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Vážení občané,
v úvodu desátého měsíce roku Vám přinášíme nemálo zajímavých informací
o dění v našem nejbližším okolí. Léto skončilo a přichází nepříliš oblíbený
podzim. Každé roční období má své kouzlo a tak věřím, že i podzim nám všem
přinese mnoho příjemných okamžiků.
Zahájení školního roku je nepochybně velmi důležitým okamžikem v životě
každého z nás. První měsíc školních povinností mají za sebou prvňáčci. I když
se na fotografiích, které zaplnily obálku tohoto zpravodaje, ne všichni prvňáčci
tváří příliš nadšeně, věřím, že se jim ve škole líbí a že paní učitelce i svým rodičům nebudou dělat příliš mnoho starostí.
Zajímavá, i když ne zrovna příjemná situace se odehrála ve středu 14. září.
Na tento den bylo plánované první zasedání zastupitelstva našeho města po letních prázdninách. Podruhé za posledních minimálně osmnáct let se však zasedání pro nedostatečný počet členů zastupitelstva neuskutečnilo. V předstihu několika dnů se omluvili Ing. Miroslav Kemka a Alena Kozáková. V den konání
zasedání se omluvili Ing. arch. Jiří Bock, Luděk Štefanisko a Bc. Jindřich Myška. Bez omluvy bohužel zůstala neúčast Mgr. Ing. Markéty Cvrčkové, Martina
Kadeřávka a Františka Pustiny. Přítomno tedy bylo pouze sedm členů zastupitelstva, což bylo o jednoho člena méně, než je zákonem stanoveno. Nový termín zasedání zastupitelstva byl dohodnut netradičně na čtvrtek dvacátého devátého od 15:00 hodin. V předstihu se tentokrát omluvili Bc. Jindřich Myška
a Alena Kozáková. Všichni ostatní přišli včas a vše potřebné tedy mohlo být se
zpožděním patnácti dnů projednáno.
Co nás čeká v říjnu? V pátek sedmého a v sobotu osmého se po čtyřech letech
uskuteční volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje. Kraje si za šestnáct let své
novodobé existence našly své místo ve veřejné správě. Kandidátní listiny nabízí několik zajímavých volebních stran a mnoho zajímavých osobností. Je tedy
jen na nás, abychom se pokusili svým hlasem vybrat ty kandidáty, kteří povedou Plzeňský kraj tím správným směrem.
V sobotu patnáctého se v chovatelské hale bude konat tradiční podzimní výstava. I přes mnohé problémy nám zcela nepochybně chovatelé přichystají tradičně vydařenou akci.
Na konec měsíce října se těší nejen všichni školáci. V pátek 28. nás čeká volno
díky státnímu svátku. Školáci si přidají další dva dny volna o podzimních
prázdninách ve dnech 26. a 27. října. Říjnový sváteční den bude zakončen tradiční hasičskou zábavou. Na konci října nás čeká změna času z letního na zimní. O jednu hodinu si posunem času prodloužíme neděli třicátého.
Na počátku podzimu Vám všem přeji hodně dobré nálady a pohodové říjnové
dny.
Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
září 2016
1. 9. 2016
Starosta byl přítomen slavnostnímu zahájení školního roku v Základní, Mateřské a Základní umělecké škole Bezdružice.
2. 9. 2016
Starosta se od 9:00 hodin v Plzni zúčastnil školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.
5. 9. 2016 - 45. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Povolení stavebních úprav v bytě č. 8 v ulici Na Sídlišti 260, Bezdružice.
3. Hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy
Bezdružice, Školní 183, 349 53 Bezdružice za 1. pololetí roku 2016.
4. Změnu platového tarifu ředitelky Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace s účinností
od 1. 9. 2016 dle nařízení vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
5. Informace o dalším postupu při řešení problémů vyplývajících z auditu
projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centrální části města“.
6. Cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace na řešení malé
okružní křižovatky ulic ČSA, Revolučních Gard a K Řešínu.
7. Návrh na umístění dopravního zrcadla na křižovatku ulic Švermova a Plzeňská.
8. Program 24. zasedání ZM dne 14. září 2016.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Smlouvu o nájmu se Spolkem přátel Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
se sídlem náměstí Kryštofa Haranta 30, 349 53 Bezdružice na bývalou
hasičskou zbrojnici v Horních Polžicích za roční nájemné 100 Kč.
3. Nájemní smlouvu č. 14/2016 na část pozemku p. p. č. 13/1 o výměře cca
30 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice
za účelem parkování vozidla pro osobu těžce zdravotně postiženou za roční nájemné 100 Kč na dobu neurčitou.
4. Pachtovní smlouvu č. 15/2016 na pozemky p. p. č. 1307 o výměře 261 m2,
druh pozemku ostatní plocha, za roční nájemné 1 Kč/m2 a pozemky p. p. č.
1334/1 o výměře 3 711 m2, druh pozemku orná půda, p. p. č. 1335/2 o výměře 5 234 m2, p. p. č. 1335/3 o výměře 9 257 m2, p. p. č. 1334/6 o výměře
1 022 m2, p. p. č. 1266/1 o výměře 536 m2, druh pozemků trvalý travní porost v katastrálním území Bezdružice za účelem zemědělského využití vše
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za roční nájemné dle BPEJ 0,13 Kč/m2.
5. Smlouvu o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné
zákazníky se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.,
Rybná 682/14, 110 05 Praha 1.
 D. Rada města doporučuje:
1. Neschválit záměr prodeje pozemku p. č. 1258/10 o výměře 1 062 m2
za smluvní cenu 48,40 Kč/m2 včetně DPH v katastrálním území Bezdružice.
8. 9. 2016
Starosta se od 17:00 hodin zúčastnil jednání Výboru partnerství Místní akční
skupiny Český Západ.
9. 9. 2016
Od 7:30 hodin byl starosta v Černošíně přítomen jednání Dozorčí rady společnosti Ekodepon, s. r. o.
12. 9. 2016
Od 15:00 hodin proběhla v Úlicích za přítomnosti starosty úvodní schůzka
k záměru snížit znečištění ve vodní nádrži Hracholusky s využitím fondů EU.
14. 9. 2016
Od 8:00 hodin se v Domě U Haranta uskutečnila schůzka k přípravě Slavností
jablek 2016.
V 10:30 hodin bylo v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje zahájeno jednání starosty s předsedou Výboru regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
panem Ivo Grünerem. Hlavním bodem jednání byl další postup při řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce místních komunikací
v centrální části města“.
Na pozvání hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse se starosta od 14:00
hodin zúčastnil v Měšťanské besedě v Plzni VIII. ročníku slavnostního předání
cen „Dvorana slávy hejtmana Plzeňského kraje“.
14. 9. 2016 - 24. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
24. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice se pro nedostatečný počet členů
zastupitelstva nekonalo. V předstihu několika dnů se omluvili Ing. Miroslav
Kemka a Alena Kozáková. V den konání zasedání se omluvili Ing. arch. Jiří
Bock, Luděk Štefanisko a Bc. Jindřich Myška. Bez omluvy zůstala neúčast
Mgr. Ing. Markéty Cvrčkové, Martina Kadeřávka a Františka Pustiny.
14. 9. 2016 - 46. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky se Základní školou,
Mateřskou školou a Základní uměleckou školou, Školní 183, 349 53 Bezdružice.
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3. Dohodu o ukončení Smlouvy o zajišťování servisu IT uzavřené dne
10. 6. 2016 se společností KETNET s. r. o., Vilémovská 1608, 347 01 Tachov.
4. Smlouvu o zajišťování servisu IT se společností Tanet West s. r. o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov.
5. 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-VZ-39/2016 s Úřadem práce
ČR, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
6. 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-VZ-40/2016 s Úřadem práce ČR, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
7. 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-VZ-41/2016 s Úřadem práce
ČR, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
8. 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-VZ-42/2016 s Úřadem práce
ČR, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
15. 9. 2016
Krátce po poledni navštívil starosta v Praze sídlo společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s. Služby této firmy budou využity
k nákupu elektrické energie pro všechna odběrná místa města Bezdružice a ZŠ,
MŠ a ZUŠ Bezdružice v roce 2017.
Od 14:00 hodin se starosta v Praze na Vyšehradě zúčastnil výběru finalistů soutěže Nejkrásnější nádraží České republiky 2016.
16. 9. 2016
Od 9:00 hodin se starosta zúčastnil jednání kontrolního výboru Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ). Náplní jednání byla kontrola péče o majetek sdružení v areálech čistíren odpadních vod v Chodově a v Bublavě.
Dále kontrolní výbor provedl kontrolu stavby vodovodu v Bublavě.
19. 9. 2016
Od 10:00 hodin se starosta na radnici ve Stříbře zúčastnil setkání starostek a starostů s ministryní pro místní rozvoj paní Karlou Šlechtovou.
20. – 21. 9. 2016
V uvedených dnech proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření města Bezdružice
za období leden – srpen 2016.
20. 9. 2016
Od 9:00 hodin proběhlo v Domě U Haranta jednání Rady pro rozvoj cestovního
ruchu okresu Tachov.
Ve 20:00 hodin byla za přítomnosti starosty ve Stříbře v budově bývalé hasičské
zbrojnice zahájena akce s názvem „20 x 20 pro rok 2020“ (neformální inspira6
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tivní večer se zajímavými osobnostmi regionu Konstantinolázeňska, Stříbrska,
Plánska a Hracholusek).
21. 9. 2016
Krátce po osmé hodině byla v Plzni zahájena pracovní schůzka starosty
s Ing. arch. Bohumilem Králem.
Od 10:00 hodin se v zasedacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje uskutečnil
slavnostní akt, při kterém za vynikající dlouhodobou práci pro rozvoj měst a obcí poděkovali vybraným starostům hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a jeho
náměstek Ivo Grüner. Ocenění v podobě pamětní medaile, děkovného listu
a drobný dar si převzalo celkem 17 starostů obcí a měst Plzeňského kraje. Jedním z oceněných byl také starosta města Bezdružice Jan Soulek.
26. 9. 2016
Od 13.00 hodin se v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích uskutečnilo školení volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů.
27. 9. 2016
V průběhu celého dne se konala zkouška na zpracování výsledků voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje.
29. 9. 2016 - 25. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 20. 7. 2016.
3. Informace o dalším postupu při řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centrální části města“.
4. Cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace na řešení malé okružní křižovatky ulic ČSA, Revolučních Gard a K Řešínu.
5. Návrh na umístění dopravního zrcadla na křižovatku ulic Švermova a Plzeňská.
6. Cenovou nabídku na retopping atletické dráhy na hřišti u ZŠ Bezdružice.
7. Cenové nabídky na rekonstrukci podlahy v tělocvičně ZŠ Bezdružice.
8. Závěrečné vyhodnocení projektu „Mateřská škola Bezdružice, Fučíkova 249
– projekt úspor energie“.
9. Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu „Účelová neinvestiční dotace
na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v roce 2016 – odborná
příprava, zásahy a vybavení“.
10. Informace o přípravě podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Revitalizace zeleně na sídlišti v Bezdružicích“.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Záměr prodeje části pozemku par. č. 91/1 o výměře cca 8 m2, druh pozemku
zahrada, v katastrálním území Bezdružice za kupní cenu 48,40 Kč/m2 včetně
DPH.
4. Rozpočtové opatření č. 8/2016.
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5. Obecně závaznou vyhlášku města Bezdružice č. 1/2016, o nočním klidu.
 E. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Záměr prodeje pozemku p. č. 1258/10 o výměře 1 062 m2 v katastrálním území Bezdružice.

Jan Soulek, starosta města

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována ve středu obvykle od 17:00 hodin v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích v těchto termínech:
12. 10. 2016
16. 11. 2016
14. 12. 2016
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun. Jen
ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 10 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit
700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím
dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent
materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná
trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16% její hmotnosti tvoří sklo a 12% pasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména posledních 10 let, kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá
a recykluje. ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajišťuje zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu
postaral o sběr a následnou recyklaci více než 15 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes
6000 kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu
státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech
začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky
8
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nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní technologické
principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala
pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem
byl hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen
v muzejních sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin,
které se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku. Je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali
i ve vlastních firemních muzeích.
Novinka Made in EU
I když není většina běžně používaných spotřebičů v českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob jak s nimi nakládáme
po skončení jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo
vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál – „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60.
letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly
vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho
se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu
použít.
Jaroslava Urbánková
Referentka životního prostředí
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuji:
1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:
- v pátek 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
- v sobotu 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – klubovna v Kulturním domě v Bezdružicích, ul. ČSA 224 .
3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
V Bezdružicích dne 22. 9. 2016
Mgr. Jan Soulek
starosta města Bezdružice
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Foto z archivů
– konference státního statku a ocenění pracovníci
V minulosti patřily ke společenským událostem také odborářské konference.
Součástí jejich programu bylo hodnocení pracovních výsledků, ale nechyběl
ani kulturní program, většinou v podání dětí z bezdružické školy a ocenění
dlouholetých pracovníků. Samozřejmostí bylo občerstvení a většinou i hudba
k tanci. Fotografií z těchto akcí je zachována celá řada. Pro nastínění atmosféry
takové konference jsou vybrány přiložené fotografie. Pochází z kroniky ředitelství Státního statku v Bezdružicích. Jsou na nich ocenění jubilanti, lidé sedící u stolů s lahvemi minerálky Excelsior i pracovníci obsluhy. Dataci událostí
asi nejlépe určí pamětníci. Snímky patrně pochází z více akcí v průběhu 80. let.
Jiří Bízek
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Na září, na září – těšili se sadaři ….
a my děti jsme se zase těšily do nového prostředí, někdo z nás ještě trochu brečí (nechce se nám chodit na vycházky pěšky a uklízet po sobě hračky), ale určitě si všichni zvykneme. Ti starší nám pomohou. Už víme, kde máme svou
značku, kam a co patří, kde je naše lehátko a kde máme své místo u stolu; ale
je toho hodně na zapamatování.
Už jsme kreslily, malovaly, lepily, zkoušely jsme i stříhat, ale to je ještě těžké.
Ti větší kamarádi to ale už umí. A nahoře – ty už znají i své jméno, jméno kamarádů, povídali si o ovoci, zelenině, četli si nové pohádky a mnoho dalšího je
i nás ještě čeká.
Váš nový kamarád ze školky

A já, i jménem ostatních p. učitelek, bych chtěla poděkovat rodičům Aničky
a Barunky, Kristýnky, Kubíka, Páti, Ondráška, druhé Kristýnky, Zdeněčka,
Anežky, Matýska a Davídka, Martínka, Simonky za velkou pomoc
při „údržbě“ naší rozlehlé zahrady – vyrostla tam nějak najednou a rychle
spousta plevele – a ten nám rodiče těchto dětí pomohli vytrhat. – Ještě jednou
děkuji.
Růžena Benediktová – vedoucí učitelka mateřské školy
15
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Nový školní rok 2016/2017 zahájen
Letos jsme 1. září přivítali rekordní počet prvňáčků – 20. To je za poslední roky
nejvyšší počet. Spolu s nimi nastoupilo po prázdninách do ZŠ celkem 148 žáků
(66 na 1. stupni, 82 na 2. stupni), kteří byli rozděleni do 8 tříd. Celkový počet
je také vyšší než na začátku školního roku minulého. Pro zajímavost uvádím
několik statistických údajů týkajících se celkového počtu žáků. Před 10 roky
navštěvovalo naši školu 184 žáků, před 20 roky pak 252.
K největšímu poklesu došlo v letech 2003 – 2008, kdy se počet žáků snížil
z 208 na 153. Úplně nejnižší počet jsme zaznamenali na začátku školního roku
2012, kdy bylo ve škole 131 žáků. Nejpočetnější třídou na škole je letos třída
devátá s 22 žáky, nejméně žáků je ve 4. třídě, a to pouze 10. Tato třída je spojena s 5. třídou, kde je 13 žáků. Školní družina stejně jako v letech minulých nabízí ranní i odpolední provoz. O žáky se bude starat 14 pedagogických pracovníků a 2 asistentky pedagoga. Od října budou mít žáci opět možnost navštěvovat celou řadu zájmových kroužků. Přeji všem žákům úspěšné vkročení do nového školního roku, hodně úspěchů nejen na poli vzdělávacím, ale také v celé
řadě soutěžích, kterých se naše škola každoročně zúčastňuje.
Eva Kalistová
ředitelka školy

Tak jsou z nás školáci!
Ve čtvrtek 1. září 2016 jsme se konečně dočkali toho vytouženého dne.
Před školou jsme se seřadili a čekali, co se bude dít dál. Napětí houstlo, lidí
přibývalo a pak to vypuklo.
Po úvodním přivítání paní ředitelkou Evou Kalistovou nás začal jednotlivě
zvát zástupce ředitele pan Petr Wenzl ke slavnostnímu šerpování, při kterém
jsme mnozí projevili akrobatické nadání.
Nebylo to jednoduché najít styl, jak se do šerpy vsoukat. Po milém úsměvu
do fotoaparátu pana Jiřího Bízka a potřesení rukou s paní učitelkou a paní ředitelkou jsme následně všichni odpochodovali do druhého poschodí.
Na dveřích s číslem 1 na nás koukal papoušek jedním okem. V hlavě se nám
honilo: ,,To je určitě naše třída, když je tu jednička!!! ...Ale, co znamená ten
papoušek? ...“ Byli jsme napnuti do chvíle, než se otevřely dveře. Na jejich
druhé straně byla loď a v ten okamžik nám blesklo hlavou: ,,Že bychom vyrazili na nějakou výpravu?“ A opravdu!
Paní učitelka nám rozdala lodní jízdenky na dalekou plavbu první třídou
za poznáním a poklady světa!
Naloděni – bouchli jsme šampáňo, přiťukli na zdar celé výpravy a pozdravem:
,,Ahoj, zítra vyplouváme!“ se po hlavě vrhli na počáteční cestu potůčkem, který postupně nahradí říčka, silná řeka, po níž bude následovat moře a nakonec
velké vlny obrovského oceánu. Hurrrááá!!!

Plavčíci 1. třídy
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Tak jsme na jedné lodi!

Moji dva měsíce opuštěnou loď posílilo čerstvých dvacet naloděných plavčíků
amatérů.
Lodní pravidla byla všemi odsouhlasena.
Doufám, že naše plavba bude klidná, bez velkých mořských vln a bouří, a že
i mořská nemoc se nám obloukem vyhne.
Přeji si klidný vítr do plachet naší bárky.
Kapitánka lodi Martina Hartenscheidtová

Hudební škola Bezdružice a JUVENKA z jiného pohledu
Patřím mezi početnou skupinu rodičů, jejichž děti prošly hudební školou
v Bezdružicích. Začátky mnohdy nebyly jednoduché, po původním nadšení
přicházely i chvíle váhání, rozčarování a vystřízlivění, zejména když vedle počáteční hravosti přicházela povinnost cvičení s nástrojem, učení not a teorie
a namísto odpoledního hraní s dětmi docházení do hudebky a později i páteční
a sobotní zkoušky v JUVENCE. Mnohdy se tyto hudební povinnosti křížily
s dalšími zájmy a zálibami, kopaná, rodinné výlety, školní akce i běžné dětské
rozmary. Přesto se nám společně s vedením hudební školy, zejména s panem
Jiřím Palátem, dařilo všechny tyto povinnosti a záliby skloubit a všechny naše
děti více méně úspěšně absolvovaly nejen základní hudební vzdělání, ale
zejména mnohaletou účast v mládežnickém orchestru JUVENKA. Myslím, že
po 27 leté zkušenosti s touto hudební školou, orchestrem JUVENKA a zejména spoluprací s panem Jiřím Palátem mohu skromně hodnotit. Vedle hudebního vzdělání, smysluplného využití volného času a soužití v kolektivu, si nejvíce cením možnosti společného hraní v orchestru.
Děti s touto kapelou nejen procestovaly mnoho blízkých i vzdálených zemí,
poznaly jejich kulturu a zvyklosti, ale přivezly si mnoho neopakovatelných zážitků a zkušeností, které s rodiči ani žádnou cestovní kanceláří nezažijí. Ale
hlavně – naučily se vystupovat před veřejností, prezentovat svoje dovednosti,
získat zdravé sebevědomí, které i nám dospělým mnohdy schází. Navíc mnohokrát zažily pocity úspěchu, zkušenost, že poctivá příprava se vyplácí, že
i ve velkém kolektivu záleží na každém jednotlivci.
Tento článek není napsán jako polemika s jinými názory. Je napsán na podporu člověka a jeho úsilí, které dalo mnoha dětem v našem okolí nejen hudební
vzdělání, mnohým i celoživotního koníčka a potěšení z muziky, těm nadaným
a vytrvalým i zajímavé a bohulibé povolání. Je napsán jako ocenění a obdiv
mnohaleté práce s mládeží, nespočtu víkendů na koncertních zájezdech, odpovědnosti za děti velkého věkového rozdílu i organizačním schopnostem. Ale
hlavně – obdivuhodné vytrvalosti. Pane Paláte, vydržte, je mnoho lidí, kteří
za Vámi stojí a kteří Vám fandí.
Jiří Kalista
Konstantinovy Lázně
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TJ Jiskra Bezdružice ve spolupr áci se ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice

a grantovým programem HARANTI
pořádá
ve středu 5. října 2016

,,Bezdružickou olympiádu“
pro rodiče s dětmi

...Olympijský oheň vzplál,
kdo by se pohybu bál?!
Odložte ty noťasy!
Tělo pohyb žádá si...

Slavnostní zahájení v 15:30 hodin před základní školou.
Odměna čeká na každého účastníka!
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TJ Jiskra Bezdružice ve spolupráci se ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice
a grantovým programem HARANTI
pořádá
v sobotu 15. října 2016 od 10 do 16 hodin
na cyklistické stezce v Konstantinových Lázních

DEN PRO NADŠENÉ CYKLISTY

Jezdíš rád na kole?
Znáš povinnou výbavu kola?
Umíš dát první pomoc?
Zajímá tě cyklistika?

Tak pojeď!

Stezka plná zábavných i poučných úkolů
pro malé i velké cyklisty.
Občerstvení zajištěno.
Odměna pro každého účastníka.
Začátek trasy ,,U vodotrysku“.
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Hasičské zprávy
Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností hasičů za poslední 2 měsíce.
Dne 31.7.2016 jsme měli první "ostrý" výjezd k požáru, kdy hořela sláma
na poli u Poloučan. Výjezd jsme zvládli a po dvouhodinovém zásahu jsme
se úspěšně vrátili na základnu. Další akcí, kde jsme se s tatrou zapojili, bylo
Bezdružické parní léto. Tam jsme zajišťovali doplnění vody do parničky a to
jak v sobotu (6. 8. 2016) tak i v neděli (7. 8. 2016). 13. srpna jsme vypomáhali
při akci Den otevřených dveří na zámku v Bezdružicích, kde jsme točili pivo
a kofolu. Ve dnech 26. srpna a 14. září jsme při velkých vedrech kropili fotbalové hřiště a naváželi vodu do nádrží. Opět se ukázalo, že je tatra opravdu potřebná. Dne 9. 9. 2016 proběhla ukázka tatry pro děti z MŠ, které nám každoročně vyrábějí čarodějnici na pálení čarodějnic 30. 4. Nejprve jsme dětem ukázali pracovní oděv a poté i zásahový oblek hasičů, ve kterém se jezdí k ohni.
Nakonec si děti vyzkoušely stříkání z děl, přičemž vyprázdnily celou cisternu.
Myslím si, že se celá akce vydařila a dětem se líbila - jako pozornost nám děti
vyrobily nástěnku s hasičskými auty.
Dále bych Vám chtěl sdělit, že díky sponzorům jsme zakoupili nové plovoucí
čerpadlo, které využijeme jak při plnění cisterny, tak při čerpání zatopených
sklepů a i při jiných akcích. Cena tohoto čerpadla přesáhla 24 000 Kč. Tímto
bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří se na zakoupení tohoto čerpadla podíleli: Manželé Oravovi, Autodoprava Kozák, Jadroň Miroslav, Belas JS s. r. o.,
Pekařství Pustina. Dále jsme zakoupili čtyř i pár y zásahových r ukavic.
Ještě jednou všem děkujeme!
V říjnu nás čeká zateplení hasičské zbrojnice, které spočívá ve výrobě nových
vrat, výměně okna, zateplení stropu a pořízení akumulačních kamen. Doufám,
že úpravy zvládneme, aby tatra přečkala následující zimu. Dále se v následujících měsících dozvíme, zda obdržíme dotaci na opravu hasičské zbrojnice, kde
by stavební úpravy byly daleko větší a intenzivnější.

!!!Pozor změna!!! Hasičská zábava se bude konat 28. října
v pátek od 20:30 hod.
Za hasiče Štefanisko Luděk
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Rybářské závody na „Zaječáku“
V sobotu 10. září 2016 se konaly již druhé rybářské závody na rybníku Zaječí
nedaleko města Bezdružic. Závody byly pořádány rybářským spolkem
"Rybáři od Zaječáku z.s.", který má tu čest tento nádherný rybník spravovat.
Závodů se účastnilo celkem 31 účastníků/účastnic všech věkových kategorií. Po celou dobu panovalo krásné slunečné počasí, stejně tak jako při ročníku loňském. Pořadatelé si pravděpodobně umějí počasí správně objednat .
Pro závodníky i volně příchozí byl připraven rovněž stánek s občerstvením,
závodníkům byl zajištěn opět i roznos nápojů a jídla přímo na jejich lovná
místa. Účastníci se tak mohli plně soustředit na svůj výkon, nemuseli odcházet ze svých stanovišť a ztrácet tak naději na lepší umístění. Všichni si pochutnávali hlavně na grilovaných klobásách, výborné sekané v housce a samozřejmě na pivě.
Nejúspěšnějším závodníkem se stal pan Jiří Výborný s celkovou délkou ryb
1387 cm. Na druhém místě se umístil pan Jan Bereš s celkovou délkou 851
cm ryb. Pan Bereš se snažil obhájit loňské vítězství, bohužel pro něj neúspěšně. Ale i druhé místo svědčí o jeho výborných rybářských schopnostech
a příští rok se prý znovu popere o vítězství. Na třetím místě oba jmenované
doplnil pan Antonín Harant s celkovou délkou 766 cm. Největší rybu závodu
zdolal pan Václav Lešák. Povedl se mu úlovek kapra šupináče 60 cm, což je
při rybářských závodech už slušný kousek. Na nejúspěšnější lovce čekaly
hodnotné ceny, které bylo možné zajistit díky sponzorům, kteří s naším rybářským spolkem spolupracují. Velký dík patří známému prodejci rybářských
potřeb - Rybářským potřebám U Habakuka. Ceny věnovala plzeňská kamenná prodejna U Habakuka, Na Roudné a rovněž Kaprařská speciálka
U Habakuka v Malické ulici. Další hodnotné ceny dodala firma Dragonbaits,
která se specializuje na výrobu návnad a nástrah pro sportovní rybolov kaprů.
Rybářské závody se povedly, účastníci byli spokojeni, což dokládají nejen jejich kladné zpětné vazby ihned po závodu, ale stejně tak i jejich hodnocení
později na sociálních sítích.
A proto by Rybáři od Zaječáku chtěli poděkovat všem za podporu a hojnou
účast!!
Bylo to opět moc fajn a těšíme se se všemi na další ročník
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci říjnu 2016 se dožívá
významného životního jubilea:

Nosková Erika
Naší jubilantce přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

Plán akcí na rok 2016
15. 10.

Chovatelská výstava

28. 10.

Hasičská zábava

12. 11.

Martinské setkání

19. 11.

Setkání seniorů

27. 11.

Zdobení vánočního stromu

3. 12.

Mikulášská besídka

11. 12.

Vánoční trhy

23. 12.

Setkání u betléma s písní a slovem
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Oslavy vzniku republiky
28. říjen 2016, Plzeň
K návštěvě kulturních institucí, pamětihodností, zajímavých míst nebo zahrad,
ale i vybraných sportovišť za symbolických 28 korun nebo zdarma zve město
Plzeň v připraveném programu jednodenní akce Plzeňské oslavy vzniku republiky. J ejím smyslem je každoročně př ipomenout výročí 28. ř íjna 1918,
kdy byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost,
a pro národy bývalého Rakouska-Uherska se začaly psát nové dějiny.
Na programu plzeňských oslav se podílí na tři desítky místních subjektů, které
nabízí rozličné vyžití pro rodiny s dětmi i pro jednotlivce. Tradičně se otevře
například Luftova zahrada, Památník obětem zla v Hruškově meditační zahradě nebo také prostřednictvím komentovaných prohlídek radnice, Měšťanské
besedy, Loosových interiérů, Velké i Staré synagogy, Muzea knihtisku, Movingu Station či Vodárny Plzeň. Na zimním stadionu si bude možné zabruslit
v malé tréninkové hale a plavecký areál na Slovanech umožní jít si dopoledne
na jednu hodinu za 28 korun zaplavat. Za stejné vstupné mohou zájemci navštívit muzea, galerie, zoo a oblíbenou experimentální stanici Techmania
Science Center včetně 3D Planetária.
Pestrou programovou nabídku letos nově doplňují prohlídky obou budov Divadla J. K. Tyla (Velké divadlo a Nové divadlo). Po loňském úspěchu
se v areálu DEPO2015 otevře gastronomická tržnice DEPO Street Food Market a v rámci projektu Skryté město se opět uskuteční sousedské procházky
akcentující netradiční pohled na Plzeň. Nebudou chybět ani jízdy historickým
autobusem.
Celodenní oslavy zakončí vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka
a následně Průvod světel, který vyvrcholí tradičním ohňostrojem na náměstí
Republiky.
Změna programu vyhrazena.
www.plzen.eu
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SPORT
Oddíl kopané
Muži A
Kšice „A“ – Be „A“
Be „A“ – Halže „A“
Damnov „A“ – Be „A“
Be „A“ – St. Sedliště

2:4
4:1
3:2
6:0

Studánka A“ – Be „A“
Be „A“ – Záchlumí

3:0
1:0

Čada L. 4
Čada L., Dvořák P. 3
Dvořák Mar., Szegecs D. PK
Maroušek D. 3, Marek J. vl., Čapek P.,
Dvo řák P.
Szegecs D. PK

Naši muži účinkování v okresním přeboru začali překvapivou výhrou
v Kšicích. Toto utkání se jim povedlo, protože už v poločase vedli 3:0.
V tomto utkání se také 4x trefil Lukáš Čada. Domácí výhra nad Halží byla povinností, ale venkovní zápas v Damnově byl pro naše muže neúspěšný, i když
v poločase vedli 2:1. V domácím zápase se St. Sedlištěm určil ráz zápasu
D. Maroušek svým hattrickem za 12 minut. Venkovní prohra ve Studánce zamíchala pořadím v tabulce, takže se čekala snadná výhra v domácím zápase
nad Záchlumím. Toto utkání bylo z obou stran dost tvrdé a tak vítězství přišlo
až v 88. minutě z pokutového kopu, který proměnil Szegecs D.
Muži B
Be „B“ – Brod
4:2
Be „B“ – Bernartice
2:3
Ctiboř – Be „B“
0:2
Be „B“ – Holostřevy
2:5
Be „B“ – Ch. Planá „B“ 11:4

Holík P. ml. 3, Holík P. st. PK
Holík P. ml., Čapek P.
Čada L., Čapek P.
Filip M. ml., Szegecs D.
Holík P. ml. 5, Čada L. 2, Szegecs D. 2,
Fojtík R., Filip M. ml.

Muži „B“, které jsme založili, protože nám nevyšla spolupráce se Slávií Úněšov ohledně dorostu, si vedou v soutěži se střídavými úspěchy. Mužstvo je
složeno ze starších matadorů, dorostenců, končících žáků a hráčů, kteří
se opět vracejí k fotbalu. Doufejme, že jim to vydrží.
Žáci
Be – Třemešné
Ch. Újezd – Be
Be – Kostelec

1:6
10:0
1:4

Korim L.
Korim L.

Žáci byli doplněni o hráče končící ve starší přípravce a na jejich výsledcích je
to znát. Doufáme, že až povyrostou a vydrží jim přístup k fotbalu, tak se dostaví i výsledky. Mužstvo trénuje pod vedením p. Brhela a pí. Orosové a tré29
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nují 2x týdně a to v úterý a ve čtvrtek. S tréninkem brankářů pomáhá i Luděk
Beran.
Senioři
Záchlumí – Be
Be – Trstěnice
Stříbro – Be

4:1
0:7
7:2

Houser P.
Doležal J., Charvát P.

Naši senioři hrají svou soutěž pro malý počet mužstev v tomto ročníku poprvé
tříkolově. Svou soutěží začali nejpozději a tak mají odehrané pouze tři utkání.
Utkání s D. Žandovem bylo přeloženo na náhradní termín, který bude upřesněn
po domluvě oddílů.
Petr Maroušek
za TJ Jiskra Bezdružice

Nabídka práce v Bezdružicích.
Fakturant/ka pro žárovou zinkovnu
Náplň práce:
přijímání zakázek, fakturace, vedení pokladní agendy žárové zinkovny v Bezdružicích
Požadujeme:
min. středoškolské vzdělání
znalost práce na PC
zodpovědnost
bezúhonnost
základní znalost NJ výhodou
Nabízíme:
nástupní plat - hrubá mzda 18.000,- Kč
37,5 hodin/ týdně
jednosměnný provoz
zaměstnání na dobu neurčitou
Nástup možný ihned.

Pokud vás tato pozice zaujala, pošlete nám svůj životopis na email:
sekretariat@signumcz.com.
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech bar vách.
Stáří: 14 - 19 týdnů.
Cena: 149 -180 Kč/ks .

Prodej: Bezdružice - u požár. zbrojnice
22. října 2016 - ve 14:15 hod.
28.října 2016 - ve 12:20 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9:00 - 16:00 hod.
tel: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.
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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
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