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Vážení občané,
máme za sebou první měsíc roku s letopočtem 2016. Nevyzpytatelné počasí
v rychlém sledu střídá jaro, podzim a zimu. Po několika letech jsme se mohli
kochat krásnou bílou peřinou, která pokryla všechno kolem nás. Děti si mohly
užívat zimních radovánek. Předposlední lednový víkend se však počasí náhle
změnilo a rychlá obleva zimním radovánkám vystavila červenou kartu. Budeme doufat, že se zima ve své kráse vrátí a že si ještě její kouzlo v dobrém
smyslu slova užijeme.
V kalendářích začínáme listovat letos o jeden den delším únorem. Přestupný
rok vždy přináší jedno nezvyklé datum. Letošní únor nám také přinese několik zajímavých akcí. V pátek pátého projdou ulicemi města děti při dětském
masopustním průvodu. Letos by se průvodu s dětmi z naší školy měly zúčastnit i děti z partnerské školy z bavorského Erbendorfu. V sobotu šestého se
můžeme těšit na 15. Bezdružický masopust. Tradiční průvod se známou dechovkou ATLAS plný různých maškar zcela nepochybně přinese skvělou náladu. Obvyklou tečkou za masopustním veselím bude večerní taneční zábava.
O týden později bude v sobotu 13. února připraven sál našeho kulturního domu na dětský maškarní rej. Příznivci fotbalu mohou v sobotu třináctého navštívit v tělocvičně turnaj starých gard. Turnaj začíná v 9:00 hodin a mělo by
se ho zúčastnit celkem osm mužstev. Třetí únorovou sobotu oslaví 10. narozeniny kapela SKAVARE.
Nyní si ještě krátce dovolím navázat na úvodní článek z lednového zpravodaje. Na následující straně najdete tabulku s přehledem všech projektů a vyčíslením všech nákladů na jednotlivé projekty. Tabulka také obsahuje výši dotaci,
výši vlastních nákladů města a procentuální vyjádření dotace. Kromě 2. etapy
rekonstrukce náměstí se na všechny ostatní projekty podařilo zajistit zajímavé
dotace. Pokud by se někdo pozastavil nad rozdílnou částkou nákladů
na 2. etapu rekonstrukce náměstí v tomto a předchozím zpravodaji, potom
upozorňuji, že v minulém zpravodaji uvedená částka 10 615 713,20 Kč vyjadřovala pouze náklady stavebních prací. Částka 11 180 559,40 Kč vznikla
součtem všech nákladů nutných k přípravě a realizaci projektu a zahrnuje náklady na projektovou dokumentaci, na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby, na technický dozor a další. Pokud by někoho zajímali podrobnosti, rád kohokoliv osobně s detaily všech projektů seznámím.
V minulém zpravodaji jsem se poměrně obsáhle věnoval projektu
„Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“. Vlivem počasí se bohužel v lednu nepodařilo osadit sloupky, které budou plnit role podrobně popsané již v lednu. Podle posledních informací by zaměstnanci firmy STRABAG,
a. s. měli s osazování sloupků začít v druhém únorovém týdnu.
Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
leden 2016
4. 1. 2016
V 10:30 hodin starosta v Plzni na pracovišti Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad zajistil doplnění chybějících formálních náležitostí
k projektu „Názorně, a proto zábavně“
14. 1. 2016
Od 15:00 hodin se v Domě U Haranta konala pracovní schůzka na téma „Jaké
služby by měla/mohla poskytovat kancelář MAS?“
Od 17:00 hodin se v Domě U Haranta uskutečnilo jednání Výboru partnerství
MAS Český Západ, z. s.
18. 1. 2016
Od 11:00 hodin se v Domě U Haranta konala pracovní schůzka zástupců Mikroregionu Konstantinolázeňsko. Hlavním bodem jednání byly možnosti realizace projektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko pro období 2014 – 2020.
18. 1. 2016 - 30. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 8. 8. 2001.
3. Žádost o ukončení smlouvy o užívání bytu č. 10 v domě čp. 245 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 2 + 1 dohodou ke dni 31. 1. 2016.
4. Informaci o zadání zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
a stavební povolení na stavbu „Bezdružice, K Lesu – kanalizace pro RD
na p. p. č. 82/1 a pro fotbalové hřiště“.
5. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
6. Vzdání se mandátu člena zastupitelstva města k 30. 12. 2015.
7. Převzetí osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města dne
31. 12. 2015.
8. Informace o průběhu soudního jednání ve věci motorového vozu
M131.1386.
9. Výroční zprávu za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. Program 17. zasedání ZM dne 27. ledna 2016.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Uzavření nájemní smlouvy 1/2016 o nájmu pozemku parc. č. 2006
o výměře 279 m2, druh pozemku zahrada v katastrálním území Zhořec
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u Bezdružic za účelem zřízení zahrady za roční nájemné 279 Kč na dobu neurčitou.
3. Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 8. 8. 2001 o nájmu pozemku
parc. č. 161/3 o výměře 934 m2 v k. ú. Polžice u Bezdružic za roční nájemné
934 Kč na dobu neurčitou.
4. Přílohu č. 1 ke smlouvě TE 137-01/07 – kalkulační dodatek s platností
od 1. 1. 2016 se společností Komterm Čechy, s. r. o., Bělehradská 15, 140 00
Praha 4.
5. Revokaci usnesení č. 28/C11/2015.
6. Neprodloužit smlouvu o nájmu bytu ze dne 21. 6. 2012 na byt č. 7, Na Sídlišti 260, 349 53 Bezdružice.
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 13. 8. 2012.
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 4. 3. 2013.
9. Dohodu o ukončení smlouvy o užívání bytu č. 10 v domě čp. 245 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 2 + 1 ke dni 31. 1. 2016.
10. Přidělení bytu č. 10, Na Sídlišti 245, Bezdružice o dispozicích 2 + 1
od 1. 2. 2016.
11. Nájemní smlouvu na byt č. 10, v ulici Na Sídlišti 245, 349 53 Bezdružice
s účinností od 1. 2. 2016.
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 8/2009 ze dne
30. 3. 2009.
13. Kupní smlouvu o koupi movité věci za cenu 2 000 Kč.
14. Uzavření smlouvy o převodu práv a povinností investora stavby
s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, Studentská 328/64,
360 07 Karlovy Vary – Doubí.
15. Uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.
16. Vnitřní předpis č. 14 Zásady hospodaření s prostředky sociálního fondu
pracovníků města a členů zastupitelstva města Bezdružice a zásady pro poskytování odměn.
17. Návrh na vyřazení DDHM ve skladu organizační složky Technické služby
Bezdružice v celkové hodnotě 17 369,50 Kč.
18. Návrh na vyřazení DDHM v organizační složce Knihovna Kryštofa Haranta v celkové hodnotě 30 232,54 Kč.
19. Dohodu o ukončení smlouvy na pronájem stroje a jeho servisní a materiálové zajištění uzavřené dne 31. 5. 2011 se společností Techniservis s. r. o.,
Ječná 26, 326 00 Plzeň.
20. Smlouvu na pronájem stroje a jeho servisní a materiálové zajištění
se společností Techniservis s. r. o., Ječná 26, 326 00 Plzeň.
21. Účast na 8. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn, kterou pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z. s. , V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha.
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D. Rada města doporučuje:
1. Zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
příspěvku ve výši 140 303,50 Kč z rozpočtu města Bezdružice na realizaci
stavby „Bezdružice, U Kovárny - kanalizace“ s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí.

E. Rada města neschvaluje:
1. Žádost občanského sdružení Aragonit, Šlikova16, 350 02 Cheb.


20. 1. 2016
Od 12:00 hodin se v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnila konzultace zástupců Mikroregionu Konstantinolázeňsko k projektům, které by mohly být podpořeny z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko pro období 2014 – 2020.
V 13:00 hodin bylo zahájeno v pobočce České spořitelny, a. s. ve Františkánské
ulici v Plzni jednání starosty ve věci konsolidace úvěrů, které má město
v souvislosti s realizací projektů podpořených z Regionálního operačního programu Jihozápad v roce 2015.
26. 1. 2016
Od 8:30 hodin se v Záchlumí uskutečnila členská schůze dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
V 11:30 hodin bylo v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje zahájeno jednání starosty s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje panem Jaroslavem Bauerem
ve věci stavu železničního mostu přes přehradu Hracholusky na trati Pňovany –
Bezdružice.
Od 13:00 hodin se v Plzni v sídle společnosti D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd
s. r. o. konalo jednání k přípravě úpravy křižovatky ulic ČSA, Revolučních
Gard, K Řešínu.
27. 1. 2016 - 17. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice

A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 16. 12. 2015.
3. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“.
4. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
5. Informaci o zadání zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
a stavební povolení na stavbu „Bezdružice, K Lesu – kanalizace pro RD
na p. p. č. 82/1 a pro fotbalové hřiště“.
6. Informace o přípravě a realizaci projektů.
7. Informace o zůstatcích na bankovních účtech města k 31. 12. 2015.
8. Informace o zůstatcích na úvěrových účtech města k 31. 12. 2015.
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9.
10.
11.
12.
13.

Informace o vývoji daňových příjmů města.
Přehled plnění rozpočtu za rok 2015.
Podání žádosti o konsolidaci úvěrů u České spořitelny, a. s.
Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Informace o průběhu soudního jednání ve věci motorového vozu
M 131.1386.
14. Přihlášku do 8. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn, kterou pořádá
Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z. s. , V pevnosti 159/5b, 128 00
Praha 2.
15. Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-0004090/1/VB, Bezdružice,
TC, K Lesu p. č. 82/1, kNN se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín.
4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120009436/001 Bezdružice, Fučíkova č. k. 1154, kNN se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín-Podmokly, 405 02 Děčín.
5. Zařazení pozemku p. č. 83/1 o výměře 753 m2 v k. ú. Bezdružice mezi pozemky prodávané s podmínkou stavby rodinného domu.
6. Záměr prodeje pozemku p. č. 83/1 o výměře 753 m2 v k. ú. Bezdružice za cenu 170 Kč/m2.
7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši
140 303,50 Kč z rozpočtu města Bezdružice na realizaci stavby „Bezdružice,
U Kovárny - kanalizace“ s Vodohospodářským sdružením obcí západních
Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí.
8. Podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2016 na výměnu oken a dveří v kulturním domě.
9. Rozpočtové opatření č. 1/2016.
10. Předčasné splacení bankovních úvěrů v celkové výši 397 855,63 Kč. Úvěry
sloužily k financování nákupu budov č. p. 31 a 32 v Bezdružicích
a k realizaci projektů „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku
včetně návsi“ a „Názorně, a proto zábavně“.
11. Stanovy Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín.
12. Plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2016.
13. Přidělení půjčky z FRB ve výši 80 000 Kč na výměnu oken v domě nebo
v bytě.
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14. Žádost o souhlas s užitím znaku města pro účely obrazové přílohy vědecké
publikace Klíč ke znakům měst České republiky.
27. 1. 2016 - 31. jednání Rady města Bezdružice
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Záměr pachtu pozemku parc. č. 899, druh pozemku trvalý travní porost
o výměře 33 912 m2 v katastrálním území Bezdružice na dobu určitou
do 31. 12. 2016 za účelem zemědělské výroby.
3. Sponzorskou smlouvu č. 1/2016 mezi městem Bezdružice a společností Kovovýroba Honzík, s. r. o., ČSA 200, 349 53 Bezdružice ve výši 2 000 Kč.
4. Sponzorskou smlouvu č. 2/2016 mezi městem Bezdružice a společností
HBB, s. r. o., Úterská 291, 349 53 Bezdružice ve výši 2 000 Kč.
Jan Soulek, starosta města

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou
plánována ve středu od 17:00 hodin v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích v těchto termínech:
24. 2. 2016
30. 3. 2016
27. 4. 2016
18. 5. 2016
22. 6. 2016
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
Město Bezdružice
ČSA 196, 349 53 Bezdružice

V Bezdružicích dne 28. 1. 2016
Č.j.: BTAJ/229/2016

Město Bezdružice
vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Bezdružice

Místo výkonu práce:
Platové zařazení:
Pracovní poměr:

Bezdružice
10. platová třída
na dobu neurčitou s předpokládaným datem nástupu od 1. 3. 2016
nebo dle dohody
9
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Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:
a) splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, tzn., že úředníkem se může
stát fyzická osoba, která je občanem České republiky (případně i cizím státním občanem
a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk.
b) splňují další požadavky stanovené vedoucím úřadu pro toto výběrové řízení:
· vysokoškolské vzdělání
· znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném
znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
c) výhodou:
· vzdělání v oboru stavební inženýrství, stavebnictví nebo v příbuzném oboru
· praxe ve veřejné správě, popř. ve vedoucí funkci
· orientace v legislativě související s oborem požadované práce a schopnost její praktické aplikace
· osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, popř. při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství nebo v některé z oblastí životního prostředí
d) osobnostní předpoklady:
· schopnost vést a řídit podřízené
· dobré komunikační a organizační schopnosti
· rozhodnost, samostatnost, zodpovědnost

Od uchazečů dále očekáváme uživatelskou znalost práce na PC (MS Office) a řidičské
oprávnění skupiny B.
Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního příslušníka, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno doplnit tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění a čestné prohlášení dle ust. § 2 tohoto zákona
- podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám,
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování
a uchování.“
- jméno a příjmení, datum narození
- vlastnoruční podpis
Lhůta pro podání přihlášky:
Uzávěrka podání přihlášek uchazečů je 17. únor 2016 do 14:00 hod. Přihlášku s přílohami
lze doručit osobně na podatelnu MěÚ Bezdružice nebo poštou (rozhoduje podací razítko
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pošty nebo podatelny) na adresu: Město Bezdružice, k rukám tajemnice, ČSA 196, 349
53 Bezdružice (s poznámkou NEOTVÍRAT – VŘ odbor výstavby). Případné informace
na tel.:374 630 515 nebo 606 639 177 – Bc. Jana Wajdová, tajemnice.
Ústní pohovor se uskuteční v následujícím týdnu po termínu odevzdání přihlášek, uchazeči budou vyrozuměni prostřednictvím e-mailu a pošty.
(Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich doklady poskytnuté
k výběrovému řízení vráceny).
Jana Wajdová
tajemnice

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů od 1. 1. 2016
Výše místního poplatku: 600 Kč za osobu a kalendář ní rok
Splatnost místního poplatku:
pro fyzickou osobu,
- která má ve městě trvalý pobyt,
- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší než 90 dnů
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
jednorázovou úhradou do 31. 3. 2016 nebo pololetně v dvou splátkách,
vždy nejpozději do 31. 3. 2016 a do 31. 7. 2016
pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba jednorázovou úhradou do 31. 3. 2016
Poplatek se hradí hotově v pokladně MěÚ Bezdružice (I. patro, hlavní kancelář) nebo bezhotovostním převodem na účet města Bezdružice č. ú.:
125721872/0300, variabilní symbol: 1340, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Ohlašovací povinnost:
- Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznik11
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la, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
- Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
- Dojde-li k změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je př ipr avena k nahlédnutí v podatelně a na odboru výstavby
a životního prostředí MěÚ Bezdružice a dále na internetových stránkách města
Bezdružice: www.bezdruzice.cz.
Provozní doba sběrného dvora v Bezdružicích
ul. Úterská
Sobota: 15:00 – 17:00 hod
Neděle: 09:00 – 11:00 hod
Jaroslava Urbánková
referentka životního prostředí

Informace Městského úřadu Bezdružice
Nájem hrobového místa
Upozorňujeme, že v letošním roce je splatný poplatek za nájem hrobového
místa na rok 2016 - 2017. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. 2016.
V případě nezaplacení do uvedeného termínu nájemce uhradí penále ve výši
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Poplatek za psa
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. 3. 2016.
Poplatky je možné uhradit buď hotově na podatelně Městského úřadu Bezdružice nebo převodem na účet č. 125721872/0300, variabilní symbol – pes 1341,
variabilní symbol – nájem hrobového místa 36322111, do poznámky prosím
uvést příjmení poplatníka.
Jana Komárková
vedoucí správního odboru
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Předvánoční soutěžení
Poslední dva pracovní dny před vánočními prázdninami ožila bezdružická základní škola soutěžním duchem. V pondělí si učitelé spolu s deváťáky připravili celou řadu vědomostních i zábavných soutěží a zápolení. Den začal společným setkáním ve sportovní hale. Všichni soutěžící byli nejprve rozděleni
do smíšených skupin. Osmák tak bojoval o body v družstvu se sedmákem i šesťákem, síly byly vyrovnané. Soutěžící mohli vyrazit plnit rozličné úkoly. Přímo
ve sportovní hale si zastříleli na basketbalový koš či florbalovou branku a ověřili si svoji kondičku při skákání přes švihadlo či takzvaném čapím postoji.
Po té vyrazili plnit další vědomostní i zábavné disciplíny. Některé z nich byly
spjaty s nadcházejícími vánočními svátky , úkolem bylo rozpoznat a popsat vánoční zvyky u nás i v sousedních zemích, pojmenovat správně pohádky vysílané právě v čase vánočním, určit názvy oblíbených písniček a jejich interprety,
jiné úkoly pak zábavnou formou zjišťovaly školní vědomosti, ale i chemické
pokusy se zabarvením ohně. Pondělní soutěžní dopoledne proběhlo ve veselé,
přátelské atmosféře, ve které si žáci ověřili svoje znalosti, vědomosti i dovednosti a zároveň si vyzkoušeli spolupráci s mladšími i staršími kamarády. Druhý den pak pokračovali žáci ve sportovních aktivitách. Učitelé pro ně připravili turnaj v malé kopané, jehož se zúčastnili chlapci i dívky z celého 2. stupně.
Žáci tak netradičním způsobem přivítali vánoční svátky.
Učitelé a žáci ZŠ Bezdružice
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Foto z archivů – klubový večer
Bývaly doby, kdy televize měla jen dva programy, které ani nevysílaly nepřetržitě a neexistoval internet. Hospody byly tenkrát plnější, v kulturním domě bylo více tanečních zábav, hrálo se ochotnické divadlo a děti trávily spoustu času
venku v pohybu. O využití volného času obyvatel se v Bezdružicích staralo
i Místní kulturní středisko. Jednou z jeho akcí byl i klubový večer, který se
uskutečnil 6. listopadu 1982. Byl to soutěžní večer, jakých dnes v televizi vídáme celou řadu. Podle štítků na stolech je patrné, že se jednalo o soutěž pracovních kolektivů. Kdo zvítězil se nedochovalo, všichni se ale určitě bavili. Fotografie pochází z archivu Městského úřadu Bezdružice.
Jiří Bízek

14

Bezdružický zpravodaj 2/2016

15

Bezdružický zpravodaj 2/2016

16

Bezdružický zpravodaj 2/2016

17

Bezdružický zpravodaj 2/2016

Víte, že…
V roce 2015 se v našem městě narodilo 7 chlapečků a 1 holčička.
Celkem se uskutečnilo 22 svatebních obřadů:
- Bezdružice - 7 svatebních obřadů
- Křivce - 1 svatební obřad
- Konstantinovy Lázně - 6 svatebních obřadů
- Potín - 1 svatební obřad
- Gutštejn - 1 svatební obřad
- Dlouhé Hradiště – 1 svatební obřad
- Kokašice - Krasíkov - 2 svatební obřady
- Kokašice - Ovčí vrch - 1 svatební obřad
- Horní Kozolupy – 1 svatební obřad
- Cebiv - 1 svatební obřad.
Rozloučili jsme se se 4 občany.
Počet obyvatel k 31. 12. 2015
Obec, část obce Celkem obyvatel

muži

Ženy

810

411

399

Dolní Polžice

4

2

2

Horní Polžice

24

15

9

Kamýk

5

3

2

Kohoutov

0

0

0

Křivce

14

6

8

Pačín

3

2

1

Řešín

34

15

19

Zhořec

9

4

5

Celkem

903

458

445

Bezdružice

Jana Komárková
vedoucí správního odboru
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci únoru 2016 se dožívají
významného životního jubilea
tito naši občané:

Valentová Marta
Čapek Drahoslav
Bízková Hana
a
Vlastník Bohumil
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

Plán akcí na rok 2016
6. 2.
13. 2.
20. 2.
27. 3.
23. 4.
30. 4.
7. 5.
16. 7.
16. – 17. 7.
17. 7.
23. 7.
6. -7. 8.
2. 10.
15. 10.
12. 11.
19. 11.
27. 11.
3. 12.
11. 12.
23. 12.

Masopustní průvod s večerní zábavou
Dětský maškarní rej
SKAVAREBIRTHDAY 10
Otvírání lokálky a vítání jara na Krasíkově
Výroční koncert DOM Juvenka
Stavění staročeské máje
XX. Floriánská pouť
Pivní slavnosti
Bezdružické parní léto
Turistický pochod Teplá – Bezdružice
Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy
Bezdružické parní léto – II. část
Drakiáda
Chovatelská výstava
Martinské setkání
Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská besídka
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem
19
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Farmářské trhy v Konstantinových Lázních
v sobotu 27. 2. 2016
od 9 hodin - do 11 hodin pod pergolou

- brambory, jablka, hrušky, cibule, kysané zelí, mošty....
- jitrnice, jelita, tlačenka, klobásy, špek, myslivecký bok, kořeněné copy, anglická slanina, šunkový salám, gothaj, sádlo,
škvarky...
- medy, sirupy, medovina...
- mouky všeho druhu přímo z mlýna...
URČITĚ PŘIJĎTE OCHUTNAT
Zveme zákazníky k nákupu kvalitních potravin.
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SPORT
Oddíl ledního hokeje
11. kolo
HC Staňkov - Jiskra Bezdružice 4:3
(1:1, 2:1, 1:1)
sestava: Skýpala, Kocourek - Šmat, Hlaváč, Velich, Semerád - Kalista, Böttcher,
Janota - Seknička ml., Seknička, Vacata
branky: Bötcher 2, Kalista
Odložené utkání z podzimu jsme sehráli po novém roce s opět mladým Sekničkou. Vyrovnaný zápas se hrál ve vysokém tempu a slušel by mu nerozhodný výsledek. O ten však Kohouti přišli opět, jak se už stává tradicí na domažlickém
ledě až v úplném závěru utkání. Necelou minutu před koncem se domácí šťastně
dostali ke dvěma bodům.
Vedoucí Kalista: Smolné utkání kdy jsme si nedokázali pohlídat konec. Nerozhodný výsledek už jsme pustit neměli. Bohužel jsme neproměnili několik samostatných úniků a tak přišel v závěru trest.
12. kolo
J. Bezdružice – HC Díly
7:3
(3:1, 2:0, 2:2)
branky: Böttcher 3, Janota, Vacata, Seknička, Daliman
sestava: Skýpala, Kocourek - Hlaváč, Šmat, Semerád, Velich - Janota, Böttcher,
Daliman - Kalista, Seknička, Vacata
HC Díly patří k největšímu zklamání soutěže. Přihlásili se, i když asi neměli dostatek hráčů. Už v prvním utkání nastoupili s hráči HC Klatovy načerno a tentokrát se skoro nesešli a zápas museli jako hrát i s trenérem na lavici. Dodatečně
přišel ještě další hráč. Naši se chytili hned na začátku a to se nečistě hrajícímu
soupeři nelíbilo. Kohouti i přesto ve druhé části navýšili své vedení až na 5:1.
V závěrečné třetině už si vítězství nenechali vzít.
Vedoucí Kalista: Soupeř sice vede tabulku, ale naši hráči jim dokázali již podruhé sebrat všechny body. To však soupeř neunesl a v závěru utkání dokázal jen
provokovat. Bohužel na jejich straně stál i nepřesný rozhodčí.
13. kolo
Panasonic - J. Bezdružice
5:7
(3:1, 1:2, 1:4)
Sestava: Skýpala, Kocourek - Šmat, Hlaváč - Velich, Semerád - Daliman,
Böttcher, Janota - Kalista, Seknička, Vacata
góly: Bötcher 3, Daliman,. Janota, Kalista, Vacata
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Utkání začalo překvapením. Rozhodčí Lokajíček nesmyslně vyloučil Janotu
už při zahajovací buly na 10 min a tak rozhodil celý tým. I proto se první třetina odehrála v režii domácích. Potom však převzali otěže utkání do rukou Kohouti a trpělivou hrou stříleli branky až do samého závěru, kdy dokázali strhnou vedení na svou stranu a dokázali zvítězit i proti snaze rozhodčích.
Vedoucí Kalista: Rozhodčí Lokajíček se zase předvedl. Oslabil náš tým hned
na začátku o nejlepšího hráče za údajně nemístnou poznámku. V žaludku jsme
mu leželi i celý zápas. Kluky však nezlomil a celý tým se semkl kolem kanonýra Böttchera a ukázal svoji sílu.
14. kolo
J. Bezdružice – HC Kaznějov B 8:5 (3:1, 2:1, 3:3)
Sestava: Skýpala, Kocourek – Velich, Semerád - Šmat, Hlaváč -Daliman,
Böttcher, Janota - Vacata, Seknička, Kalista
Branky: Janota 3, Böttcher 3, Velich, Daliman.
Kohouti se vezou na vítězné vlně a odnesl to i Kaznějov. Kohouti soupeři oplatili krutou prohru z prvního kola. Podržel nás gólman Skýpala a první útok
znovu exceloval. Kohouti se snadno dostali do vysokého vedení, které si udrželi až do závěrečné třetiny. Tam už si body nenechali vzít.
Vedoucí Kalista: Zlaté body v boji o postup do play off.
Tabulka - KSM plzeňského kraje - skupina D po 14. kole
Pořadí

Tým

Zápasy

V

R

P

Skóre

Body

1.

Sokol Díly

13

10

0

3

61:33

20

2.

HC Klaus Timber

11

8

0

3

50:23

16

3.

Jiskra Bezdružice

13

8

0

5

71:60

16

4.

Panasonic Plzeň

12

6

3

3

55:41

15

5.

Tempo Staňkov

12

6

1

5

41:41

13

6.

Apollo Kaznějov B

12

5

2

5

65:45

12

7.

HC Holýšov B

12

4

1

7

34:56

9

8.

Čechie Příkosice

12

2

1

9

41:84

5

9.

HC Zbiroh B

13

2

0

11

26:61

4

za oddíl ledního hokeje Petr Kalista
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Turnaj starých gard ve Stříbře
Druhou lednovou neděli se ve Stříbře v tělocvičně Gymnázia a Obchodní akademie uskutečnil tradiční turnaj starých gard ve fotbalu. Turnaje se zúčastnilo
celkem šest mužstev, která se utkala systémem každý s každým. V úvodním
utkání jsme prohráli s domácím Baníkem Stříbro poměrem 3:0. Výsledek byl
v porovnání s hrou krutý, ale problémy nám dělala především výrazně menší
hrací plocha, než jsme zvyklí z Bezdružic. V druhém kole jsme sehráli velmi
vyrovnané utkání se Sokolem Planá. Šťastnější byl nakonec soupeř po vítězství
2:1, když naším střelcem byl Miroslav Filip. Další kolo přineslo derby
s Teplou. Hráči obou mužstev se velmi dobře znají a po velkém boji skončilo
utkání bezgólovou remízou. V předposledním kole jsme narazili na favorita
turnaje mužstvo FC Traktor Holubeč. Po vyrovnaném utkání s šancemi na obou
stranách jsme prohráli 2:0. V posledním utkání celého turnaje jsme porazili
mužstvo ALGO Stříbro výsledkem 9:0, když tři góly vstřelil Miroslav Filip,
dvakrát ve střelecké koncovce uspěli Jan Horváth a Milan Suk, zbývající dva
góly byly dosaženy zásluhou Jiřího Doležala a Jana Soulka.
V celkovém pořadí jsme obsadili čtvrté místo. O pořadí na 4. a 5. místě rozhodovalo celkové skóre, které jsme zásluhou vysokého vítězství v posledním
utkání měli výrazně lepší než Teplá. Pro úplnost je třeba ještě uvést, že vítězem
turnaje se bez ztráty bodu stalo mužstvo FC Traktor Holubeč. Druzí skončili
fotbalisté z Plané a třetí místo vybojovali domácí hráči Baníku Stříbro.
A v jakém složení jsme se turnaje zúčastnili? Velmi dobré výkony v celém turnaji podával brankář Miroslav Šašek. Turnaj se hrál ve složení 1 + 4 a střídalo
se hokejově. V obraně se střídali Jiří Doležal, František Štrobl a Jan Soulek.
V útoku se střídali Jan Horváth, Miroslav Filip, Milan Suk a Jiří Lacina.
Jan Soulek
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Společenství vlastníků Bezdružice, Na Sídlišti 240 nabízí k pronájmu nebytové
prostory. Jedná se o prostory
po prodejně levných oděvů.
Bližší informace u pana
Škráška.
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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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Foto: Karel Seknička

Předvánoční soutěžení v ZŠ 21. - 22. 12. 2015

Foto: Karel Seknička

Hokejový zápas TJ Bezdružice - Holýšov

Zápis do 1. třídy 27. 1. 2016

