürbacherová
referentka životního prostředí

Informace pro občany
Očkování psů se uskuteční
dne 5. 6. 2015 od 16:00 hod
u Kulturního domu v Bezdružicích.
Jana Komárková
vedoucí správního odboru

Oznámení
Zubní ordinace v Konstantinových Lázní oznamuje,
že bude ve dnech 29. 5. – 12. 6.
uzavřena z důvodu dovolené.
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Foto z archivů – konec školního roku.
Červen je posledním měsícem školního roku. Tradičně se pořizují školní fota
tříd, kterých je dochováno za celou historii bezdružické školy celá řada. Jedno
připojené foto je z roku 1970. Přibližně ve stejném čase byla pořízena fotografie
dětí ze školy v Pačíně. Posledním učitelem pačínské školy byl František Meloun. Vysvědčení v roce 1963 ještě podepisovala paní učitelka Bechyňová. Škola byla uzavřena patrně v roce 1970 a její budova je dnes rekreační chalupou. Její současná podoba je na další fotografii.
Jiří Bízek
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
UŽ JDE LÉTO, UŽ JDE LÉTO
UŽ K NÁM JEDOU PRÁZDNINY ….
Jo jo – letí to, letí:
Nedávno jsme se rozloučily se zimou, výstavkou v kulturním domě jsme
oslavily jaro, připravily jsme pro naše maminky módní přehlídku; měly jsme
v plánu účast na „olympijských“ hrách ve Stříbře, ale neštovic bylo víc. Tak
teď se těšíme na výlet do Kynžvartu a potom hurá ………………..Prázdniny.
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. ČERVENCE – 31. ČERVENCE 2015
Krásný den přejí všichni ze školky

DEN ZEMĚ
V letošním školním roce se na naší škole nepoužívají jen klasické vyučovací
metody, ale přechází se i na projektové vyučování. Učitelé si pro žáky připravují různé projekty zaměřené na některé historické, kulturní a společenské události. Posledním projektem, který probíhal na bezdružické škole, byla
akce věnovaná Dnu Země. Všichni žáci naší školy vyšli v pátek ráno
24. 4. 2015 do okolí Bezdružic, aby se seznámili s některými zajímavostmi
přírody svého bydliště. Zároveň se však vybavili igelitovými pytli, aby
do nich mohli sebrat plastové a papírové odpadky po neukázněných turistech. Žáci 1.- 5. ročníku uklízeli Bezdružice a okolí. Naši osmáci a deváťáci
prošli a uklidili cestu pod zámkem a do Horních Polžic. Sebrali při tom čtyři
pytle odpadků. Šesťáci a sedmáci uklidili část naučné stezky Údolím Úterského potoka. Podařilo se jim sebrat také čtyři pytle odpadků. Tato akce pomohla dětem lépe poznat své okolí a zároveň děti mohly také přiložit ruku
k dílu a nějakým způsobem se podílet na úklidu přírody kolem nás.
Mgr. Karel Seknička
ZŠ Bezdružice
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci červnu 2015 se dožívají
významného životního jubilea
tito naši občané:

Horváthová Mária
Uhlíková Jana
Augustinová Emilie
Poulíčková Marie
a
Petřinová Emilie
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

Plán akcí na rok 2015
18. 7. 2015

Pivní slavnosti

18. – 19. 7. 2015

Bezdružické parní léto

19. 7. 2015

Turistický pochod Teplá – Bezdružice

25. 7. 2015

Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy

29. 7. 2015

Odemčený zámek

8. – 9. 8. 2015

Bezdružické parní léto

10. 10. 2015

Chovatelská výstava

17. 10. 2015

Hasičská zábava

7. 11. 2015

Setkání seniorů

14. 11. 2015

Martinské setkání v Křivcích

20. – 22. 11. 2015

Dechovka / divadlo Vosto5

28. 11. 2015

Zdobení vánočního stromu

29. 11. 2015

Mikulášská besídka

13. 12. 2015

Vánoční trhy
18
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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

SPORT
Kopaná
Muži
Naši muži si doma vedli lépe než venku. Venkovní zápasy se jim nepovedli.
V Merklíně prohrávali po prvním poločase 3:0, i když se ve druhé půli zlepšili,
na bod to nestačilo. Ve druhém venkovním zápase v Meclově to bylo obdobné,
po prvním poločase prohrávali 2:0, zlepšení ve druhé půli přineslo jen nerozhodný poločasový výsledek 1:1, takže body zůstaly v Meclově. Domácí zápas
s Přimdou naši muži vyhráli, ale jejich hra nás moc nepotěšila. Zato domácí zápas se Stříbrem se jim povedl, byl to zápas, na který se dalo koukat a potěšilo to
srdce fanoušků, až na výkon rozhodčího před koncem utkání.
Merklín – Be

3:2

Čada L. 2
23
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Be – Přimda
Meclov – Be
Be – Stříbro

3:2
3:1
1:1

Čada L., Korynta J., Sládek M. PK
Korynta J.
Čada L.

Dorostenci
Naši dorostenci na další jarní body stále čekali. Zlepšená hra našich dorostenců je příslibem do dalších zápasů a i do nové sezóny. Mužstvo doplňují i končící žáci.
H. Bříza – Be
St. Mýto – Be
Be – Kožlany

5:3
4:2
1:6

Filip M., Mašín R. 2
Dvořák M., Mašín R.
Szegecs D.

Žáci
Bezdružičtí žáci pokračují ve zlepšených výkonech v jarní části soutěže.
V Kostelci se jim podařilo vyhrát, i když jejich výkon ve druhé půlce zápasu
byl tragický. Venkovní zápas v Třemešné byl vyrovnaný, ale naše neschopnost dát branku i s vyložených šancí nám přinesla druhou jarní porážku. Domácí zápas s Erpužicemi se jim povedl a zaslouženě vyhráli. Zápas v Plané
byl opět vyrovnaný, ale naši žáčci opět nedokázali proměnit vyložené šance,
i když tentokrát měli i trochu smůly, dvakrát jejich střely zastavily tyče domácí branky.
Kostelec – Be
Be – Erpužice
Planá – Be

3:4
3:2
3:1

Fojtík R. 2, Oroz D., Vašák R.
Škornička D. 2, Korim L.
Szegecs D.

Senioři
Naši senioři po debaklu v Trstěnicích a prohře v D. Žandově si připsali 3 body v domácím zápase se Záchlumím. V dalším zápase se jim podařilo remízovat v Tachově a to ještě pár minut před koncem vedli. Na pokutové kopy
prohráli.
Trstěnice – Be
D. Žandov – Be
Be – Záchlumí
Tachov – Be

9:2
3:1
3:2
1:1

Charvát P., Filip M.
Charvát P.
Jonáš L., Charvát P., Filip M.
Jonáš L.
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek
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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.
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XIX. Floriánská pouť 2. 5. 2015

Den matek 11. 5. 2015

Foto: Pavla Myšková

