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Vážení občané,
zima se podle kalendáře chýlí ke svému konci. Zda to tak bude i ve skutečnosti
je zatím naším velkým přáním. Zvláštní výkyvy počasí nás sice neustále drží
v nejistotě, a proto budeme společně doufat, že letošní brzké svátky jara – Velikonoce budou skutečně svátky jara a že pořádnou sněhovou nadílku si užijeme
buď v první polovině března, nebo až příští zimu.
Počátek února byl letos ve znamení masopustu. V pátek pátého prošly ulicemi
našeho města v maskách děti z mateřské školy a v doprovodu německých kamarádů i děti z 1. stupně základní školy. V sobotu šestého se úderem desáté hodiny již popatnácté v novodobé historii vydal na své putování ulicemi města
průvod maškar dospělých. Pod vedením Kecala a v doprovodu skvělé kapely
Atlas panovala všude kolem nás výborná nálada. Skvělou tečkou byla večerní
maškarní zábava. Masek bylo na zábavě sice o něco méně než v letech předchozích, ale ukázalo se, že nápaditost mnohých je obrovská. Vítěze tradiční
soutěže masek si můžete prohlédnout ve spodní polovině třetí stránky obálky.
V pořadí druhá únorová sobota nabídla dvě různé akce. Příznivci fotbalu mohli
navštívit v tělocvičně naší základní školy fotbalový turnaj starých gard. Podrobnosti a fotografie najdete na stranách 27 a 28. Od 15:00 hodin se sál našeho kulturního domu zaplnil nápaditými maskami při oblíbeném dětském maškarním reji. Několik zajímavých fotografií si můžete prohlédnout na webových
stránkách města.
Třetí měsíc roku je tentokrát velmi vítaný všemi školáky. Jarní prázdniny připadají na přelom února a března. Na konci března čekají školáky další volné dny.
Poprvé se také můžeme všichni těšit na volný Velký pátek. Pátek 18. března si
ve svých kalendářích mohou již nyní rezervovat příznivci divadla. Divadelní
spolek KOMEDYJANTI odehraje od 19:30 hodin v našem kulturním domě komedii Sborovna. Zajímavými akcemi je nabitý Velikonoční víkend. V sobotu
26. můžeme v Rekreačním a odpočinkovém areálu Bezdružice navštívit zabijačkové hody. V neděli se na vlakovém nádraží v Bezdružicích a ve Dvoře Krasíkov uskuteční Oslavy jara na Konstantinolázeňsku. Příznivci turistiky mohou
první jarní kilometry počítat při IV. ročníku pochodu za mašinkou do Bezdružic. Poslední březnový víkend přinese také zahájení jarní části fotbalových soutěží. Žáci, dorost i muži odehrají svá utkání na hřištích soupeřů. Rozpis dalších
jarních utkání bude přílohou dubnového vydání našeho zpravodaje.
Všem čtenářům Bezdružického zpravodaje přeji příjemný konec zimy a úspěšný začátek jara.
Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
únor 2016
30. 1. 2016
Od 11:00 hodin do 13:30 hodin se v kanceláři starosty uskutečnila schůzka
k dalšímu postupu při řešení kauzy motorového vozu M131.1386.
Od 17:00 hodin se starosta zúčastnil členské schůze Sboru dobrovolných hasičů Bezdružice.
2. 2. 2016
Starosta se ve Staňkově od 10:00 hodin zúčastnil jednání správního výboru
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.
4. 2. 2016
Krátce po patnácté hodině přinesl farář Mgr. Benedikt Milan Košlab,
O.Praem. zápis o otevření pokladničky Tříkrálové sbírky 2016. Tentokrát se
do pokladničky vybralo celkem 6 623 Kč.
9. 2. 2016
Od 13:00 hodin proběhla v Domě U Haranta členská schůze dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
10. 2. 2016
Starosta se od 10:00 hodin zúčastnil v Praze v sídle Svazu měst a obcí České
republiky jednání Pracovní skupiny obcí II. typu.
15. 2. 2016 - 32. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 11 v domě čp. 247 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 1 + 1 ke dni 29. 2. 2016.
3. Rozbor plnění nákladů a výnosů za rok 2015 Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53
Bezdružice.
4. Návrh regulace topení v budově ZŠ Bezdružice.
5. Informace o průběhu soudního jednání ve věci motorového vozu
M131.1386.
6. Program 18. zasedání ZM dne 24. února 2016.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemku č. 2/2016 se spolkem Pionýr,
z. s. – Pionýrská skupina Střela Plasy, Na Berličce 345, 331 01 Plasy
o pronájmu části pozemku parc. č. 670/1, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 2 500 m2 v katastrálním území Bezdružice na dobu určitou
4
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od 5. 7. 2016 do 24. 7. 2016 za účelem provozování dětského letního tábora
za cenu 5 000 Kč.
3. Uzavření pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu č. 3/2016 se společností
AGROFARMY Bezdružice, s. r. o., Řešín 2, 349 53 Bezdružice o 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, která tvoří přílohu č. 2 c).
4. Revokaci usnesení č. 28/C10/2015.
5. Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 11 v domě čp. 247 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 1 + 1 ke dni 29. 2. 2016.
6. Přidělení bytu č. 11, Na Sídlišti 247, Bezdružice o dispozicích 1 + 1
od 1. 3. 2016.
7. Nájemní smlouvu na byt č. 11, v ulici Na Sídlišti 247, 349 53 Bezdružice
s účinností od 1. 3. 2016.
8. Žádost SKAVARE o. s., Tichá 164, 349 52 Konstantinovy Lázně o udělení
výjimky dle OZV 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 v KD v Bezdružicích dne 20. 2. 2016 v době
od 17:00 do 03:00 hod následujícího dne.
9. Finanční příspěvek SRPŠ při ZUŠ Bezdružice ve výši 30 000 Kč na zajištění
XVIII. výročního koncertu a na vybavení DOM JUVENKA.
10. Rámcovou smlouvu č. 1 o poskytování služeb.
11. Rámcovou smlouvu č. 2 o poskytování služeb.
12. Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice roční uzávěrku k 31. 12. 2015.
13. Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice návrh rozdělení zisku do fondů dle
přílohy č. 7 b).
14. Žádost Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice na vyřazení majetku v celkové hodnotě 84 087,40 Kč.
15. Žádost Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků stanoveného vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
v platném znění, za předpokladu, že budou splněny podmínky uvedené
v § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.
16. Cenovou nabídku společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí na zpracování projektové do5
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kumentace pro územní řízení a stavební povolení na stavbu „Bezdružice,
K Lesu – kanalizace pro RD na p. p. č. 82/1 a pro fotbalové hřiště“ za cenu
77 402 Kč bez DPH.
17. Smlouvu č. 00402016 o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu B Obnova lesního porostu v rámci dotačního programu Podpora hospodaření
v lesích 2014 – 2020 ve výši 34 200 Kč uzavřenou s Plzeňským krajem,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
18. Smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace určené na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016 ve výši 27 390 Kč uzavřenou s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
19. Podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 na výměnu oken a dveří v kulturním domě.
20. Výpověď smlouvy o poskytnutí servisních služeb uzavřené dne 20. 3. 2013
se společností THERMAX BOHEMIA s. r. o., Malická 1576/11, 301 00 Plzeň.
21. Zapůjčení 2 ks radarů na snížení rychlosti na dva měsíce zdarma.
22. Přihlášku do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii „veřejné prostranství (parky, náměstí, návsi).
 E. Rada města neschvaluje:
1. Žádost spolku Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1 o zapojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
16. 2. 2016
Starosta se od 9:00 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
zúčastnil semináře „Krajinná architektura“.
18. 2. 2016
Od 9:30 hodin se v kanceláři starosty uskutečnila pracovní schůzka k projektové
dokumentaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
19. 2. 2016
Od 17:00 hodin proběhlo v Kokašicích vyhodnocení projektů realizovaných
v rámci grantového programu HARANTI 2015. Po prezentaci všech projektů
byl Mikroregionem Konstantinolázeňsko vyhlášen grantový program HARANTI 2016.
22. 2. 2016
Od 10:00 hodin se starosta v Plzni zúčastnil jednání správního výboru Sdružení
měst a obcí Plzeňského kraje s poslanci a senátory zvolenými za Plzeňský kraj.
23. 2. 2016
Starosta se v Praze zúčastnil setkání k projektu „Centra společných služeb“ pořádaného Svazem měst a obcí České republiky.
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24. 2. 2016 - 18. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 27. 1. 2016.
3. Oznámení Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště
Tachov o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí.
4. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu
„Rekonstrukce místních komunikací v centrální části města“.
5. Informaci o podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 na výměnu oken a dveří v kulturním domě.
6. Cenovou nabídku na 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“.
7. Návrh regulace topení v budově ZŠ Bezdružice.
8. Informace o přípravě a realizaci projektů.
9. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
10. Zprávu o činnosti finančního výboru.
11. Informace o průběhu soudního jednání ve věci motorového vozu
M 131.1386.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Záměr prodeje pozemku par. č. 482/15 o výměře 303 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním území Polžice u Bezdružic za kupní cenu 100 Kč/m2.
4. Záměr prodeje pozemku par. č. 482/9 o výměře 2 979 m2, druh pozemku
zahrada, v katastrálním území Polžice u Bezdružic za kupní cenu
100 Kč/ m2.
5. Záměr prodeje nově vzniklých pozemků p. č. 1155/3 o výměře 19 m2, p. p.
č. 1158/8 o výměře 66 m2 a p. p. č. 1158/9 o výměře 62 m2 za smluvní cenu
40 Kč/m2 a p. p. č. 13/46 o výměře 30 m2, p. p. č. 13/47 o výměře 25 m2
a p. p. č. 13/48 o výměře 110 m2 za smluvní cenu 85 Kč/m2 vše
v katastrálním území Bezdružice.
6. Rozpočtové opatření č. 2/2016.
7. Smlouvu o úvěru č. 10141/16/LCD s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
24. 2. 2016 - 33. jednání Rady města Bezdružice
A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Žádost o ukončení pracovního poměru vedoucího odboru výstavby a život
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ního prostředí Městského úřadu Bezdružice k 31. 3. 2016.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
H. Rada města jmenuje:
1. Vedoucího odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Bezdružice k 7. 3. 2016.


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:
30. 3. 2016
27. 4. 2016
18. 5. 2016
22. 6. 2016
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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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 – pronájem hrobového místa 36322111, do poznámky uveďte příjmení poplatníka.
Jana Komárková
vedoucí správního odboru

V měsíci březnu končí splatnost:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v částce 600 Kč za osobu a kalendářní rok 2016:
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 ve 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 kter ých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba jednorázovou úhradou do 31. 3. 2016.
9
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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.
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
Jaroslava Urbánková
referentka životního prostředí

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém
zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém,
jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé
odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než
245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného
komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště.
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší
než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
- Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ na www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré vě10
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ci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci,
například Fondu ohrožených dětí.
- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000
hasičských sborů po celé republice.
- Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat
svoz nebezpečného odpadu, do kter ého patř í i vysloužilá elektrozař ízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akci, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo
do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz
a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.

Foto z archivů – soutěž manželských dvojic
Další zdokumentovaný klubový večer se uskutečnil v bezdružickém kulturním
domě 29. srpna 1986. Při příležitosti výročí Slovenského národního povstání
soutěžily tentokrát manželské dvojice. Není dochováno, jaké byly soutěžní
otázky, ale z fotografií je zřejmé, že mladí manželé museli prokázat i fyzickou
zdatnost a šikovnost. Pamětníci určitě potvrdí, že se vše obešlo bez ztrát na životech soutěžících. V příštím zpravodaji bude toto téma pokračovat fotografiemi ze soutěže kolektivů BSP.
Jiří Bízek
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PYŽÁMÁCI, PYŽAMÁCI – NEMAJÍ DNES, CO
NA PRÁCI
MÍSTO SPANÍ V POSTELI – VENKU SE TEĎ VESELÍ.
POSKAKUJÍ, ZPÍVAJÍ – RADOST NÁM VŠEM DĚLAJÍ …………………
tak toto se neslo v pátek 5. února Bezdružickými ulicemi – to děti z mateřské
školy slavily masopust. A doufáme, že se trochu toho veselí přeneslo i na Vás.

.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
12. DUBNA 2016
8:00 – 14:00 hod
Potřebné doklady k zápisu:


občanský průkaz zákonného zástupce dítěte



rodný list dítěte



pas u cizích státních příslušníků

Žádost o přijetí si můžete vytisknout i z webových stránek školy
(www.zsbezdruzice.cz). Prosíme vytisknout na jeden list. Po vyplnění žádost
odevzdáte v mateřské škole, kam dítě přihlašujete. K zápisu přijďte i s dítětem.
Zápis proběhne v dolní třídě mateřské školy.
Kontakt na MŠ – 374 629 360 / +420 734 768 585
Růžena Benediktová
Vedoucí učitelka MŠ
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MEZINÁRODNÍ MASOPUSTNÍ REJ
V pátek 5. února 2016 vyrazil celý první stupeň naší školy spolu s 33 žáky
a třemi kantory z naší spřátelené německé školy v Erbendorfu do ulic města
Bezdružice. Na jednotlivých zastávkách jsme pěli píseň jak českou masopustní ,,Masopust držíme", tak i německou ,,Wenn du fröhlich bist". To, co nám se
jevilo jako běžné, se našim hostům zdálo jako nevídané. Alespoň to tak vyzařovalo z jejich tváří a nás moc těšilo, že právě bezdružické děti znají a stále
udržují tradice našich předků. Ve velmi povedených maskách jsme obešli náměstí, došli na zámek a zde jsme se s německými kamarády rozloučili. Oni
v doprovodu paní ředitelky E. Kalistové a pana zástupce P. Wenzla absolvovali
prohlídku místního zámku a my jsme pokračovali v naší trase dále.
Jako každý rok se i tento masopust vydařil a všichni se již těšíme zase na ten
příští.
Za všechny
žáky - učitelky 1. stupně

ZÁPIS 2016
aneb
,,Cirkusové podívání a povídání"
Je tady den zápisu,
vítáme vás v cirkusu.
Klauni všude poskakují,
dětičky si vyzkoušejí
z písmen, čísel, pohádek
a pak honem nazpátek.
Budeme si spolu hrát,
vzájemně se poznávat.
Touto básničkou z vlastní dílny přivítali klauni ve škole budoucí prvňáčky,
na které se moc těšili a kteří již brzy budou jejich kamarády.
V šapito se vyplnily potřebné údaje a šup do práce i zábavy. Na jednotlivých
stanovištích plnili žáčci s pomocí klaunů různé úkoly, kterými dokazovali svoje schopnosti.
Celkem jsme přivítali v tento den 19 dětí, ale v září se těšíme na všech 21 prvňáčků.
Učitelky a žáci prvního stupně
16
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Florbalový turnaj v Tachově
Dne 17. 2. 2016 se uskutečnil další ročník Florbalového turnaje 1. stupně
v Tachově. Naši školu reprezentovali žáci a jedna žákyně z 5. třídy. Středeční
ráno jsme se sešli na autobusové zastávce a plni odhodláni získat medaili jsme
se vydali směr Tachov. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů z celého tachovského
okresu. Týmy byly rozlosovány do dvou skupin, kde každý hrál s každým. Naši florbalisté postoupili po čtyřech zápasech ve skupině A až do semifinále, kde
nás čekal nejdramatičtější zápas celého turnaje. Tento zápas jsme prohráli.
A tak nás čekal boj o 3. a 4. místo, který jsme zvládli na výbornou, takže jsme
získali krásné bronzové medaile. Domů jsme si odváželi krásný pohár, diplom
a každému na krku visela bronzová medaile.
Našim florbalistům patří velké poděkování za jejich sportovní úsilí, chování
a zápolení, ale také za vzornou reprezentaci naší školy. Děkujeme a blahopřejeme těmto žákům:
Tomáš Procházka, Lukáš Korim, Jakub Kozák, Václav Sýkora, brankář Miroslav Honz, Marcel Šulitka, Eliška Mudrová, Adam Michl, Jan Rigo, Tomáš Filip.
Florbalisté a J. Soulková

Foto: Jana Soulková
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci březnu 2016 se dožívají
významného životního jubilea
tito naši občané:

Jaroš Josef
Bassová Marie
Pazderová Marie
a
Furka Josef
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
18. 3.
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.

Divadelní představení Sborovna - Komedyjanti
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
18
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ZAKLÁDÁME PĚVECKÝ SBOR - ZVEME
Začnu zeširoka - strávili jsme krásný víkend plný hlasové tvorby a tak velice
nás to bavilo a naplňovalo, že se konečně pomyslná miska vah zhoupla od váhání k činu.
Dámy z Yellow Sisters byly vynikajícími lektorkami, moc se jim u nás líbilo
a letos či napřesrok přijedou určitě znova, přislíbily též poradenství v našem
sboru, bude-li třeba..
Tímto Vás všechny, kteří si zpíváte doma u vaření nebo v dílně, zveme k účasti na našem dlouhodobém a dlouho plánovaném projektu - zakládáme pěvecký sbor, jméno ještě nemáme, ale věřím, že naše kreativní sekce jistě brzy něco vymyslí. Budeme mít samozřejmě odborné vedení - naši paní učitelku,
vzdělanou v hudebně-pedagogickém oboru - paní Evu Radovou Jarošovou. V
létě plánujeme denní soustředění, máme domluvené listopadové vystoupení.
Kde, to zatím neprozradíme! Sbor bude smíšený, pro dospělé od cca 15 let,
chlapci, dívky, muži ženy. Zdarma, budoucí lidové příspěvky na základě dohody.
Kdy a kde? Od 1. týdne v březnu 2016 každý čtvrtek v 19:30 hod v budově základní školy v Konstantinových Lázních, plynule navážeme na lekce Angličtiny Mgr. Marka Tichého, kam také můžete docházet od 19:00 hod, je to skvělý
lektor!
Moc se na Vás těšíme. Vy, co rádi zpíváte, přijďte se uvolnit, nebude vyžadována žádná přísná docházka a ani se nechystáme na evropské turné!!!
Pro povzbuzení a představu, co se dá stihnout za jeden a půl dne: na You Tube
si můžete pustit výstup z naší víkendové pěvecké dílny: stačí si dát do vyhledávače: Yellow Sisters - hlasový seminář v Bezdružicích
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SPORT
Hokej
14. kolo
HC Holýšov B - Jiskra Bezdružice 5:3
(1:0, 1:2, 3:1)
sestava: Skýpala, Kocourek - Šmat, Hlaváč, Semerád – Houdek, Böttcher, Janota - Řezníček, Seknička, Vacata
branky: Böttcher 2, Šmat
Do utkání jsme nastupovali se snahou o zajištění postupu do nadstavbové části.
Bohužel se nám to nepodařilo. Ze základní sestavy chybělo několik hráčů: Kalista, Daliman, Velich. Trenér Seknička sehnal náhradníky Houdka a Řezníčka.
I tak obránci sehráli celý zápas pouze ve třech. Domácí byli od začátku šťastnější. Branky stříleli z dorážek nebo náhodnými střelami. Naopak Kohouti se
nemohli před jejich brankou prosadit. I když v polovině utkání sváteční střelec
Šmat vyrovnal na 2:2. Na začátku třetího dějství šli domácí opět do vedení, aby
jim ho vzápětí sebral kanonýr Böttcher. Bohužel koncovku zápasu jsme opět
nezvládli. Při snaze o otočení zápasu Kohouti zapomněli na zadní vrátka.
A když chybně vyjel z brány i Skýpala, získali domácí snadné vedení do prázdné branky. To si pojistili při závěrečné powerplay.
Vedoucí Kalista: Smolné utkání kdy jsme si nedokázali pohlídat konec. Místo
dvou bodů jsme odjížděli s prázdnou. Oslabení bylo znatelné.
15. kolo
J. Bezdružice – TJ Město Zbiroh
7:1
(3:0, 0:1, 4:0)
branky: Böttcher 2, Janota 2, Daliman, Kalista, Houdek
sestava: Kocourek - Hlaváč, Šmat, Semerád, Velich - Janota, Böttcher, Daliman - Kalista, Seknička, Houdek, Košátko
V utkání s posledním celkem soutěže dostal v brance příležitost Kocourek a zároveň nám přijel pomoci i Láďa Košátko. Kohouti jako vysoký favorit od počátku nenechali nic náhodě a vypracovali si třígólový náskok. V prostřední části
se nechali ukolébat, čehož hosté využili ke skórování a zmařili Kocourkovi nulu. Poslední dějství však opět patřilo Kohoutům, kteří nenechali nic náhodě
a pohodlně dovedli utkání k vysokému vítězství.
Vedoucí Kalista: Povinné body nám zajistili postup do další části soutěže, kde
nás čekají 4 utkání s nejlepšími celky tabulky.

16. kolo
HC Klaus Timbers - J. Bezdružice 4:8
(2:2, 2:2, 0:4)
sestava: Kocourek - Hlaváč, Šmat, Semerád,Velich - Janota, Böttcher, Daliman
- Kalista, Seknička, Vacata
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branky: Böttcher 4, Janota 2, Seknička, Hlaváč
V posledním utkání základní části proti lídrovi tabulky se Kohoutům podařilo
vrátit mu porážku z prvního kola. Rychlé utkání bylo vyrovnané i ve skóre, ale
rozhodující úder si hosté ponechali do závěrečné části. Domácí porážku neunesli
a vyvolali nechutnou bitku a i tu nakonec prohráli.
trenér Seknička: Zápas se nám povedl a do nadstavby vstupujeme ze 3. místa.
Nadstavbu zahajujeme již v sobotu a sehrajeme o postup do C skupiny 4 zápasy.
HOKEJISTÉ JISKRY BEZDRUŽICE SKONČILI V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
KRAJSKÉ SOUTĚŽE NA 3. MÍSTĚ
Pořadí Zkr

Klub

Utkání V Re P

1.

KLR

HC Klaustimber

16

11

2

3

69:32

37

24

2.

PAN

HC Panasonic Plzeň

16

9

4

3

71:49

22

22

3.

BEZ

Jiskra Bezdružice

16

10

0

6

89:70

19

20

4.

SOD

TJ Sokol Díly

16

10

0

6

62:47

15

20

5.

STK

HC Staňkov

16

9

1

6

60:51

9

19

6.

KZb

TJ Apollo Kaznějov

16

7

3

6

81:52

29

17

7.

HOL

HC Holýšov

16

5

1

10 44:77

-33

11

8.

PRI

TJ Čechice Příkosice

16

3

1

12 54:103 -49

7

9.

ZBI

TJ Město Zbiroh

16

2

0

14 29:78

4
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Rozlosování nadstavbové skupiny D o 1. - 5. místo
1. kolo
P2691.
P2692.
P2693.

25. 2. 2016 čtvrtek - 1. 3. 2016 úterý
HC KLAUSTIMBER
volno
HC Panasonic Plzeň
HC Staňkov
Jiskra Bezdružice
TJ Sokol Díly

2. kolo
P2694.
P2695.
P2696.

3. 3. 2016 čtvrtek - 8. 3. 2016 úterý
Volno
TJ Sokol Díly
HC Staňkov
Jiskra Bezdružice
HC KLAUSTIMBER
HC Panasonic

3. kolo
P2697.
P2698.
P2699.

10. 3. 2016 čtvrtek - 15. 3. 2016 úterý
HC Panasonic Plzeň
volno
Jiskra Bezdružice
HC KLAUSTIMBER
TJ Sokol Díly
HC Staňkov

4. kolo
P2700.
P2701.
P2702.

17. 3. 2016 čtvrtek - 22. 3. 2016 úterý
Volno
HC Staňkov
HC KLAUSTIMBER
TJ Sokol Díly
HC Panasonic Plzeň
Jiskra Bezdružice

5. kolo
P2703.
P2704.
P2705.

24. 3. 2016 čtvrtek - 29. 3. 2016 úterý
Jiskra Bezdružice
volno
TJ Sokol Díly
HC Panasonic Plzeň
HC Staňkov
HC KLAUSTIMBER

Za oddíl ledního hokeje Petr Kalista

Kopaná
V měsíci březnu zahajují fotbalisté jarní část soutěže těmito zápasy. Podrobný
rozpis všech utkání bude uveřejněn v následujícím čísle zpravodaje.
dorost
muži
žáci

TJ Slavoj Žihle - TJ Jiskra Bezdružice
26.3.2016 10:00
TJ Sparta Dl. Újezd - TJ Jiskra Bezdružice 26.3.2016 15:00
TJ Sokol Kostelec - TJ Jiskra Bezdružice 27.3.2016 10:00
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Fotbalový turnaj seniorů
V sobotu 13. února se v tělocvičně naší základní školy uskutečnil 3. ročník
fotbalového turnaje seniorů „O putovní pohár prezidentů“. Turnaje se tentokrát zúčastnilo sedm mužstev, která se utkala systémem každý s každým.
A jak hráli naši?
Bezdružice – Záchlumí
6:1 Miroslav Filip 3, Jan Horváth, Petr Houser, Jan Soulek
Bezdružice – Úněšov
2:0 Milan Suk, Petr Houser
Bezdružice – Stříbro
2:1 Petr Houser 2
Bezdružice – Teplá
2:2 Miroslav Filip, Petr Houser
Bezdružice – Planá
0:2
Bezdružice – Konst. Lázně
1:2 Miroslav Filip
Celkové pořadí:
1. Konstantinovy Lázně
2. Planá
3. Bezdružice
4. Teplá
5. Stříbro
6. Úněšov
7. Záchlumí

skóre
19:7
10:4
13:8
9:11
12:12
2:12
5:16

body
16
13
10
8
6
4
3

Podruhé za sebou se vítězem turnaje stalo mužstvo Konstantinových Lázní.
Naši dosáhli skvělého výsledku a v zajímavé konkurenci dosáhli na vynikající třetí místo. Nejstarším hráčem turnaje byl vyhlášen pan Karel Štrejn ze Záchlumí, ročník narození 1946. Nejlepším střelcem turnaje se s osmi góly stal
pan Pavel Rašín z Konstantinových Lázní. Cenu pro nejlepšího brankáře
za nejmenší počet obdržených gólů získal pan Bedřich Maček z Plané.
Poděkování za vydařenou sportovní akci patří všem zúčastněným fotbalistům
a všem pořadatelům z řad TJ Jiskra Bezdružice. Zvláštní poděkování náleží
panu Jiřímu Houserovi a Miroslavu Šaškovi za organizaci celého turnaje. Poděkování si zasluhují i oba rozhodčí – pan František Pustina st. a pan Petr
Holík. Občerstvení bylo na vysoké úrovni zajištěno paní Janou Šaškovou.
Za pomoc v průběhu turnaje děkujeme také panu Lubomíru Lejnarovi.
Za sponzorské dary děkujeme panu Václavu Votíkovi, pivovaru Gambrinus
a velkoobchodu nápojů Elko.
Za TJ Jiskra Bezdružice Jan Soulek
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Foto: Jana Soulková

Foto: Jan Soulek
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POZVÁNKA
NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
TJ JISKRA BEZDRUŽICE
SOBOTA 12.3.2016 OD 14.00 HODIN V POHOSTINSTVÍ SPORT
(u RÁKOSNÍČKA)
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba návrhové, mandátové a volební komise
Zpráva o činnosti TJ za rok 2015
Zpráva o hospodaření TJ za rok 2015
Plán práce na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016
Diskuze
Usnesení
Závěr
Za TJ Jiskra Bezdružice
Předseda Kadeřávek Martin

PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2016 S SEBOU !!!!!!!!!!!!!

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ ks.
Prodej se uskuteční: 10. března 2016 ve 14:15 hod
17. března 2016 ve 12:20 hod
Bezdružice – u požární zbrojnice
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
informace: Po-Pá 9:00 - 16:00 hod tel. 601576270, 606550204, 728605840
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Zámecká restaurace Bezdružice
přijme na hlavní pracovní poměr zaměstnance
na pozici číšníka, servírky a kuchaře.
Nástup možný ihned.
Pracovní doba a plat dle dohody.
Bližší informace poskytneme přímo na místě,
nebo na tel.: 778 437 757
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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

Bezdružický zpravodaj, periodický tisk samosprávného územního celku.
Vydává: Město Bezdružice
Městský úřad Bezdružice
ČSA 196, 349 53 Bezdružice
tel.: 374 630 511
fax: 374 630 522
e-mail: mesto@bezdruzice.cz.
www.bezdruzice.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 11028.
Redakční rada: Mgr. Jan Soulek, Lumír Kadlec,
Jiří Bízek, Petr Maroušek, Martin Kadeřávek, Vladimíra Havlíková.
Autor neoznačených fotografií: Jiří Bízek
Vychází 29. února 2016.
Uzávěrka dalšího vydání je 21. března 2016.
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2016 vyjde 1. dubna 2016.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
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Foto: Pavla Myšková

Masopustní průvod 6. 2. 2016

Foto: Pavla Myšková

Masopustní zábava 6. 2. 2016

Dětské maškarní 13. 2. 2016

Foto: Veronika Ernstová

