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Vážení občané,
není to tak dávno, kdy jsme si zvykali na letopočet 2016. Zanedlouho se tento
letopočet stane navždy historií. Pojďme si tedy ještě plnými doušky užít poslední měsíc tohoto roku a pojďme se na závěr roku příjemně naladit i naším Bezdružickým zpravodajem.
V pondělí 31. října byl v pokladně městského úřadu nainstalován platební terminál, který občanům zcela nově umožňuje platby platební kartou. Většina z nás si
již zvykla na platby prostřednictvím platební karty v obchodech. Věříme, že
možnost úhrady poplatků a jiných plateb prostřednictvím platební karty na městském úřadě se postupně stane běžnou službou.
Tradiční Martinské setkání se v kostele svatého Martina v Křivcích uskutečnilo
v sobotu 12. listopadu. Tradičně příjemnou atmosféru letos obohatilo vystoupení
nově vzniklého smíšeného pěveckého souboru SOUHLAS. Pokud jste ještě neměli možnost si tento soubor poslechnout, potom si určitě do svých kalendářů
poznamenejte pátek 23. prosince, kdy se od 17:00 hodin v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Bezdružicích uskuteční Setkání s písní a slovem. Kromě vystoupení dětí z naší základní školy se můžete těšit i na vystoupení pěveckého souboru SOUHLAS.
Ve středu 16. listopadu byla v 16:00 hodin zahájena výstava fotografií k 70. výročí založení TJ Jiskra Bezdružice. Výstavu si můžete prohlédnout v pracovních
dnech v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. Pro zájemce bude výstava otevřena
v neděli 11. prosince v době konání Vánočních trhů. Předpokládáme, že výstavu
si budete moci prohlédnout i v pátek 23. prosince v době od cca 16:00 hodin
do cca 18:30 hodin.
V sobotu 19. listopadu se od 15:00 hodin v našem kulturním domě konalo setkání seniorů. I letos byl připraven zajímavý program s občerstvením a hudbou
k tanci i poslechu. Účast našich seniorů však byla o něco menší než v loňském
roce.
Poslední listopadový víkend proběhl v duchu začátku adventního období. Zdobení vánočního stromu s doprovodným programem přilákalo na náměstí Kryštofa Haranta mnoho desítek návštěvníků. Začátek adventu byl navíc zpestřen nedělním koncertem v Domě U Haranta.
V době adventu jsou připraveny další kulturní a společenské akce. V neděli
4. prosince odpoledne bude pro děti připravena v kulturním domě tradiční Mikulášská nadílka. Děti se mohou těšit nejen na nadílku, ale také na soutěže a malou
diskotéku. O týden později ožijí prostory našeho kulturního domu Vánočními
trhy. I letos se můžete těšit na prodejní stánky, zajímavý kulturní program a také
na občerstvení. Závěr předvánočního shonu si můžeme společně zpříjemnit
ve čtvrtek 22. prosince při tradičním Zpívání na schodech v naší základní škole.
Pomyslnou třešničkou na předvánočním dortu bude již zmíněné Setkání
s písní slovem v kostele v pátek 23. prosince od 17:00 hodin.
Pro poslední dny roku 2016 Vám přeji především hodně pohody a klidu, příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do roku 2017.
Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
říjen - listopad 2016
26. 10. 2016
Krátce po poledni se uskutečnilo jednání starosty se zástupcem společnosti
SIGNUM spol. s r. o. panem Petrem Hoferikem. Hlavním bodem jednání byl
předběžný zájem společnosti o rozšíření pozemků pro skladování materiálu
pro žárovou zinkovnu.
27. 10. 2016
Starosta v Plzni na pracovišti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad podepsal monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu „Názorně, a proto
zábavně“.
31. 10. 2016
V dopoledních hodinách byl v pokladně městského úřadu nainstalován platební terminál, který umožňuje platby pomocí platebních karet.
1. 11. 2016
Starosta se společně s tajemnicí Janou Wajdovou zúčastnil semináře na téma
Hospodaření obcí a měst. Seminář se uskutečnil v rámci projektu AKADEMIE
SAMOSPRÁV v Plzni v kongresovém sále hotelu Primavera,
3. 11. 2016
Od 14:30 hodin proběhlo za účasti starosty v Jáchymově jednání Rady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ).
Od 17:15 hodin se starosta v Konstantinových Lázních zúčastnil jednání Výboru partnerství MAS Český Západ.
7. 11. 2016
Od 8:30 hodin proběhlo v kanceláři starosty jednání se zástupci společnosti
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. ve věci záměru vybudování tlakové
kanalizace v ulicích V Podzámčí, U Tiskárny a v části ulice Západní.
7. 11. 2016 - 49. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Uplatnění škody ve věci přetryskování sporáků.
3. Informaci o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými
s přispěním dotace, která byla poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace v letech 1997 - 2000.
4. Informace starosty o dalším postupu při řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centrální části města“.
5. Hospodaření příspěvkové organizace Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, Školní 183, 349 53 Bezdružice
k 30. 9. 2016.
6. Výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní školy, Mateřské
školy a Základní umělecké školy Bezdružice, Školní 183, 349 53 Bezdružice za školní rok 2015/2016.
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7. Oznámení ředitelky příspěvkové organizace Základní školy, Mateřské školy
a Základní umělecké školy Bezdružice, Školní 183, 349 53 Bezdružice
o vyhlášení ředitelského volna dne 18. 11. 2016.
8. Informaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy o vyhlášení Programu
133510 Podpora materiálně technické základny sportu.
9. Vyhlášení Výzvy č. 10/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Národního programu Životní prostředí.
10. Závěrečnou monitorovací zprávu projektu „Rekonstrukce zahrady Mateřské
školy v Bezdružicích v přírodním stylu“.
11. Žádost spolku SPOLEČNOST ŽELEZNIČNÍ VÝTOPNA JAROMĚŘ, z. s.
o odkoupení motorového vozu M131.1386.
12. Rozhodnutí č. 322051116 o uložení pokuty od Státní energetické inspekce,
územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Rejskova 3, 326 00 Plzeň 26.
13. Program 27. zasedání ZM dne 16. listopadu 2016.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Záměr pronájmu/pachtu pozemku 1258/10 o výměře 1 062 m2 v katastrálním
území Bezdružice, druh pozemku trvalý travní porost za účelem zřízení zahrádek za roční nájemné/pachtovné 1Kč/m2.
3. Pokácení 4 ks osik na pozemku p. p. č. 493/1 v katastrálním území Polžice
u Bezdružic.
4. Žádost příspěvkové organizace Základní školy, Mateřské školy a Základní
umělecké školy Bezdružice, Školní 183, 349 53 Bezdružice o převedení částky 84 000 Kč z rezervního do investičního fondu na výměnu oken v učebnách.
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění komplexních bankovních služeb uzavřené dne 7. 9. 2015 s Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62,
140 00, Praha 4.
6. Odměnu vedoucímu organizační složky města Technické služby.
7. Odměnu předsedkyni a člence SPOZ.
8. Navýšení měsíční odměny vedoucí organizační složky města Knihovna Kryštofa Haranta od 1. 11. 2016.
9. Odměnu vedoucí organizační složky města Knihovna Kryštofa Haranta.

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

E. Rada města neschvaluje:
1. Žádost o finanční příspěvek Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8
– Bohnice.

8. 11. 2016
Starosta se v Lužci u Nejdku zúčastnil semináře na téma „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a zásady zadávání zakázek malého rozsahu“.
5

Bezdružický zpravodaj 12/2016

11. 11. 2016
Od 15:00 hodin byl starosta přítomen v Senátu Parlamentu České republiky vyhlášení výsledků soutěže Nejkrásnější nádraží ČR 2016.
14. 11. 2016
Od 9:00 hodin se v Horních Kozolupech uskutečnilo jednání členské schůze
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
Od 13:00 hodin se starosta ve Stříbře zúčastnil akce s názvem „FÓRUM VZDĚLÁVÁNÍ“.
16. 11. 2016 - 27. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice

A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 12. 10. 2016.
3. Žádost společnosti HBB s.r.o., se sídlem Úterská 291, 349 53 Bezdružice
o koupi části pozemku p. č. 504/24 o výměře cca 6000 m2, druh pozemku orná půda, dle územního plánu zařazena jako smíšené území průmyslové a zemědělské výroby, služeb a technické infrastruktury v katastrálním území
a obci Bezdružice.
4. Informace o dalším postupu při řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centrální části města“.
5. Informaci o 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 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.
6. Informaci o vyhlášení výzvy č. 10/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci Národního programu Životní prostředí; Prioritní oblast 5.
Životní prostředí ve městech a obcích; Podoblast 5. 4. Zlepšení funkčního
stavu zeleně ve městech a obcích.
7. Návrh rozpočtu města na rok 2017.
8. Zprávu o činnosti finančního výboru.

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Kupní smlouvu č. 12/2016 na prodej pozemků par. č. 93/1 o výměře 177 m 2
a p. p. č. 91/2 o výměře 8 m2, druh pozemku zahrada, vše v katastrálním území Bezdružice, za kupní cenu 48,40 Kč/m2 včetně DPH.
4. Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku
č. 110/16 se Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3. Předmětem převodu jsou pozemky s komunikacemi p. č.
666/5, 675/3, 676/2, 692, 1105/3, 1492/2, 1492/4, 1493, 1496/1, 1498/1,
1499, 1506/2, 1515/1, 1515/2, 1516/2, 1518/9, 1529/1, 1547, 1550, druh pozemku ostatní plocha vše v k. ú. Bezdružice.
5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. EP-12-0002776/1/VB, Bezdružice,
6
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TC, Revolučních gard, kNN se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín.
6. Smlouvu o zřízení práva stavby s TJ Jiskra Bezdružice, Úterská 228, 349 53
Bezdružice.
7. Podání žádosti o dotaci na retopping atletické dráhy u ZŠ Bezdružice z Programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
8. Záměr vybudování tlakové kanalizace v ulicích V Podzámčí, U Tiskárny
a v části ulice Západní.
9. Rozpočtové opatření č. 10/2016.
10. Peněžitý dar starostovi.

E. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Prodej motorového vozu M131.1386.
16. 11. 2016 - 50. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Sdělení spolku Rybáři od Zaječáku o zarybnění rybníka Zaječí.
3. Předání podkladů advokátce k soudnímu vymáhání ve věci neuhrazené faktury.

B. Rada města ukládá:
1. Připravit změnu organizačního řádu města Bezdružice.
Zodpovídá: tajemnice MěÚ
Termín: 28. 2. 2017

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Dohodu o ukončení nájmu pozemků dle nájemní smlouvy č. 5/2010 na pozemky parc. č. 504/7 o výměře 745 m2 a st. p. č. 432 o výměře 82 m2 vše
v katastrálním území Bezdružice.
3. Záměr pronájmu pozemků par. č. 504/7 o výměře 745 m 2 a st. p. č. 432 o výměře 82 m2 vše v katastrálním území Bezdružice.
4. Nabídku společnosti Online-Team s. r. o., Bzenecká 4808, 430 04 Chomutov
na pořízení mobilní aplikace „V OBRAZE“ za cenu 12 500 Kč včetně DPH
s ročním poplatkem 3 500 Kč včetně DPH.
5. Návrh na vyřazení DDHM Kulturní dům Bezdružice v celkové hodnotě
7 114,80 Kč.
6. Uzavřít s TJ Jiskrou Bezdružice, Úterská 228, 349 53 Bezdružice Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2016 na projekt: „Podpora činnosti
TJ Jiskra Bezdružice v roce 2016“ ve výši 50 000 Kč.
7. Revokaci usnesení č. 47/C2/2016.
21. 11. 2016
Starosta se od 9:00 hodin zúčastnil v Dobřanech setkání zástupců dobrovolných
svazků obcí.
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Od 15:30 hodin se postupně ve všech bytových domech ve vlastnictví města
Bezdružice uskutečnily domovní schůze.
23. 11. 2016
Od 7:30 hodin byl starosta přítomen jednání Dozorčí rady firmy Ekodepon spol.
s r. o.
Krátce před druhou hodinou odpolední proběhla v Plzni v sídle Plzeňského kraje
schůzka starosty s náměstkem hejtmana panem Ivo Grünerem.
Od 16:00 hodin se starosta v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje zúčastnil semináře o zpřístupňování dopravy osobám se zdravotním postižením v Plzeňském kraji.

23. 11. 2016 - 51. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
· C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Neprodloužit Nájemní smlouvu ze dne 23. 9. 2014 na byt č. 11,
Na Sídlišti 260, 349 53 Bezdružice.
3. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené dne 23. 9. 2015 se společností DOMOZA projekt s. r. o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň.
24. 11. 2016
Od 9:00 hodin se v Černošíně konalo jednání členské schůze Sdružení obcí
pro vybudování a provozování skládky Černošín.
25. 11. 2016
Od 10:00 hodin se v Chodově u Karlových Varů uskutečnilo jednání Valné hromady Euregia Egrensis.
29. 11. 2016
Starosta se v Plzni zúčastnil semináře k možnostem aplikace moderních technologií ve veřejném osvětlení.

Jan Soulek, starosta města

Poslední veřejné zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
v roce 2016 se uskuteční ve středu 14. prosince
od 17:00 hodin v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích
(změna termínu a místa konání vyhrazena).

Nezapomeňte
na předplatné Bezdružického zpravodaje na rok 2017,
které můžete uhradit v podatelně MěÚ Bezdružice
od 2. 1. 2017.
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KONTROLA A REVIZE KOMÍNŮ

Dovolujeme upozornit na právní předpis vydaný Nařízením
vlády ČR č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti
pro provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nejdůležitějšími body tohoto předpisu jsou:
1. Čištění spalinové cesty
2. Kontrola spalinové cesty
3. Revize spalinové cesty

V našem regionu jsou k dispozici například tito kominíci:
- Ladislav Holan, Stř íbro - tel. 374 622 964
- Lukáš Lexa, Úlice – tel.: 721 472 920, e-mail: kominictvi.lexa@seznam.cz
(opravy stávajících komínů, výstavba nových komínů)
Plyntop s. r. o., Domažlice (střediska v Tachově a ve Stříbře) – mob.:
721 534 551, tel.: 376 382 679, e- mail: plyntop-24servis@centrum.cz

POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů musí proběhnout první kontroly kotlů do 31. 12. 2016, a to u spalovacího
zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou
za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.
Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku
2016 na obecní úřad?
K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni
obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního
úřadu.
Jak zjistím, jaký je příkon mého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů
v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu
a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také
jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností
v procentech x 100 (například 24 kW: 80% x 100 = 30 kW příkon).
Fyzickým i právnickým osobám doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně
způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.
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Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Výpis některých odborně způsobilých osob:
DAKON, ATMOS, KOVARSON - Václav Vrátník, Sytno - tel.: 374 659 413,
mob.: 601 201 324, e-mail: radka.vratnikova@seznam.cz
SLOKOV (VARIANT) - Jaroslav Patera, Stříbro - tel.: 732 168 908, e-mail:
f.prist@seznam.cz
BUDERUS, DAKON, VIADRUS, IMMERGAS, FERROLI, OPOP, ATMOS - Plyntop s. r. o., Domažlice (střediska v Tachově a ve Stříbře) – mob.:
721 534 551, tel.:376 382 679,
e- mail: plyntop-24servis@centrum.cz
OPOP, kotle domácí výroby - Lukáš Lexa, Úlice – tel.: 721 472 920,
e-mail: kominictvi.lexa@seznam.cz
VARIMATIK, EKOEFEKT, CARBOROBOT, VIADRUS a kotle od AGROMECHANIKY LHENICE – INTOMAT s. r. o., Tachov, mob.:
602 418 578, e-mail: zdenek.havrda@intomat.cz
BENEKOV, VIADRUS, komíny - Petr Koptík, Plzeň, mob.: 602 134 066
KOVOTHERM – Vochov – paní Talužková poskytne kontakt na servisního
technika: 739 389 611
ROJEK (ATOMA) - Er ika Mr ázová - dotazy k revizím a technickým prohlídkám kotlů dle zákona č.201/2012 Sb., tel.: 494 339 144, mob.: 733 598 638,
e-mail: mrazova@rojek.cz
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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, za který se poplatek hradí (do 31. 12.
2016), zvýšena o 50% z dlužné částky; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Poplatek je možné uhradit hotově nebo platební kartou v pokladně Městského
úřadu Bezdružice. Úhradu je možné provést také 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.

U PO ZO R N ĚN Í
Výkupna SUROVIN a KOVOVÉHO ODPADU, ul. Úterká
bude otevřena ve dnech 3. 12. 2016 a 17. 12. 2016 od 9 - 13 hod.

Jaroslava Urbánková
Referentka životního prostředí
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Červený kontejner na DROBNÝ elektroodpad
Dne 29. 11. 2016 byl v ulici Na Sídlišti umístěn červený kontejner na DROBNÝ elektroodpad.
Co patří do červeného kontejneru:

Veškerá spotřební elektronika včetně příslušenství (např. video přehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka)

Videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství (např.
teleobjektiv, blesky apod.)

Malé elektrické a elektronické hudební nástroje

Ostatní zařízení výpočetní techniky (např. drobné počítače, notebooky,
netbooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice)

Faxy a záznamníky

Telefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní)

Tiskárny a malé stolní kopírky

Kalkulačky

Herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.)

Elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, RC modely apod.)

Baterie a akumulátory

Jiné spotřebiče do rozměru 30x50cm
Do kontejneru NEPATŘÍ !!!
osvětlovací zařízení, zářivky a úsporné žárovky
Většina vysloužilých zařízení se dá recyklovat a použít při výrobě dalších produktů. Odevzdáním spotřebiče na sběrný dvůr nebo do speciálních nádob
na drobné elektro zajistíte jeho ekologickou recyklaci.

OZNÁMENÍ
Ve čtvrtek dne 8. 12. 2016
bude od 11 hodin
Městský úřad Bezdružice uzavřen.
Jana Wajdová
tajemnice MěÚ Bezdružice
12
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Mobilní aplikace
Představujeme naší novou
službu pro občany a návštěvníky našeho města.
Chcete být informování
aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace
z obce ve vašem chytrém
telefonu? Právě pro vás je
určena naše nová mobilní

aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?
· kulturní a sportovní akce
· fotogalerie
· aktuality
· úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?
· mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
· přístup na internet
· místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si aplikaci lze stáhnout?

Více zde: http://www.online-team.cz/vobraze/
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Foto z archivů – Ladovská zima.
Máme před sebou zimu, ke které patří sníh, mráz a zimní radovánky. Co
k tomu dodat víc? Sníh se stává spíš vzácností a mráz už dlouho nebyl takový,
aby se dalo bruslit na rybnících. Foto z bruslení na koupališti je z roku 2012,
ostatní obrázky jsou mnohem starší. Z přiložených snímků snad ještě trochu té
pravé zimní atmosféry čiší. Fotografie jsou z našich rodinných alb, foto
z Pačína pořídil pan Petrák.
Jiří Bízek
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Vážení přátelé a příznivci rybníka Zaječí,
s potěšením Vám oznamujeme, že dne 29.10.2016 proběhla první a hlavní
část letošního zarybnění rybníka Zaječí. Do vody byla vpuštěna osádka o celkové hmotnosti 713 kg ryb.
Konkrétně se jednalo o 592 kg kapra obecného o slušné velikosti od 40 cm
do 60 cm. Povedlo se nám sehnat krásnou formu těla kapra tzv. „šupíka“, kterou v budoucnu jistě ocení převážně sportovní rybáři upřednostňující lov
„chyť a pusť“. Dále pak jsme v této první etapě dosazovali i další druhy ryb
celkem o váze 121 kg, kdy se jednalo o štiku obecnou a candáta obecného obojí o velikosti od 20 cm do 35 cm. V osádce bylo i několik nádherných kusů amura bílého o velikosti od 45 cm do 65 cm. A v neposlední řadě jsme rádi,
že jsme mohli „Zaječák“ zarybnit i dalším novým druhem ryby a to několika
kusy tolstolobika bílého o velikosti od 40 cm do 50 cm.
Druhá etapa zarybnění pak proběhla 13.11.2016, kdy Rybáři od Zaječáku opět
nelenili a do rybníka Zaječí pustili 27 krásných kusů štiky obecné o velikosti
od 20 cm do 60 cm. Doufáme, že tyto „zubatky“ udělají radost právě
i rybářům, kteří se specializují na lov dravců.
Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát pohodu a klid v čase předvánočního shonu, krásné chvíle při zapalování adventních svíček a hodně štěstí a zdaru v roce 2017!
Vaši Rybáři od Zaječáku, z.s.
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Chovatelská výstava
V sobotu 15. října 2016 od 8:00 do 15:00 hodin proběhla v chovatelské hale
ZO ČSCH Bezdružice již 19. Propagační a prodejní výstava králíků, drůbeže
a holubů. Z naší 17-ti členné základny vystavilo 13 členů, z toho 4 mladí chovatelé, 51 ks králíků, 25 ks drůbeže a 71 ks holubů. Celkem k zhlédnutí bylo
113 kusů králíků 13-ti plemen a 8 rázů, 57 kusů drůbeže 10-ti plemen a 11 rázů, 134 kusů holubů 12-ti plemen a 10-ti rázů.
Posouzení králíků provedl Ing. Stanislav Maxa, u drůbeže pan Vladimír Eisenreich a u holubů pan Ing. František Slepička. O veterinární dozor se postaral
pan MUDr. Petr Kotas. O občerstvení v kulturním domě se postarala Renata
Stejskalová. Pohár Šampióna získala Věra Mandáková za Aljašky. U drůbeže
pohár Šampióna získal pan Škubal za Wyandotku oranžovou. Čestnou cenu si
odnesl Josef Jirkal za Australky a paní Holátová za Vranohlávky. U holubů pohár Šampióna získal MCH Petr Šindelář za Čejku. Čestnou cenu si odnesli:
pan František Vrbský za Českého staváka černého sedlatého, pan Jiří Kydlíček
za Českého staváka mramorového, pan Petr Fiala za Českého staváka černého
sedlatého, pan Vojtěch Karásek za Kudrnáče, pan Jan Hadač za Káníka, pan
Tomáš Tokoš za Polského rysa černého šupkatého. Pohár Mladého chovatele
získal Jiří Čapek za Aljašky, Terezka Waltová za Velký světlý stříbřitý, Jaroslava Sodomková za Hedvábničky, Terezka Wenzlová za Husu landenskou, Zdeňka Burdová za Novozélandský červený.
ZO ČSCH Bezdružice děkuje finančním sponzorům: Elektro Milan Červenka,
Mgr. Jan Soulek (starosta města Bezdružice), obec Konstantinovy Lázně.
Dále vyjadřujeme poděkování všem podnikatelům a fyzickým osobám, kteří
přispěli věcnými cenami do soutěže o losování věcných cen:
ZD Vlčák Černošín, Pekařství Pustina, Řeznictví Kolesa, Kadeřnictví Hanka,
hostinec SPORT u Rákosníčka, čerpací stanice Kokašice, Rapeto a.s. Čeliv,
Miloslava Gengelová, Ota Hovorka, Kovovýroba Honzík, Belas JS, Pizzerie
Café Kryštof Harant, Renata Stejskalová, hostinec Pod Hradem Kokašice, potraviny CZ na náměstí Ngueyen Thi Phuong, Zahradnictví Klášter Teplá, stavebniny Monika, město Bezdružice, obec Kokašice, členové ZO ČSCH Bezdružice, členové ZO ČSCH Konstantinovy Lázně.
Poděkování také patří všem členům i nečlenům, kteří se podíleli na přípravě
i průběhu výstavy, pracovníkům MěÚ Bezdružice, paní Vlaďce Havlíkové
za propagaci a panu starostovi Mgr. Janu Soulkovi za zhotovení katalogů.
Za ZO ČSCH
Lenka Vojtěchová
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Spolek přátel Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
Sídlo: náměstí Kryštofa Haranta čp. 30, 349 53 Bezdružice,
IČ: 265 52 141

Vážení přátelé našeho spolku,
chtěla bych Vás v krátkosti informovat o změnách v tomto roce. Na výroční
schůzi Klubu přátel KH jsme museli odhlasovat změnu názvu. Stal se z nás
Spolek přátel Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a vstupujeme oficiálně do 17 roku naší činnosti. Jistě jste také zaznamenali, že naše kulturní aktivity letos poklesly. Administrativní boj související s přeregistrováním spolku
do zákonné podoby a zároveň změna předsedy zcela vyčerpaly naše časové
fondy. Pokusíme se proto v dalším roce polepšit.
Chtěla bych tímto také poděkovat odstupujícímu předsedovi panu Gustavu
Černému za jeho několikaleté vedení klubu a ostatní aktivity v našem regionu.
Jeho nadšení a vědomosti o tomto kraji jsou nenahraditelné a doufám, že je
budeme moci ještě dlouho čerpat.
Příští rok máme v plánu otevřít v Horních Polžicích, v objektu bývalé hasičárny, malé vesnické samoobslužné muzeum s expozicí převážně starých fotografií z okolí a ukázky ze života našich předků. Jedná se o dlouho nevyužívanou
stavbu a přišlo nám jako dobrý nápad vytvořit v ní pro návštěvníky, na trase
naučné stezky, novou zastávku s nádechem nostalgie. Držte nám palce.
O dalším programu Vás samozřejmě budeme s předstihem informovat.
S přáním poklidných svátků
Šárka Sušírová
předsedkyně spolku

Oznámení
Knihovna Kryštofa Haranta Bezdružice oznamuje všem čtenářům, že
ve čtvrtek 22. 12. bude uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
Alena Kozáková
knihovnice
19

Bezdružický zpravodaj 12/2016

Den se záchranáři na základní škole v Bezdružicích
Hasičské auto přímo před vchodem, muži a ženy
ve stejnokrojích policejních, hasičských i červenobílých záchranářských, skupinky dětí postávající
před školou.. na první pohled jakoby se v pátek
21. října na základní škole v Bezdružicích přihodilo
něco nemilého. Opak byl však pravdou. Příslušníci
Integrovaného záchranného systému přijeli do Bezdružic ověřit, co děti školou povinné vědí o bezpečnosti své i svého okolí, jestli jsou schopni sebe a své blízké ochránit v nebezpečí, a v případě potřeby zavolat tu správnou pomoc. Děti II. stupně tak měly v průběhu Dne se záchranáři
možnost prokázat svoje znalosti a dovednosti v testových otázkách i při praktických úkolech. Žáci se ve skupinách, kde byli vždy zástupci od 6. do 9. třídy,
při úkolech na jednotlivých stanovištích vzájemně doplňovali a pomáhali si.
Někde se hodily znalosti z Dobrovolných hasičů, jinde zase z jízdy na kole či
na motorce. Děti postupně prošly stanoviště HZS, kde prokazovaly znalosti
z předchozí besedy, Policie ČR, kde na ně čekaly otázky z oblasti dopravní,
Českého červeného kříže, kde kromě praktického ošetření různých zranění měly za úkol rozdýchat Adama, Sboru dobrovolných hasičů, kde si kromě odpovědí na otázky prakticky vyzkoušely, co všechno musí unést hasič při požáru.
Další stanoviště, připravená učiteli, asistentkami a žáky školy, zjišťovala znalosti žáků v oblasti dopravy – jízdní kolo a jeho povinná výbava, silniční pravidla; první pomoci – základní znalosti poskytnutí první pomoci, důležitá telefonní čísla; mimořádných událostí – obsah evakuačního zavazadla... Žáci si také prakticky vyzkoušeli jaké to je, když se v nenadálé situaci musí zcela spolehnout na kamaráda či spolužáka. Páteční dopoledne se vydařilo, proběhlo
v soutěživém i přátelském duchu. Vítězná družstva si odnesla praktické ceny,
které jistě potěší dopravní policisty (bezpečnostní prvky pro pohyb za tmy).
Ze Dne se záchranáři si však něco odnesl káždý žák. Spoustu nových poznatků a praktických dovedností, které se zcela určitě budou hodit v běžném životě, mohou zabránit nepříjemným situacím, zbytečným úrazům a možná pomohou zachránit život blízkým, kamarádům, anebo jen náhodným spoluobčanům.
A právě za to bychom chtěli poděkovat všem zástupcům IZS, kteří se velmi
ochotně zúčastnili tohoto soutěžního dne, pečlivě připravili otázky, úkoly
i ukázky pro naše žáky. Naše díky patří p. Adéle Vágnerové a jejímu kolegovi
z HZS v Tachově, p. Dagmar Jirouškové z Policie ČR v Tachově, p. Blance
Dobrotové a p. Marcele Markové z Českého črveného kříže v Tachově, p. Josefu Švarcbekovi a jeho kolegům z SDH v Plané. Naše spolupráce s těmito
složkami bude v následujících měsících i letech určitě pokračovat.
Den se záchranáři proběhl jako součást našeho školního projektu Bezpečněji
s HARANTY za podpory grantového projektu HARANTI mikroregionu Konstantinolázeňsko.
Učitelé a žáci II.st. ZŠ Bezdružice
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Foto: Dana Buchartová
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Halloweenská noc
V pondělí 31. 10. 2016 v podvečer jsme se opět všichni prvostupňáci sešli
k zábavné noci v halloweenských kostýmech.
Čarodějnice, upíři, hejkali, netopýrky a jiná strašidýlka poletovali v tělocvičně
než započala slavnostní hostina. Dýňová polévka a pečení čertíci byli hlavním
chodem, který jsme zapili ďábelským krvesajem v podobě malinovky.
Plná bříška nám vůbec nebránila v čarodějném rejdění na decibely DJ Suldy.
Ač vyčerpáni dvouhodinovým tancem, spát se nám ještě nechtělo. Ztracené kalorie jsme hravě doplnili ,,biopamlsky" od našich maminek.
Všem kuchařinkám tímto posíláme jedničku s hvězdičkou, neboť od dobrot se
nedalo odtrhnout a vše chutnalo lahodně.
Po nutné večerní očistě jsme zalehli, ale spánek na nás ne a ne přijít. Proto nám
byl promítnut film Casper, který jen podtrhl halloweenskou atmosféru. A při
něm už kdejaké to strašidlo usnulo.
Ráno se nám všem vstávalo báječně, protože jsme věděli, že nás čeká zábavné
dopoledne plné strašidelných i jiných úkolů.
Po vydatné snídani jsme byli rozděleni do deseti skupin. V tělocvičně pomáhali
také naše kamarádky z druhého stupně - Kačka Urbánková, Terka Houserová,
Šárka Čapková, Kristýna Wenzlová, Eliška Mudrová, Michalka Červenková.
Postupně jsme obcházeli stanoviště a plnili zadané úkoly. Létali jsme slalom na
koštěti, skládali puzzle, zdobili perníková strašidla, vyráběli strašidýlka z dýní,
trefovali jsme se míčkem do úst duchů, prolézali strašidelnou dráhu, luštili
jsme záhadnou křížovku, dešifrovali jsme tajnou píseň a skládali halloweenské
verše. Nevěříte?
Tak čtěte dál!
A když se budete bát, tak si vzpomeňte na nás, malá strašidla z I. stupně, která
tyto básně psala.
Ahojky a nebojte se!
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PAVOUK A MOUCHA
Máme doma pavouka,
ze stropu na nás kouká.
Lapil mouchu do sítí,
světlo zhaslo, nesvítí.
HRŮZNÝ KOSTLIVEC
O půlnoci každý den
vyleze kostlivec z hrobu ven.
Pořád chodí do kuchyně,
kde ho načapala jeho krvavá tchýně.
Tchýně říká:,, Co to děláš?“
Kostlivec říká:,,Jen jím guláš!“
STRAŠIDLO
Letí, letí strašidlo,
už ho vidím, chytím ho!
Udělám na něho Bu BU BU,
já se ho bát nebudu.
Já ho chytil za ruku
a strhl mu paruku.
DUCHAŘENÍ
Máme doma ducha,
šeptá mi do ucha.
Máme doma dýni,
leze mi po skříni.
Já se jí moc nebojím,
protože ji zítra sním.
Duchu, duchu průhledný,
spánek mám dnes bezesný.
Leze, leze pavouček,
má na hlavě klobouček.
Mumie se blíží,
bedlivě na nás shlíží.
BU BUBU
STRAŠIDELNÁ DÝNĚ
Máme doma dýničku,
dnes dostala jedničku.
Svítí u nás na schodišti,
děsí děti, děsí myši.

STRAŠIDLO
Máme doma strašidlo,
které zrovna upadlo.
Upadlo nám na dýničku,
rozbilo se na kašičku.
Nebudem to uklízet,
někomu to nabízet,
jazykem to vylížem,
nemáme s tím potíže.
HALLOWEENSKÁ NOC
Halloweenská noc,
povedla se moc.
Spalo se nám skvěle,
máme čerta v těle.
Řádíme teď o sto šest,
Halloweenu na počest.
STRAŠIDÝLKO
Strašidýlko straší v lese,
když ho nikdo neodnese,
bude strašit celou noc,
popřejem mu hezkou noc.
Máme doma dýničku
a ta straší babičku.
NETOPÝR
Netopýr letí,
do domu vletí.
Chce ukrást dýničku
na dobrou kašičku.
Dýničku našel
a chytil kašel.
HALLOWEEN
Halloween je bájo,
pojď mezi nás, Kájo!
Opečem si dobré buřty,
zažijeme dobrodružství.
Bába letí na koštěti,
vystraší nám všechny děti.
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci prosinci 2016 se dožívají
významného životního jubilea

Fialová Růžena
Ernstová Marie
Lejnarová Eva
a
Krügerová Krista
Našim jubilantkám přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

Přehled vánočních bohoslužeb 2016
23. 12. 2016 v 17:00 hod zpívání u Betléma ZŠ Bezdružice /zahájení tříkrálové sbírky, přivítání světla z Betlému/
24. 12. 2016 Betlémské světlo
Konstantinovy Lázně: v čase od 10:00 hod do 11:00 hod si bude možné převzít Betlémské světlo v kostele Panny Marie Lurdské
Teplá-Město: v čase od 10:00 do 11:00 hod a od 16:00 do 17:00 hod si bude možné převzít Betlémské světlo v kostele sv. Jiljí /na náměstí/
Štědrý den /vigilní mše sv. ze slavnosti Narození Páně/
15:30 Bezdružice
17:00
Teplá – Město
21:00
Okrouhlé Hradiště /bohoslužba Slova/
25. 12. 2016 Slavnost Narození Páně
Konstantinovy Lázně mše sv. v 9:00 hod
24

Bezdružický zpravodaj 12/2016

Teplá-Město mše sv. v 11:00 hod
Mnichov mše sv. 13:30 hod
26. 12. 2016 Svátek sv. Štěpána
Mnichov mše sv. v 11:00 hod
27. 12. 2016 sv. Jan evangelista
Ovesné Kladruby mše sv. v 17:30 hod
30. 12. 2016 sv. Svaté rodiny
Teplá – Město mše sv. v 13:30 hod
31. 12. 2016
Mše sv. + děkovná pobožnost na konci roku
Teplá-Město 11:00 hod
Konstantinovy Lázně 9:00 hod
1.1.2017 Nový rok-Slavnost Panny Marie Bohorodičky
Konstantinovy Lázně mše sv. v 9:00 hod
Teplá-Město mše sv. v 11:00 hod
Bezdružice 13:30 hod
6. 1. 2017 Zjevení Páně /žehnání vody, křídy, kadidla/
Teplá-Město mše sv. v 13:30 hod
8. 1. 2017 Křest Páně
Konstantinovy Lázně mše sv. v 9:00 hod Teplá-Město mše sv. v 11:00 hod
Bezdružice 13:30 hod

Rozloučení s panem Stanislavem Čadou
V pátek 4.11.2016 se uskutečnilo poslední rozloučení
s panem Stanislavem Čadou ve smuteční síni ve Stříbře.
Jménem celé zarmoucené rodiny děkuji všem zúčastněným.
Panu Mgr. Janu Soulkovi děkuji za ochotu, se kterou se
ujal smutečního slova.
Marie Čadová
25
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Jídelní lístek: Vánoční trhy 2016
Bezdružice 11. 12. 2016 (Kulturní dům)
Děkujeme za Vaší každoroční přízeň a zájem o námi nabízená hotová jídla
a proto i letos jsme připravili polední menu pro Vaši nedělní pohodu.
Kuchyň otevíráme od 10:00 hod do vyprodání nabízených jídel.
Polední menu:
(č.1) :
Uzená polévka s rýží a zeleninou, pečené kachní stehno, červené zelí s brusinkami, domácí babiččin knedlík, domácí kynutý knedlík….…………..95 Kč
(č.2) :
Uzená polévka s rýží a zeleninou, pečené kachní stehno, hlávkové zelí, domácí
babiččin knedlík, domácí kynutý knedlík……………….…………….95 Kč
(č.3) :
Uzená polévka s rýží a zeleninou, vepřový smažený řízek, vařený brambor,
okurka, citron………………………………………...………………..75 Kč
(č.4) :
Uzená polévka s rýží a zeleninou, kuřecí smažený řízek, vařený brambor, okurka, citron……………………………………………………................75 Kč
(č.5) :
Vepřová pečeně, hlávkové zelí, domácí babiččin knedlík, domácí kynutý knedlík……………………………………………………………...............75 Kč
(č.6) :
Zvěřinový guláš, domácí babiččin knedlík, domácí kynutý knedlík….75 Kč
Polévka bez hlavního jídla: Uzená s r ýží a zeleninou………………15 Kč
Hlavní jídlo bez polévky:
Pečené kachní stehno, červené zelí s brusinkami, domácí babiččin knedlík, domácí kynutý knedlík……………………………………………...........90 Kč
Pečené kachní stehno, hlávkové zelí, domácí babiččin knedlík, domácí kynutý
knedlík…………………………………………………….…………..90 Kč
Vepřová pečeně, hlávkové zelí, domácí babiččin knedlík, domácí kynutý knedlík……………………………………………………………………..70 Kč
Zvěřinový guláš, domácí babiččin knedlík, domácí kynutý knedlík. ..70 Kč
Vepřový smažený řízek, vař. brambor, okurka, citron……………......70 Kč
Kuřecí smažený řízek, vař. brambor, okurka, citron……………….....70 Kč

Přejeme Vám dobrou chuť,
krásné prožití Vánočních svátků a šťastný Nový rok!

27

Bezdružický zpravodaj 12/2016

28

Bezdružický zpravodaj 12/2016

29

Bezdružický zpravodaj 12/2016

30

Bezdružický zpravodaj 12/2016

31

Bezdružický zpravodaj 12/2016

32

Bezdružický zpravodaj 12/2016

SPORT
Oddíl kopané
Muži A
Našim mužům se závěr podzimní části okresního přeboru nepovedl. Hrály se
tři poslední zápasy podzimu, z toho 1x doma a jednou venku. Venkovní zápas
ve Stříbře byl v očekávání, protože proti našim nastoupí Jakub Korynta, který
přestoupil po jarní části do Stříbra. Utkání se hrálo na hlavním stadionu a byl
k vidění pěkný fotbal z obou stran. Domácí po poločase vedli 1:0, naši muži
nastoupili do druhé půle s odhodláním vyrovnat, ale to se nepovedlo. Domácí
vstřelili ještě 2 góly a naši muži skóre zkorigovali až v závěrečné minutě.
V tomto utkání Jakub Korynta nenastoupil. Domácí zápas se Stráží byl pro naše hráče propadákem. Hráči ze Stráže byli u všeho dřív, kombinačně se jim dařilo pomalu vše, na co sáhli a hlavně střelecky se jim dařilo o hodně víc než
našim mužům. Po prohraném poločase 0:3 se konečný výsledek zastavil na 0:5
pro hosty a to ještě matador Beran v brance zachránil minimálně dalších 5 gólů
v naší brance. V posledním zápase podzimu se hrálo derby s Konstantinovými
Lázněmi. Naši hráči začali dobře a ve 4. minutě vedli 1:0, pak přidali ještě jednu branku, ale soupeř ještě do poločasu zkorigoval na 2:1. Ve druhém poločase
už stříleli pouze hráči Konstantinových Lázní a tak si všechny body z derby
odvezli hosté.
Stříbro „B“ – Be „A“
Be „A“ – Stráž
Be „A“ – K. Lázně „A“

3:1
0:5
2:4

Fojtík R.
Dvořák M., Čada L.

Naši muži přezimují na 9. místě tabulky se skórem 33:30 a s 18ti body.
Muži B
Muži „B“ mužstva byli v závodu o něco úspěšnější než muži „A“. Domácí zápas s Chodským Újezdem byl jednoznačnou záležitostí pro naše muže. Konečný výsledek 11:0 je toho důkazem. Venkovní zápas ve Studánce se hrál
v dobrém tempu, na obou stranách. Nakonec byli domácí šťastnější
s výsledkem 4:2. Poslední zápas ve Zhoři se hrál v neděli po dokopné a výsledek hovoří sám za sebe. Prohra 6:3 se nečekala.
Be „B“ – Ch. Újezd

11:0

Studánka „B“ – Be „B“
Zhoř – Be „B“

4:2
6:3

Kolesa D. 3, Fojtík R. 2, Kořínský M.
2, Filip M. ml. 2, Čapek P., Szegecs D.
Čapek P., Čada L.
Čada L. 2, Szegecs D.

V tabulce jsou na 8. místě se skóre 49:44 a 16ti body.
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Žáci
Naši žáci hráli poslední dva zápasy podzimu. Tyto zápasy se jim povedli, i když
v domácím zápase s Ch. Újezdem prohráli 3:1, ale byl to do této chvíle nejlepší
zápas v soutěži. Venkovní zápas v Kostelci se povedl na 100%. Po celý zápas
byli naši žáčci lepší, i když soupeř byl velikostně na tom líp. Naši hráli obětavě
a hlavně bojovali a běhali po celý zápas. Vítězství 3:1 si zasloužili a tyto 3 body
za toto vítězství jim pomohli na předposlední místo soutěže.
Be – Ch. Újezd
Kostelec – Be

1:3
1:3

Heský V.
Korim L. 3

V tabulce jim patří 6. místo se skóre 12:48 a 6ti body.
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek

Fotbal – mladší přípravka
V pořadí čtvrtý turnaj sehráli naši nejmenší fotbalisté ve čtvrtek 17. listopadu
v tělocvičně naší základní školy. Turnaje se zúčastnila čtyři mužstva – Bezdružice, Bor, Chodová Planá a Planá. Turnaj se po dohodě všech mužstev hrál
dvoukolově systémem každý s každým. Hrací doba byla 1 x 10 minut a ve druhém kole po ukončení utkání bez ohledu na výsledek kopali všichni hráči penalty.
Se všemi soupeři jsme sehráli velmi kvalitní utkání. Jedinou výjimkou bylo
utkání s Chodovou Planou v prvním kole turnaje, které se nám příliš nepovedlo
a skončilo jednoznačným vítězstvím zkušenějších chodovoplánských fotbalistů. S Borem jsme dvakrát prohráli nejtěsnějším rozdílem, i když jsme měli zajímavé šance minimálně na vyrovnání výsledku. O prvním utkání s Chodovou
Planou již byla zmínka. V druhém kole jsme s chodovoplánskými dlouho drželi krok, dokonce jsme měli i šance na vstřelení gólu. Bohužel minutu před koncem jsme dostali trochu nešťastný gól a prohráli 0:1. Velmi vyrovnaná byla
obě utkání s Planou. V prvním jsme vyhráli 1:0, když naším střelcem byl
Adam Košátko. V druhém kole se náš soupeř dostal do vedení, ale díky trefě
Jiřího Kašpara jsme nakonec remizovali 1:1.
Poděkování se velmi vydařený průběh turnaje patří všem zúčastněným mužstvům a panu Miroslavu Šaškovi za zajištění občerstvení v průběhu celého turnaje.
Za mladší přípravku Jan Soulek
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Foto: Dana Bešťáková

Oddíl ledního hokeje
7. kolo
Jiskra Bezdružice - Město Zbiroh B
8:4
(2:2, 3:1, 3:1)
sestava: Kocourek - Šmat, Vacata, Velich, Semerád- Janota, Böttcher, Jelínek
- Šlajer, Seknička, Herejk
branky: Janota 4, Böttcher 2, Šlajer, Velich
I další domácí zápas zvládli Kouhouti na jedničku. I když v první třetině se
hosté ještě drželi, další dvě už nestačili a brankostroj domácích se rozjel
na plné obrátky. Čtyřmi brankami se zaskvěl Petr Janota.
8. kolo
HC Touškov - J. Bezdružice
3:5
(0:3, 2:1, 1:1)
sestava: Reis - Šmat, Hlaváč, Singer, Semerád - Janota, Böttcher, Jelínek Vacata, Seknička, Seknička ml.- Herejk, Šlajer
branky: Janota 2, Herejk, Singer, Seknička st.
Kohouti nastoupili proti Touškovu po několika leté pauze. Touškov až
do loňského ročníku hrál vyšší třídu. I proto byl favoritem. Kohouti se však
vezou na vítězné vlně a i tentokrát to potvrdili. Překvapili domácí výborným
nástupem. O vedení 3:0 v první třetině se tentokrát zasloužil druhý útok, kde
se prosazují hostující hráči z Vippers. Janota si i tentokrát oblékl kanonýrský
dres a znovu se střelecky prosadil. Stínem zápasu bylo zranění gólmana Kocourka, který dochytal poslední minuty zápasu s poraněným kolenem.
9. kolo
J. Bezdružice - Alianz Plzeň

4:2
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Sestava: Nový - Hlaváč, Šmat, Velich, Singer - Jelínek, Böttcher, Janota -Herejt,
Seknička ml., Vacata, Semerád
branky: Böttcher, Velich, Vacata, Jelínek
Po zranění Kocourka museli trenéři řešit post gólmana. Podařilo se jim získat
mladého Nového, který je až třetím gólmanem v HC Tachov. Zdařilý debut
odehrál proti jednomu z favoritů soutěže. Mužstvo Alianz se skládá z bývalých
hráčů HC Ekonom, kteří loni hráli o skupinu výše. Kohouti se dostali brzy do
dvougólového vedení. Soupeř snížil, ale domácí si vzali dvoubrankový náskok
zpět. Alianz se znova dotáhla na rozdíl jednoho gólu a celou poslední třetinu zle
dotírala. Kohouty podržel Novotný a Jelínek dokázal v závěru pojistit oba body.

10. kolo
HC Chotíkov B - J. Bezdružice
1:6
(3:0, 2:1, 0:1)
Sestava: Reis - Šmat, Hlaváč - Velich, Semerád - Jelínek, Böttcher, Šlajs - Seknička ml., Seknička st, Vacata, Herejk
branky: 2 Herejk, Seknička st., Jelínek, Janota, Vacata, Kalista, Jelínek
Další změna na postu gólmana. Tentokrát chytal Reiss a dobře. Domácí hrající
bez posil z áčka se krčí na posledním místě tabulky, neměli proti rozjetým Kohoutům šanci. Ti dominovali ve všech směrech a výsledek to jednoznačně potvrzuje.
11. kolo
Sokol Lipnice - J. Bezdružice
3:3
(2:0, 1:0, 0:3)
sestava: Nový - Šmat, Hlaváč - M. Velich, Singer - Janota, Böttcher, Jelínek Seknička st., Seknička ml., Vacata, Herejk, Šlajer
branky: Janota, Seknička ml., Vacata
Už sedmý zápas po sobě Kohouti nepoznali hořkost porážky. A to nastoupili
proti dalšímu soupeři z loňské C skupiny. Tentokrát měl trenér Seknička pohromadě téměř celý kádr. Bohužel se v úvodu utkání zranil kanonýr Böttcher a tak
ho v prvním útoku nahradil mladý Seknička. Domácí začali zhurta a v prvním
dějství šli do dvoubrankového vedení. Potom se však hra začala vyrovnávat
a nejlepší si nechali Kohouti na závěr. Drtivým finišem dokázali srovnat skóre.
vedoucí mužstva: Kalista Petr
Letošní sezona se zatím vyvíjí dobře v současné době je to 4. místo ze 14
účastníků. Ale držíme se stále při zemi. Sezona je letos dlouhá a ztráta formy se
může dostavit. Po prvním zaváhání si mužstvo sedlo a posily z Vipers se nám
osvědčily. Nehrajeme na doraz s deseti hráči, ale vždy je za chybějícího záskok.
Počáteční starosti trenéra Sekničky s nadbytkem brankářů (Skýpala, Reis, Kocourek) se ukázaly jako liché. Nyní jsme rádi, že nám vypomůže mladý Nový,
který má dobrý gólmanský základ z Tachova. V poli máme dnes dostatečný počet hráčů, jak do obrany tak do útoku. V současné době je zraněný Kalista
a z minulého zápasu kanonýr Böttcher. Ten se letos střelecky tolik neprosazuje.
Do čela střelců se dravě prosadil Petr Janota, který dosud nastřílel 12 branek
(v 10 utkáních).
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Prosincový program Kohoutů:
2.12.16 18:15 KOO Vejprnice - BE
10.12.16 12:15 KOO BE - Staňkov
17.12.16 11:15 KOO BE - Klaus Timber
Za oddíl ledního hokeje
Petr Kalista

27. 11. 2016 oslavil významné životní jubileum - 60 let Ing. Petr Kalista
z Bezdružic. Celou svoji sportovní kariéru byl věrný TJ Jiskra Bezdružice.
Od žáků, přes dorost až do mužského věku vždy oblékal fotbalový dres Jiskry.
Mnoho let patřil do kádru bezdružických hokejistů. Po skončení sportovní kariéry byla úspěšná i jeho funkcionářská činnost, když dlouhá léta byl předsedou TJ Jiskra Bezdružice. V současnosti se stará o bezdružický hokej v krajské soutěži. Do dalších let mu přejeme všichni hodně zdraví a štěstí.
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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?
- Operátor výroby
Náplň práce: práce při procesu žárového zinkování oceli.
Požadujeme: časovou flexibilitu, samostatnost, zodpovědnost, pracovitost a sílu.
Nabízíme: stabilní práci na plný úvazek, nástupní plat 105 Kč/hod, 115 Kč/hod
po 3 měsících + výkonnostní odměny.
- 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
od 30 000 Kč + výkonnostní odměny.
- Údržbář
Náplň práce: údržbářské práce v žárové zinkovně.
Požadujeme: vzdělání – elektromechanik, znalost vyhlášky č. 50, praxe na podobné
pozici minimálně 2 roky, samostatnost, bezúhonnost.
Nabízíme: stabilní práci na plný úvazek, 1 směnnou pracovní dobu, nástupní plat
130 Kč/hod.
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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Zámecká restaurace oznamuje, že bude od 23. 12. do 1. 1. 2017
uzavřena.
Otevřeno bude opět od 2. 1. 2017.
Uzavření se týká i rozvozu pizzy.

Arboles, s.r.o. zahájí prodej vánočních
stromků v areálu
dílen Konstantinovy Lázně
v pondělí 5. 12. 2016.
Prodejní doba: Po - So 8 - 16 hod.
Kontakt: mobil +420 731821711.

Hledám pronájem menšího bytu.
Bližší informace na tel. 606 540 011.
Volat po 14:00 hod.
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Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví, spoustu splněných přání
a pracovních úspěchů v novém roce

přeje
Městský úřad Bezdružice.
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Přijďte si zasportovat do Bezdružic
Squashová hala a posilovna v Bezdružicích je otevřena každý den.
Objednávky na tel. čísle 721 546 638, 374 629 303 u p. Steinerové.
Ceny za 1 hodinu:
Pronajmutí haly 120 Kč
Půjčení rakety
20 Kč
Půjčení míčku
10 Kč
Posilovna
50 Kč
Tělocvična a víceúčelové venkovní hřiště se pronajímají dle domluvy na tel. čísle:
- tělocvična
- hřiště

720 377 232 u p. Šaškové
721 546 638 u p. Steinerové

Ceny za 1 hodinu:
Tělocvična
300 Kč
Hřiště bez osvětlení
100 Kč
Hřiště s osvětlením
150 Kč
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Setkání seniorů 19. 11. 2016

Zdobení vánoční stromu 26. 11. 2016

