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Vážení občané,
v našich kalendářích se dostáváme na počátek jedenáctého měsíce. Posun času
z letního na zimní nám přinesl ideální neděli 30. října. Kolik z nás si už mnohokrát přálo, aby den měl více než 24 hodin? Bohužel se nám to poštěstí vždy
jen jednou za rok.
Pomyslnou tečkou za devátým měsícem letošního roku udělalo vítání občánků.
K této milé a slavnostní akci se v posledních letech scházíme dvakrát ročně,
na jaře a na podzim. Zcela nepochybně je dobře, že se toto příjemné setkání
s nejroztomilejšími občánky našeho města koná. Dnes si už málokdo vzpomene, že v podstatě první slavnostní událost v životě našich nejmenších byla
v posledním desetiletí minulého století zrušena. Ke znovuzrození slavnostního
vítání občánků došlo na přelomu let 1999 a 2000.
První říjnová sobota je již čtrnáct let ve znamení Slavností jablek na vrchu
Krasíkov. Letošní nádherné počasí přilákalo rekordní návštěvu. Tuto v regionu
asi největší akci letos navštívilo více než pět tisíc návštěvníků. Bohužel to ale
byl poslední příjemný teplý a v podstatě ještě letní den. O den později totiž počasí ukázalo svou horší tvář. Nepříjemný vítr spolu s vydatným deštěm velmi
brzy ukončily naší oblíbenou Drakiádu.
Dvě zajímavé akce si pro veřejnost připravily učitelky z 1. stupně naší základní školy. Ve středu 5. října si mohly děti se svými rodiči nebo prarodiči zasportovat při Bezdružické olympiádě. Nepřízeň počasí sice neumožnila pořádání
soutěží venku, ale na průběhu olympiády a dobré náladě všech zúčastněných
se to vůbec neprojevilo. V sobotu patnáctého měla Bezdružická olympiáda své
pokračování v akci s názvem Den pro nadšené cyklisty. Na cyklistické stezce
se na okruhu mezi Konstantinovými Lázněmi, Starými Lázněmi a Novou Vsí
děti se svými rodiči, prarodiči nebo sourozenci seznámily se spoustou informací a dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v silničním provozu.
Třetí říjnovou sobotu se v chovatelské hale uskutečnila tradiční chovatelská
výstava. I letos připravili naši chovatelé zajímavou výstavu pro všechny příznivce chovu králíků, drůbeže a holubů. Jen škoda, že si cestu na výstavu nenašlo více návštěvníků.
S příchodem předposledního měsíce roku se blíží tradiční listopadové akce.
V sobotu dvanáctého se v Křivcích uskuteční 11. Martinské setkání. I tentokrát
je připraven zajímavý program s pestrou nabídkou občerstvení. Naši senioři se
opět po roce v sobotu devatenáctého sejdou na oblíbeném setkání v kulturním
domě. Kromě tradičního programu je letos připraveno taneční vystoupení skupiny COUNTRY SEBRANKA. Poslední listopadový víkend již bude
v atmosféře začátku adventního období. V sobotu dvacátého šestého se na náměstí Kryštofa Haranta uskuteční oblíbené zdobení vánočního stromu. První
adventní neděle bude letos zpestřena koncertem pořádaným Spolkem přátel
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic od 14:30 hodin v Domě U Haranta.
Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
říjen 2016
3. 10. 2016
Od 10:30 hodin se starosta v Plzni v sídle společnosti Povodí Vltavy, závod
Berounka zúčastnil jednání k možnostem řešení znečištění ve vodní nádrži
Hracholusky.
Krátce po půl druhé zahájil starosta jednání v pobočce České spořitelny, a. s.
v Plzni ve Františkánské ulici. Předmětem jednání byla aktuální finanční situace města a možnosti financování oprav a investic do konce roku 2016.
4. 10. 2016
V průběhu celého dne se konala další zkouška na zpracování výsledků voleb
do Zastupitelstva Plzeňského kraje.
7. – 8. 10. 2016
Proběhly volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje.
9. 10. 2016
Od 11:00 hodin jednal starosta v Plzni v budově v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje a předsedou Výboru
regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad panem Ivo Grünerem o dalším
postupu při řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
10. 10. 2016
Starosta se v Praze zúčastnil semináře k možnostem dotací na územní plány,
regulační plány, územní studie, architektonické soutěže a urbanistické soutěže.
12. 10. 2016 - 47. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Žádost o pronájem veřejného prostranství – náměstí cca 200 m2 dne
21. 10. 2016 v době od 13:00 hod – 19:00 hod. za účelem konání Bezdružického farmářsko - řemeslného jarmarku.
3. Změnu platového tarifu vedoucího organizační složky města Technické služby s účinností od 1. 11. 2016 dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Neprodloužit Smlouvu o nájmu bytu ze dne 30. 4. 2012 na byt č. 11,
Na Sídlišti 248, 349 53 Bezdružice.
3. Cenovou nabídku na výměnu oken v bytě č. 8 v ulici Na Sídlišti čp. 260,
Bezdružice od společnosti LEKER s. r. o., Chmelová 2893/4, 106 00 Praha
10 - Záběhlice za cenu včetně DPH 20 547,05 Kč.
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4. Smlouvu o dílo č. SF3044 na výměnu oken v bytě č. 8 v ulici Na Sídlišti
č.p. 260, Bezdružice od společnosti LEKER s. r. o., Chmelová 2893/4, 106 00
Praha 10 - Záběhlice za cenu včetně DPH 20 547,05 Kč.
5. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 44742016 s Plzeňským krajem,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň ve výši 6 599 Kč.
6. Nabídku na vyhotovení 500 ks omalovánek za cenu 15 500 Kč.
7. Vyřazení telefonu inv. č. 101226 za cenu 860 Kč.
8. Smlouvu o dílo s firmou D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s. r. o., Útušice 66,
332 09 Štěnovice na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
na stavbu „Bezdružice – úprava křižovatky silnice III/201 61 a MK Revolučních Gard“ za cenu 177 870 Kč včetně DPH.
9. Nabídku společnosti ZNAČKY PLZEŇ s. r. o., K Trnové 106, 330 12 Horní
Bříza na pořízení dopravního zrcadla za cenu 9 002 Kč včetně DPH.
10. Smlouvu o dílo na vypracování prováděcí projektové dokumentace na akci
„Revitalizace zeleně na sídlišti v Bezdružicích“ za cenu 27 500 Kč.
11. Smlouvu o dílo č. SF3009 na výměnu oken a dveří v Kulturním domě
v Bezdružicích za cenu 431 703,80 včetně DPH.
12. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. A306/PSOV-2016 s Plzeňským
krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň ve výši 250 000 Kč na akci „Výměna
oken a dveří v kulturním domě.“
12. 10. 2016 - 26. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 29. 9. 2016.
3. Informace o dalším postupu při řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centrální části města“.
4. Informace o přípravě podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu
„Revitalizace zeleně na sídlišti v Bezdružicích“.
5. Informace o zůstatcích na bankovních účtech města k 30. 9. 2016.
6. Informace o zůstatcích na úvěrových účtech města k 30. 9. 2016.
7. Informace o vývoji daňových příjmů města.
8. Přehled plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí roku 2016.
9. Zprávu o činnosti finančního výboru.
10. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Kupní smlouvu č. 11/2016 na prodej pozemku par. č. 94/1 o celkové výměře
511 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním území Bezdružice za celkovou
kupní cenu 64 529,30 Kč včetně DPH.
4. Podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Revitalizace zeleně
na sídlišti v Bezdružicích“ do 33. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl: 4.4 5
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Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.
5. Rozpočtové opatření č. 9/2016.
17. 10. 2016
Dopoledne se starosta v Nepomuku zúčastnil jednání Výboru Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad. Důvodem přítomnosti starosty na tomto jednání
bylo řešení žádosti o prominutí odvodu vyměřeného městu Bezdružice
v souvislosti s auditem projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centrální
části města“. Usnesením výboru bylo řešení naší žádosti odloženo. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad bude zjišťovat možnosti pro úplné nebo alespoň částečné prominutí odvodu ve výši 2 935 589 Kč.
18. 10. 2016
V 13:00 hodin se starosta setkal s Ing. Janem Matlachem, generálním ředitelem
divize žárového zinkování společnosti SIGNUM spol. s r. o., která se stala novým vlastníkem žárové zinkovny.
19. 10. 2016
Krátce před polednem odevzdal starosta v Plzni na pracovišti Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad doplnění k monitorovací zprávě o udržitelnosti projektu „Názorně, a proto zábavně“.
20. 10. 2016
V 9:00 hodin podepsal starosta v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace na akci „Výměna oken a dveří v kulturním
domě“. Z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 obdrží
město dotaci ve výši 250 tis. Kč.
Krátce před desátou hodinou zahájil starosta jednání s předsedou Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstkem hejtmana Plzeňského
kraje panem Ivo Grünerem jednání ve věci dalšího postupu při řešení problémů
vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centrální
části města“.
24. 10. 2016
Od 7:30 hodin se v Domě U Haranta uskutečnila schůzka k vyhodnocení akce
„Slavnosti jablek 2016“.
24. 10. 2016 - 48. jednání Rady města Bezdružice
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Výpověď nájemní smlouvy č. 8/2015.
3. Výpověď nájemní smlouvy č. 10/2015.
25. 10. 2016
Od 9:30 hodin se starosta zúčastnil jednání k návrhu na prohlášení železničního
mostu přes Hracholuskou přehradu na železniční trati Pňovany – Bezdružice
za nemovitou kulturní památku.
Jan Soulek, starosta města
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Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována ve středu obvykle od 17:00 hodin v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích v těchto termínech:
16. 11. 2016
14. 12. 2016
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Místní poplatek „za odpady“
– poplatková povinnost za rok 2016
Poplatníci, kteří doposud nezaplatili místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za rok 2016, mají poslední možnost splnit svou poplatkovou povinnost bez zvýšení poplatku.

Dle čl. 7 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů bude sazba poplatku nezaplaceného
do skončení kalendářního roku (do 31. 12. 2016), za který se poplatek
hradí , zvýšena o 50% z dlužné částky; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Poplatek je možné uhradit buď hotově v pokladně Městského úřadu Bezdružice, nebo bezhotovostním převodem na účet města Bezdružice č. ú.:
125721872/0300, variabilní symbol: 1340, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.
Více informací: Městský úřad Bezdružice, odbor výstavby a životního prostředí, e-mail: zivotni@bezdruzice.cz, tel.: 374 630 517.
Jaroslava Urbánková
Referentka životního prostředí
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MĚSTO BEZDRUŽICE
č.j.: BTAJ/2594/2016

Obecně závazná vyhláška města Bezdružice č. 1/2016,
o nočním klidu
Zastupitelstvo města Bezdružice na svém zasedání dne 29. 9. 2016 usnesením
č. 25/C5/2016 schválilo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů,
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
v noci z 31. prosince na 1. ledna;
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 3 do 6 hodin, a to v následujících případech:
v době konání těchto tradičních kulturních akcích:
Fotbalová zábava, Masopustní zábava, SkavareBirthday, Stavění staročeské
máje, Pivní slavnosti, Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy, Bezdružické parní léto, Hasičská zábava.
2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této
obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce
minimálně 5 dnů před datem konání.
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Čl. 4
Účinnost
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města
Bezdružice 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 ze dne 14. 9. 2011.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Volby do zastupitelstev krajů
konané ve dnech 7. 10. a 8. 10. 2016
Výsledky hlasování v Bezdružicích
Voliči v seznamu:
747
Vydané obálky:
191
Odevzdané obálky: 191
Platné hlasy:
189
Volební účast:
25,57 %

Výsledky hlasování:
Strana
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Starostové a Patrioti
Občanská demokratická strana
Koalice pro Plzeňský kraj-KDU-ČSL
PRO Zdraví a Sport

počet hlasů
41
41
33
28
18
7
5

v procentech
21,69%
21,69%
17,46%
14,81%
9,52%
3,70%
2,64%

Ostatní strany měly méně než 5 hlasů.
Podrobné výsledky najdete na www.volby.cz
Jana Komárková
vedoucí správního odboru
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Foto z archivů - školní hřiště
Tentokrát se ve vzpomínkách vydáme do minulosti ne příliš vzdálené. Před
10 lety byl v prostoru bývalé školní zahrady vybudován nový sportovní areál
s umělým povrchem. Výstavba proběhla ve dvou etapách. V první byly provedeny terénní úpravy a zlikvidována školní zahrada. K vlastní výstavbě sportovišť došlo v roce 2006. Z dob existence školní zahrady se mi zatím nepodařilo
získat žádné fotografie. Na přiložených snímcích je zachyceno již jen torzo
skleníku. Další obrázky zachycují malou slavnost, která proběhla při předání
školního sportovního areálu 2. října 2006.

Jiří Bízek
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BEZDRUŽICKÁ OLYMPIÁDA ZAHÁJENA
Dne 5. 10. 2016 v 15:30 hodin vzplanul v tělocvičně Základní školy v Bezdružicích olympijský oheň, jenž společně s tóny státní hymny zahájil olympijské
hry. Zažehnutí ohně předcházel rituál, kdy nejlepší sportovkyně místní ZŠ Barbora Hošková se zapálenou loučí oběhla spolu se zúčastněnými sportovci kolečko na tartanu a onen olympijský oheň zapálila.
Původní verze sportovního klání v prostorách sportovního areálu byla pozměněna z důvodu špatného počasí. Vše se tedy odehrávalo v tělocvičně, squashové hale a na chodbách školy. Nic to ale na chuti podávat nejlepší výkony nezměnilo. Žáci společně se svými rodiči zářili nadšením a elánem, který si měli
možnost ,,vybít“ na stanovištích v běhu na 50 m, hodu na koš, skoku v pytlích,
hodu medicinbalem, přeskoku švihadla, trojskoku, slalomu koloběžek, handicapované disciplíny, slalomu o berlích, driblingu po dobu 30 sekund, běhu s míčem mezi koleny, leh sedů, kotoulů, gymnastických prvků na lavičce, lezení na
horské stěně, hry squash a florbalu. Za správně provedené úkony získal každý
zúčastněný razítko do vlastního sportovního listu a za splnění alespoň 10 disciplín následovala odměna v podobě nejen sladké, ale i zlaté medaile.
A jaké pocity měli někteří soutěžící?
Jindřiška Vlažná: Když nám ve škole řekli, že se budou konat Bezdružické
olympijské hry, řekla jsem si: ,, HURÁ", protože ráda sportuji. V tělocvičně, kde se olympiáda odehrávala, jsem uviděla mnoho stanovišť. Měla jsem
obavy, zda to dám. Některé disciplíny byly náročnější, jiné lehčí, ale všechny
zábavné. Každý dostal za odměnu něco na zub i žízeň. Každý sportovec obdržel pexeso, medaili a mohl se i vyfotit. Tahle olympiáda byla super
a mám z ní dobré pocity.
Ája Friedenbergerová: Mně se líbily všechny disciplíny, ale nejvíc lezení
po horské stěně. Měla jsem radost, že se mnou cvičí i mamina. Večer ji bolelo
celé tělo.
Davídek Kotovský: Den olympiády byl moc hezký. Mám z něj dodnes
krásné pocity. Nejvíce se mi líbilo hrát basketbal. Bylo to příjemné a zábavné
odpoledne.
Míša Škornička: Nejvíc se mi líbil běh na 50 m a cvičení v posilovně. Dvě věci se mi nelíbily - skákání přes švihadlo a chození na berlích a taky to, že
mě táta ve všem porážel. Když jsem přišel domů, lehl jsem si, protože jsem byl
hrozně unavený.
Markétka Dvorská: Na olympiádě se mi nejvíc líbilo skákání v pytlích. Byla
jsem tam s maminkou a se strejdou. Líbila se mi posilovna, koloběžky, horolezecká stěna, slalom s berlemi a házení míčů do koše. Skoro ve všech disciplínách jsem se strejdou prohrála. Večer jsme si o tom všichni povídali, protože
k nám přijela babička.
13

Bezdružický zpravodaj 11/2016

Alex Lampl: Mně se ta olympiáda moc líbila. Když jsme běželi kolečko na tartanu, pršelo, ale byl jsem pátý. Pak jsem šel s Kevinem a jeho mamkou splňovat
disciplíny. Po jejich splnění jsem dostal medaili, diplom, sušenku, pexeso a ještě
další věci. Pak jsme se nechali vyfotit a odešli domů. Moc se mi tohle odpoledne
líbilo.
Klárka Miksová: Dostala jsem medaili, plno drobností a diplom. Chtěla bych
poděkovat učitelkám, které si pro nás tuto akci vymyslely a žákům z druhého
stupně za pomoc na stanovištích.
Velkou účast na tomto projektu dokazuje i 110 rozdaných medailí. Radost z příjemně stráveného odpoledne měli nejen rodiče a děti, ale i my - učitelky.

DEN PRO NADŠENÉ CYKLISTY
V sobotu 15. října 2016 proběhlo druhé kolo projektu Bezdružická olympiáda
na cyklistické stezce v Konstantinových Lázních. Na návštěvníky čekalo 10 stanovišť. Postupným plněním daných úkolů na jednotlivých zastávkách dosáhli
cíle, kde obdrželi nejen teplou pochutinu a tekutinu, ale i drobné dárky a hlavně
další medaili do sbírky. Tentokrát medaili s cyklistou.
Přestože počasí nemělo úplně bezvadnou předpověď, nepršelo, nefoukalo, nemrzlo a hlavně nám to nevadilo! Kdo přijel či přišel, rozhodně nelitoval. Nikdo
se nevyhnul poznávání dopravních značek, při kterém si pocvičil také svoji paměť. Povinná výbava kola byla pro některé hračkou a pro jiné naopak tvrdým
oříškem. Asi nejoblíbenější zastávkou byla zastávka Besipu, kde si všichni rádi
vyzkoušeli opilecké brýle, noční opilecké brýle a brýle simulující požití drog.
No prostě - motali se i ti největší abstinenti. Po jejich ,,vystřízlivění" za zatáčkou
u Nové Vsi zdolávali sportovci slalom, aby dokázali, že jsou opravdu ,,čistí". Jakým překvapením se na dráze stal servis pana Jiřího Laciny! Seštelování brzd,
promazání řetězu, dofukování duší i výměna duše - to vše zdarma a bez čekání!
Kdo se necítil dobře, dostalo se mu okamžité včasné první pomoci rukou zdatných zdravotních sestřiček p. Hanky Kotovské a Lucie Kozákové. Ti,
co měli štěstí a vystihli dobrý čas, užili si samotné záchranářské služby. Mohli si
vyzkoušet měření krevního tlaku, připoutání na záchranné lehátko či obvázání
zlomeniny. Zdravotníci si pochvalovali schopnosti a vědomosti našich žáků
z oblasti první pomoci. Pro nejmenší účastníky bylo připravené stanoviště s puzzlíky vystihujícími dopravní situace. Poslední stanicí měla být kontrola policejní hlídkou. Ta nás však nemile překvapila, když přijela, přivezla slíbené materiály a vzápětí odjela. Díky žákům 9. ročníku - Adélce Fürbacherové a Matthiasu
Hartenscheidtovi, kteří nám pomáhali s přípravou a již neváhali a plnohodnotně
nahradili policisty, nepřišly děti o toto významné stanoviště. Zde totiž dokazovaly, co se za celou trať naučily.
Stanoviště účastníci zdolávali nejen na kolech, ale i na bruslích, koloběžkách či
skateboardu.
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Den byl plný nádherných zážitků nejen pro zúčastněné, ale i pro nás organizátorky.
Tímto bychom chtěly poděkovat všem, kteří neváhali nám čtyřem ženám pomoci.
Jmenovitě děkujeme: Štěpánce Žuravské a Lukáši Podrackému za rychlé a hbité
zastoupení ve stánku s občerstvením, panu Končickému a jeho třem pomocníkům z BESIPU, panu Jiřímu Lacinovi za superservis kol, Záchranné službě
z Konstantinových Lázní, zdravotním sestřičkám paní Hance Kotovské a Lucce
Kozákové. Děkujeme také našim rodinám, které se vždy aktivně do našich akcí
zapojují a pracovníkům městského úřadu - panu Petru Čapkovi a Milanu Maškovi. Pomocníci na trati byli tito školáci: Šárka Čapková, Tereza Houserová,
Kristýna Wenzlová a Kateřina Urbánková - i těm děkujeme.
Učitelky 1. stupně ZŠ
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Foto: Martina Procházková
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Cesta za Ježíškem

V pondělí 24. října 2016 jsme se my – prvňáčci vydali na výlet na Boží Dar.
Možná to nevíte, ale na Božím Daru má svoji dílnu Ježíšek. Má tam spoustu
pomocníků, kteří mu pomáhají zpracovávat naše dětská přání a dopisy, jež mu
posíláme. Poštísko, který nosí naše dopisy, se po celý rok ani nezastaví. A co
teprve Hvězdulky, které pro nás balí dárky! A protože Vánoce se kvapem blíží,
dala nám paní učitelka na víkend za úkol napsat dopis Ježíškovi. Mohli jsme
psát, kreslit i lepit obrázky a tak každý dělal, co uměl nejlépe.
V pondělí ráno na nás čekal autobus s řidičem – panem Kadlecem před školou.
Nasedli jsme a vyrazili směr Boží Dar. Cesta se nám zdála dlouhá, protože
do kopce jsme jeli velmi pomalu. Báli jsme se, že tam bude už sníh, ale měli
jsme štěstí na počasí. Byla jen mlha. Přesto jsme do cíle zdárně dorazili. Na infocentru jsme vhodili do dřevěného vyřezávaného Ježíška naše dopisy.
Paní učitelka nám koupila notýsky pro Ježíškovu cestu. To je stezka plná úkolů
a her. Protože jsme ještě malí, šli jsme jen menší okruh dlouhý 5,6 km. Ten
velký můžeme objet třeba s mamkou a taťkou v létě na koloběžce nebo na kole, protože měří 12,9 km. Občerstveni svačinou z domova, vydali jsme se
po trase. Zdárně jsme splnili každý z 13 úkolů a pečlivě zapsali do notýsku.
Cestou jsme viděli mnoho pohádkových postav vyřezaných ze dřeva, spoustu
průlezek a jiných nástrah, které se nám stavěly do cesty. Unaveni, ale spokojeni jsme došli zpět do infocentra, kde na nás čekala odměna; pracovní sešit plný
úkolů a omalovánek s Ježíškovými pomocníky, mapa cesty na památku
a razítko s Ježíškem. Zamávali jsme Ježíškovi a šťastni odjížděli domů.
Výlet se nám zdařil a teď všichni čekáme, až nám Ježíšek odpoví na náš dopis.
Ještě jednou děkujeme panu Lumíru Kadlecovi, Drahomíře Kadlecové a paní
Hance Kotovské za jejich čas a asistenci.
Nedočkaví prvňáci

Foto: Hana Kotovská
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci listopadu 2016 se dožívá
významného životního jubilea:

Čapková Jaroslava
Naší jubilantce přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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Svatomartinské menu v zámecké restauraci v Bezdružicích
11. – 13.11.2016

Kachní játra Foie Gras s jablečným pyré a meruňkovým toustem
Sváteční husí kaldoun z husích drůbků a kořenové zeleniny - silná
a bohatá domácí polévka vám prohřeje chladivé podzimní dny

Svatomartinská husa (celá) pečená po staročesku s červeným a bílým zelím
a variací knedlíků
Konfitované husí stehno po staročesku s červeným a bílým zelím a variací
knedlíků
Mrkvovo-hruškový koláč s mandlemi
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27. 11. v 16:00 hod na náměstí Republiky, Plzeň
Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli se opět na náměstí Republiky v Plzni rozzáří vánoční
strom, třináctimetrová douglaska. Otevře tradiční adventní čas, který je
v těchto místech každoročně ve znamení stánků, koled a sváteční atmosféry.
Program zahájí vánočně laděné vystoupení Plzeňského dětského sboru,
po němž se představí soubor písní a tanců Jiskra, balet Divadla J. K. Tyla
a Big Band plzeňské konzervatoře. Po svátečním slově biskupa Tomáše Holuba a primátora Martina Zrzaveckého zahraje komorní orchestr Consortium
musicum a zazpívá Monika Absolonová. Jste srdečně zváni.
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SPORT
Oddíl kopané
Muži „A“
Přimda – Be „A“
Be „A“ – Černošín
Lom – Be „A“
Be „A“ – Kostelec

1:5
2:4
1:4
2:3

Čada L. 4, Dvořák Milan
Dvořák Milan, Dvořák Martin
Dvořák P. 2, Dvořák Milan, Čada L.
Čada L. 2

Našim mužům se na domácím trávníku nedaří, za to venku hrají na 100 %.
O vítězství na Přimdě rozhodli už v prvním poločase. Čtyřmi góly se blýskl
Lukáš Čada. Vítězství v Lomu u Tachova se nečekalo. Domácí prohra
s Černošínem a i s Kostelcem zamrzí, ale za chyby v obraně se platí a hlavně,
když se neproměňují vyložené šance, nedá se vyhrát.
Muži „B“
Be „B“ – Hoštka
Vranov – Be „B“
Be „B“ – Částkov „B“
Damnov „B“ – Be „B“

4:3
8:1
2:4
6:5

Filip M. ml. 2, Kolesa D., Jonáš L.
Filip M. ml.
Szegecs D. 2
Fojtík R., Čada L. 3, Szegecs D. penalta

„B“ mužstvo hraje se střídmými úspěchy jak doma, tak venku. Vydřené domácí vítězství s Hoštkou, která hrála o devíti, vystřídala vysoká prohra ve Vranově. Domácí zápas s Částkovem se nepovedl, i když šancí na vítězství bylo
dost. V dalším zápase v Damnově vybojovali muži bod po remíze 5:5.
Žáci
Be – Studánka
St. Sedliště – Be
Třemešné – Be

4:2 Oros D., Korim L., Brhel M., Heský V.
9:0
8:2 Korim L. 2

Naši žáčci se dočkali svého prvního vítězství, a to v domácím zápase
se Studánkou. Tímto vítězstvím se odpoutali z posledního místa. Vysoká prohra ve Starém Sedlišti a v Třemešné zamrzí, ale výkony našich žáčků jsou
od zápasu k zápasu lepší.
Senioři
Be – Tachov
Be – Záchlumí
Trstěnice – Be
Be – D. Žandov

0:5
1:3 Doležal J.
9:0
0:5

Naši senioři už svou podzimní část soutěže zakončili, ale vůbec se jim nepovedla. Po dvou domácích prohrách přišla i prohra v Trstěnicích. Nepovedl
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se jim ani dohrávaný zápas s D. Žandovem a tak skončili na 6. místě se skórem
4:35 a 0 body. Snad se jim povede lépe v jarní části soutěže.
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek

Fotbal – mladší přípravka
V září loňského roku zahájili svou fotbalovou kariéru nejmladší fotbalisté
z Bezdružic, Konstantinových Lázní a okolí. Po dohodě TJ Jiskra Bezdružice
a TJ Konstantinovy Lázně se trénování ujal Jan Soulek, kterému začal
s trénováním vydatně pomáhat Jiří Doležal. S tréninky v případě potřeby pomáhají i další rodiče, zejména Jan Hošek a občas také Ladislav Košátko. Protože
v sezóně 2015/2016 se v kategorii nejmladších přípravek nehrály žádné soutěže, trénovali jsme po celý rok dle ročního období a počasí venku na fotbalovém
hřišti v Bezdružicích nebo v tělocvičně bezdružické školy. Zájem byl a stále je
poměrně velký. Na tréninku se nám také několikrát sešlo 16 malých fotbalistů
včetně jedné fotbalistky. S krátkou přestávkou na začátku srpna letošního roku
jsme trénovali po celý rok dvakrát týdně v úterý a v pátek. Od soutěžního ročníku 2016/2017 jsme se přihlásili do okresního přeboru mladších přípravek.
Za mladší přípravku mohou hrát chlapci narození v roce 2008 a později
a děvčata narozená v roce 2007 a později. Z hlediska věku máme v utkáních
s ostatními družstvy nevýhodu, neboť máme pouze tři fotbalisty narozené
v roce 2009. Drtivá většina našich fotbalistů je narozená v roce 2010 a máme
i malé fotbalisty s ročníkem narození 2011. S věkovým hendikepem si ale hlavu
nelámeme, i když je to samozřejmě na hřišti znát. Okresní přebor mladších přípravek se hraje turnajovým způsobem a z celého okresu je přihlášeno celkem
jedenáct mužstev. Pro turnaje jsou mužstva rozdělena na dvě skupiny. Naši malí
fotbalisté mají za sebou tři turnaje.
První turnaj jsme odehráli v Boru. Z důvodu nepříznivého počasí se turnaj nehrál 17. září, ale 1. října. Poprvé jsme tak mohli porovnat naše fotbalové umění
s dalšími mužstvy. Odehráli jsme čtyři utkání postupně s Chodovou Planou, Borem, Kostelcem a Tachovem „C“. Ani jedno utkání jsme sice nevyhráli, ale
s našimi výkony jsme byli spokojeni, neboť jsme až na utkání s Chodovou Planou, která vyhrála 4:0, odehráli velmi vyrovnaná utkání. Ve dvou utkáních
se nám podařilo vstřelit po jednom gólu. Úspěšnými střelci byli Jiří Kašpar
a Jan Soulek.
V neděli 16. října jsme se ve Stříbře zúčastnili dalšího turnaje. Tentokrát jsme
se postupně utkali s mužstvy Tachov „C“, Stříbro „B“, Bor a Stříbro „A“. Naše
síly tentokrát nestačily na Bor a Stříbro „A“. Utkání s Tachovem „C“ jsme prohráli velmi těsně poměrem 3:2. Naopak suverénně jsme porazili Stříbro „B“ výsledkem 5:1. Na turnaji se nám podařilo vstřelit celkem 8 gólů. Dvakrát síť
v soupeřově brance rozvlnili Adam Košátko a Jiří Kašpar. Po jednom gólu
vstřelili Jan Hošek, Matyáš Kašpar, Eliška Kašparová a Jan Soulek.
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Třetí turnaj jsme uspořádali v Bezdružicích v sobotu 22. října. Počasí nám sice
vůbec nepřálo, ale přesto se podařilo odehrát zajímavý turnaj. V pátek 21. října
se z důvodu nemoci hráčů odhlásilo mužstvo Kostelce, a tak se turnaj tentokrát
odehrál za účasti mužstev Bor, Bezdružice, Chodová Planá, Tachov „C“. Našim
se tentokrát ani jednou nepodařilo zvítězit, ale poprvé ze všech turnajů jsme
po utkání s Borem byli úspěšnější při střelbě penalt.
Na turnajích mladších přípravek nejsou důležité výsledky ani pořadí, proto nejsou nikde oficiálně uvedeny. Důležitá je chuť malých fotbalistů do sportování.
Za mladší přípravku Jan Soulek

Foto: Dana Bešťáková

Foto: Adéla Soulková
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Oddíl ledního hokeje
1. kolo
HC Klaus Timber - Jiskra Bezdružice 2:2 (0:0, 1:2, 1:0)
sestava: Skýpala - Šmat, Hlaváč, Velich, Semerád - Janota, Böttcher, Jelínek Šlajs, Seknička, Kalista
branky: Böttcher 2
První zápas nového ročníku jeli Kohouti na led vítěze loňské skupiny D.
Po první oťukávací třetině se Jiskra dvěma góly kanonýra Böttchera ve druhé
třetině dostala do vedení. Domácí v závěru třetiny snížili, ale rozhodnutí mělo
přinést poslední dějství. Štěstí se přiklonilo na stranu domácích, kteří
v závěru zápasu dokázali vyrovnat.
Vedoucí Kalista: Po ukončení činnosti některých hráčů – Řezníček, Houdek,
Koutný a zraněných Petřina, Daliman jsme museli doplnit kádr o nové hráče.
Ze zrušeného týmu Vipers Plzeň posílí naše řady Šlajs, Singer. V jednání je
ještě příchod Herejka. V sezoně 2016/2017 se snížil počet mužstev
v krajských soutěžích a tak budou organizovány pouze 3 skupiny, ale s větším
počtem mužstev. Ve skupině C, kde jsou i Kohouti Jiskry Bezdružice, hraje
v současnosti 14 mužstev a proto je sezona prodloužená až do března. Také
zápasů přibylo a sehrajeme jich letos 26. Zároveň se zvýšila finanční náročnost a sezona bude podstatně dražší než loňská. Vedení mužstva ledního hokeje touto cestou děkuje panu Kubíčkovi za finanční příspěvek na úhradu nákladů letošní sezony. Příspěvek dostáváme i od výboru TJ a zbytek částky si musí
hráči vybrat mezi sebou.
2. kolo
HC Příkosice - J. Bezdružice
0:9 (0:3, 0:4, 0:2)
sestava: Reis - Šmat, Hlaváč, Velich, Semerád - Janota, Böttcher, Jelínek Vacata, Seknička, Marek Kalista.
branky: Velich 3, Böttcher 3, Seknička, Jelínek, Janota

Jednoznačný výsledek. Zápas probíhal v tréninkovém tempu a tak si Kohouti
v Rokycanech otevřeli střelnici a nechybělo mnoho a domácí fasovali desítku.
3. kolo
J. Bezdružice - Panasonic
2:5 (1:4, 1:1, 0:0)
Kocourek - Hlaváč, Šmat, Velich, Semerád - Jelínek, Böttcher, Janota Kalista. Seknička st. Vacata.
Zápas s tradičním soupeřem začal pro Kohouty katastrofálně. Hosté se snadno po individuálních chybách dostali do čtyřgólového vedení, které v závěru
první třetiny korigoval gólem Kalista. Další třetiny už probíhaly pod kontrolou hostů. Jelínek dokázal snížit, ale vzápětí hosté kontrovali a poslední třetina
už na skóre nic nezměnila.
4. kolo
HC Díly - J. Bezdružice

5:2 (3:0, 2:1, 0:1)
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Sestava: Skýpala - Šmat, Hlaváč - Singer, Semerád - Jelínek, Böttcher, Šlajs Kalista, Seknička,Vacata.
branky: Kalista, Jelínek
Jiskra nejela do Domažlic jako favorit. Zvláště když chyběl Velich a Janota. Domácí s posilami z ligových Klatov měli snadno získat dva body. První třetina byla pod taktovkou domácích, kteří si zajistili třígólový náskok. Jiskra se snažila
o zkorigování náskoku, ale domácí vedení ještě navýšili. Poslední třetinu sice
hosté vyhráli, ale na vítězství domácích se již nic nezměnilo.
5. kolo
J. Bezdružice - HC Kaznějov B
2:2 (0:0, 1:0, 1:2)
Kocourek - Hlaváč, Šmat, Velich, Singer - Jelínek, Böttcher, Janota - Kalista,
Seknička st. Herejk - Šlajs.
branky: Janota, Jelínek
Soupeř nemohl postavit posily z A mužstva a tak utkání bylo velmi vyrovnané.
Rychlé tempo utkání přinášelo i hodně šancí, ale v první třetině se vyznamenali
oba gólmani. Vedení až ve druhé třetině se ujali domácí Kohouti, když se trefil
Janota. V závěrečné třetině se však Jiskra dvěma chybami v obraně připravila
o vedení. Bod zachránil povedenou tečí Jelínek. Nervózní utkání vyvrcholilo
bitkou mezi domácími a hostujícími hráči.
6. kolo
J. Bezdružice - HC Holýšov B 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
sestava: Reis - Hlaváč, Šmat, Semerád, Singer - Jelínek, Böttcher, Janota Seknička ml., Seknička st., Vacata - Herejk.
branky: Janota 2, Böttcher, Seknička st., Seknička ml., Vacata
Vyrovnaná byla pouze první třetina. Hosté Kohouty překvapili a hned v úvodu
se dostali do vedení. Jiskra brzy díky Janotovi vyrovnala a v závěru třetiny šla
do vedení po samostatné akci ml. Sekničky. Vedení zvýšil v úvodu další třetiny
Böttcher, který se konečně trefil po dlouhých třech zápasech. Poslední třetina už
byla v režii domácích, kteří třemi góly rozhodli o dvou bodech. Trefili se Seknička st., Janota a skóre uzavřel Vacata.

Za oddíl ledního hokeje
Petr Kalista

EET jen za 99 Kč/měsíc ze Stříbra 374 623 540.
www.SoftAg.cz
***********
Hledám pronájem menšího bytu.
Bližší informace na tel.: 606 540 011.
Volat po 14:00 hod.
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Hledáme pracovníky pro žárovou zinkovnu Bezdružice

Chcete se stát špičkou ve svém oboru? Hledáte stabilní a perspektivní zaměstnání? Přijďte pracovat pro SIGNUM spol. s r.o. Hledáme nové kolegy pro zinkovnu v Bezdružicích.
Kdo jsme?
Jsme česká firma SIGNUM provozující největší síť žárových zinkoven
v České republice a na Slovensku. Celkem provozujeme deset žárových zinkoven. Také vyrábíme ocelové konstrukce pro významné stavby na celém světě. Letos na
podzim rozšiřujeme naše výrobní kapacity o zinkovnu v Bezdružicích.
Jaké pozice hledáme?
- Galvanizér
Náplň práce: práce při procesu žárového zinkování oceli.
Požadujeme: časovou flexibilitu, samostatnost, zodpovědnost, pracovitost a sílu.
Nabízíme: stabilní práci na plný úvazek
- Obchodně - technický zástupce
Náplň práce: vyhledávání nových obchodních příležitostí, péče o nové
i stávající zákazníky, uzavírání obchodních smluv, vymáhání pohledávek, technická podpora pro zákazníky.
Požadujeme: VŠ technického nebo ekonomického směru, perfektní
znalost NJ a práce s PC, ŘP skupiny B, samostatnost a zodpovědnost.
Nabízíme: dobré platové ohodnocení, služební automobil a telefon, odborný i osobní růst ve stabilní firmě, práci na zajímavých projektech,
nástupní plat: 30 000 Kč.
Pracovníky na všechny pozice hledáme s nástupem ihned. Životopisy
zasílejte na email: pavel.huda@signumcz.com.
SIGNUM spol. s r.o.
Úterská 291
Bezdružice
www.signumcz.com
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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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Chovatelská výstava 15. 10. 2016

Olympiáda 5. 10. 2016
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