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Vážení občané,
do rukou se Vám dostává první jarní zpravodaj roku, který bude mít celkem
366 dní. Opět po čtyřech letech máme za sebou o jeden den delší měsíc únor.
Velmi brzy jsou za námi i svátky jara – Velikonoce. Jen to jaro si zatím dává
na čas.
Přelom letos o jeden den delšího února a března byl ve znamení jarních prázdnin. Počasí sice jaro nepřipomínalo, ale školákům vůbec nevadilo a dle svých
možností si týden volna náležitě užili. O další týden si tak trochu prázdniny
prodloužili účastníci lyžařského kurzu pořádaného naší základní školou. Že se
jednalo o kurz vydařený je zřejmé z fotografií na druhé straně obálky
i z fotografií na straně 16. Vše podstatné o průběhu kurzu si můžete přečíst
na straně 15.
Příjemným zážitkem bylo pro příznivce kultury divadelní představení
s názvem Sborovna. Divadelní spolek KOMEDIJANTI z Tachova více než
třem desítkám diváků připravil v pátek osmnáctého opravdu hezký večer.
Velikonoční svátky byly letos poprvé „delší“ o Velký pátek. Jeden den volna
navíc přišel zcela nepochybně vhod.
Velikonoční neděle přinesla nejen posun času ze zimního na letní, ale především byla ve znamení akce s názvem Oslavy jara na Konstantinolázeňsku.
Pro nás byl asi nejzajímavější program v prostoru vlakového nádraží. Členové
spolku Plzeňská dráha nabídli velmi zajímavý program. Atraktivní zvláštní
jízdy motorového vlaku „Hurvínek“, poprvé po zimě otevřené Železniční muzeum, asi první letošní opékání buřtů pod širým nebem a dílničku pro děti
v čekárně navštívilo několik stovek jarně naladěných návštěvníků z mnoha
koutů naší republiky.
První dubnový víkend přiláká po dlouhé zimní přestávce na naše fotbalové
hřiště příznivce fotbalu. První jarní kolo sehráli naši žáci, dorostenci i muži
na hřištích soupeřů během posledního březnového víkendu. Věříme, že první
domácí zápasy přinesou našim fotbalistům i první jarní body.
V soboru 23. dubna krátce před devatenáctou hodinou zaplní sál našeho kulturního domu příznivci dechového orchestru mladých JUVENKA. Výroční
koncert je letos označen pořadovým číslem 38.
Přelom dubna a května je neodmyslitelně spojen se stavěním staročeské máje.
Této tradici se již několik let u nás úspěšně věnují naši dobrovolní hasiči.
Úvodní článek aprílového zpravodaje si dovolím zakončit pozvánkou na jubilejní dvacátou Floriánskou pouť. V sobotu 7. května bude opět připraven zajímavý program pro všechny věkové kategorie.
Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
březen 2016
7. 3. 2016
Od 13:00 hodin se starosta v Konstantinových Lázních zúčastnil schůzky
k přípravě akce „Zahájení lázeňské a turistické sezóny na Konstantinolázeňsku“.
10. 3. 2016
Od 17:00 hodin se v Konstantinových Lázních uskutečnilo Valné shromáždění MAS Český Západ.
11. 3. 2016
Starosta byl od 9:00 hodin v Karlových Varech přítomen jednání Rady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ).
12. 3. 2016
Od 14:00 hodin se starosta zúčastnil Výroční valné hromady TJ Jiskra Bezdružice.
14. 3. 2016
Od 9:00 hodin proběhla v obřadní síni Městského úřadu Stříbro porada starostů ORP Stříbro.
V 13:30 hodin bylo v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje zahájeno jednání Komise regionálního rozvoje a fondů EU Rady Plzeňského kraje.
15. 3. 2016
V Plané se od 9:00 hodin konalo jednání Rady pro rozvoj cestovního ruchu
na okrese Tachov.
16. 3. 2016
Krátce po 17. hodině byla zahájena pracovní schůzka zastupitelstva
k aktualizaci plánu rozvoje města Bezdružice.
19. 3. 2016
Od 10:00 hodin se starosta zúčastnil Výroční členské schůze ZO Českého
svazu chovatelů.
21. 3. 2016 - 34. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Vyjádření odboru výstavby a životního prostředí MěÚ k žádosti
o přemístění autobusových zastávek.
3. Stav dřevin: 9 ks smrků pichlavých a 7 ks zeravů západních rostoucích
v katastrálním území Bezdružice na p. p. č. 1190 a na p. p. č. 1488/1 v katastrálním území Bezdružice.
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4. Informace o přípravě projektu „Revitalizace zeleně v ulici Na Sídlišti v Bezdružicích“.
5. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
6. Informaci o problému s podzemním elektrickým vedením na pozemcích
č. 138/5, č. 138/6, č. 138/7 a č. 138/8 vše v k. ú. Bezdružice.
7. Program 19. zasedání ZM dne 30. března 2016.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Záměr pronájmu části pozemku 93/1 o výměře cca 165 m2, druh pozemku zahrada v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako zahrada
za roční nájemné 1 Kč/m2 na dobu neurčitou.
3. Záměr pronájmu částí pozemků p. p. č. 93/1 a 94/1 o výměře 170 m2, druh
pozemku zahrada v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako
užitková zahrada za roční nájemné 1 Kč/m2 na dobu neurčitou.
4. Ukončení nájemní smlouvy č. 1/2006 na pozemek p. p. č. 1158/1, druh pozemku trvalý travnatý porost o celkové výměře 1 295 m2 dohodou ke dni
31. 3. 2016.
5. Záměr pronájmu pozemku p. p. č. 1158/1 o celkové výměře 1 295 m2, druh
pozemku trvalý travnatý porost v katastrálním území Bezdružice za účelem
využití jako zahrada za roční nájemné 1 Kč/m2 na dobu neurčitou.
6. Záměr pronájmu části pozemků p. p. č. 138/26 o výměře 95 m2 a p. p. č.
138/2 o výměře 45 m2 v katastrálním území Bezdružice za účelem uskladnění
dřeva za roční nájemné 1 Kč/m2 na dobu neurčitou.
7. Záměr pronájmu pozemku p. p. č. 161/7 o výměře 443 m2 v katastrálním území Polžice u Bezdružic za účelem využití jako rekreační zahrada za roční nájemné 1 Kč/m2 na dobu neurčitou.
8. Žádost 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 Kulturním domě v Bezdružicích dne 9. 4. 2016 v době od 16:00 do 02:00 hod následujícího dne
za účelem pořádání soukromé oslavy.
9. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. TCA-VZ-4/2016 uzavřenou s Úřadem práce ČR, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
10. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. PSA-VZ-39/2016 s Úřadem práce ČR,
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
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11. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. PSA-VZ-40/2016 s Úřadem práce ČR,
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
12. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. PSA-VZ-41/2016 s Úřadem práce ČR,
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
13. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. PSA-VZ-42/2016 s Úřadem práce ČR,
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
14. Rozpočet sociálního fondu na rok 2016.
15. Opravu křížku na návsi v Dolních Polžicích.
16. Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2016.

E. Rada města neschvaluje:
1. Žádost o umístění telekomunikačního zařízení společnosti STARNET s. r. o.,
se sídlem Žižkova 3, České Budějovice na domech čp. 260 a čp. 247
v Bezdružicích.
2. Návrh smlouvy o prezentaci zákazníka v rámci aplikace DARUMY pro mobilní telefony se společností DARUMA spol. s r. o., Zelinářská 10, 301 00 Plzeň.
22. 3. 2016
Starosta se v Plzni zúčastnil krajského setkání obcí sdružených ve Svazu měst
a obcí České republiky (SMO ČR).
23. 3. 2016
Od 10:30 hodin proběhla schůzka starosty s projektantem rekonstrukce hasičské
zbrojnice.
30. 3. 2016 - 19. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice

A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 24. 2. 2016.
3. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
4. Informace o přípravě projektu „Revitalizace zeleně v ulici Na Sídlišti v
Bezdružicích“.
5. Informace o přípravě a realizaci projektů.
6. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
7. Zprávu o činnosti finančního výboru.
6
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8.

Informaci o přípravě podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2016.

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Ceník pozemků.
4. Revokaci usnesení č. 18/C3/2016, týkající se prodeje pozemku p. p. č.
482/15 o výměře 303 m2, druh pozemku zahrada v katastrálním území
Bezdružice.
5. Revokaci usnesení č. 18/C4/2016, týkající se prodeje pozemku p. p. č.
482/9 výměře 2 979 m2, druh pozemku zahrada v katastrálním území Bezdružice.
6. Revokaci usnesení č. 18/C5/2016, týkající se prodeje pozemku 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 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.
7. Revokaci usnesení č. 17/C6/2016, týkající se pozemku p. p. č. 83/1 o výměře 753 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice.
8. Záměr prodeje pozemku par. č. 482/15 o výměře 303 m2, druh pozemku
zahrada, v katastrálním území Polžice u Bezdružic za kupní cenu
121 Kč / m2 včetně DPH. Kupní cena celkem včetně DPH je 36 663 Kč.
9. Záměr prodeje pozemku par. č. 482/9 o výměře 2 979 m2, druh pozemku
zahrada, v katastrálním území Polžice u Bezdružic za kupní cenu
121 Kč/ m2 včetně DPH. Kupní cena celkem včetně DPH je 360 459 Kč.
10. Záměr prodeje pozemků: p. p. č. 1155/3 o výměře 19 m2 za smluvní cenu
919,60 Kč včetně DPH; p. p. č. 1158/8 o výměře 66 m2 za smluvní cenu
3 194,40 Kč včetně DPH; p. p. č. 1158/9 o výměře 62 m2 za smluvní cenu
3 000,80 Kč včetně DPH; p. p. č. 13/46 o výměře 30 m2 za smluvní cenu
3 085,50 Kč včetně DPH; p. p. č. 13/47 o výměře 25 m2 za smluvní cenu
2 571,25 Kč včetně DPH; p. p. č. 13/48 o výměře 110 m2 za smluvní cenu
11 313,50 Kč včetně DPH; vše v katastrálním území Bezdružice.
11. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 83/1 o výměře 753 m2, druh pozemku
ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice za kupní cenu
205,70 Kč / m2. Kupní cena celkem včetně DPH je 154 892,10 Kč včetně
DPH.
12. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 93/1 o výměře cca 165 m2, druh pozemku
zahrada v katastrálním území Bezdružice.
13. Záměr prodeje p. p. č. 8/1 o výměře 353 m2, druh pozemku trvalý travní
porost v katastrálním území Kohoutov u Bezdružic za kupní cenu
121 Kč / m2 včetně DPH. Kupní cena celkem včetně DPH je 42 713 Kč.
14. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 1992/2 o výměře 480 m2, druh pozemku
7
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ostatní plocha v katastrálním území Zhořec u Bezdružic za kupní cenu
121 Kč/m2 včetně DPH. Kupní cena celkem včetně DPH je 58 080 Kč.
15. Rozpočtové opatření č. 3/2016.
16. Přílohu č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola,
Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, Školní 183,
349 53 Bezdružice.
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:
27. 4. 2016
18. 5. 2016
22. 6. 2016
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Výluka na bezdružické trati 4. 4. – 15. 4. 2016
Vážení cestující.
Z důvodu opravy železniční trati v úseku Pňovany – Trpísty bude
od pondělí 4. dubna 2016 od 7.30 hod (od vlaku 27315)
do pátku 15. dubna 2016 do 14.30 hod (do vlaku27316)
nepřetržitě vyloučen provoz vlaků v tomto úseku. Všechny vlaky budou v úseku Trpísty – Pňovany – Trpísty nahrazeny autobusovou dopravou, která pojede
podle výlukového jízdního řádu. Z Bezdružic během výluky pojedou vlaky
podle platného jízdního řádu s výjimkou těchto dvou spojů:



vlak 27311 pojede z Bezdružic již ve 3:51 hod, tedy o 10 minut dříve
vlak 27315 pojede z Bezdružic až v 8:43 hod, tedy o 30 minut později.

Příjezd do Plzně bude u všech vlaků cca o 15 minut později, mimo prvního ranního vlaku, který do Plzně přijede ve svém pravidelném čase 5:12 hod a vlaku
27315, který přijede do Plzně až v 10:15 hod.
V opačném směru budou z Plzně hl. n. odjíždět všechny vlaky dle stávajícího
jízdního řádu. Příjezdy do Bezdružic budou ale o 14 minut později (až v celou
hodinu).
Bízek Jiří
8
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Obecně závazná vyhláška města Bezdružice
č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Bezdružice
Novelou č. 229/2014 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech byly k 1. 1 2015
obcím stanovené nové povinnosti v oblastech odděleného sběru některých odpadů. Rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních
odpadů je stanoven v provádějící vyhlášce MŽP č. 321/2014 Sb.
Od 1. 1. 2015 j obec povinna zajistit sběr nebezpečných odpadů, papíru, skla
a plastů, kovů (celoročně) a minimálně biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (min. v období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku).

BIOODPADY
Od 1. 4. 2016 budou na pěti stanovištích v Bezdružicích umístěny sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad „Bioodpad“ hnědé barvy o objemu 1 100l:
· náměstí Kryštofa Haranta (u hasičárny)
· ulice ČSA (stávající stanoviště sběrných nádob k vlakovému nádraží)
· ulice Revolučních gard (stávající stanoviště sběrných nádob)
· u hřbitova
· ulice Plzeňská (u kapličky)
Svoz nádob na bioodpad bude každý týden ve středu.
Jak třídit?
Bioodpad v domácnosti třiďte ihned, jak vznikne a shromažďujte jej odděleně
od ostatních odpadů. Důležitá je čistota! Igelitové sáčky a další odpad jsou nežádoucí příměsí a negativně ovlivňují kvalitu kompostu (pokud bude odpad donášen v sáčku či tašce, je nutno obsah vyprázdnit do nádoby bioodpadu a sáček
vhodit o separační nádoby na plast).
Pro jaký odpad je služba určena?
a) odpadky z domácností
· zbytky zeleniny a ovoce, slupky brambor, mrkve, ohryzky od jablek
apod.
· skořápky ořechů
· dřevěné piliny, hobliny
b) odpad ze zahrad a údržby zeleně
· listí, tráva, seno, sláma, zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce
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Jaký odpad do nádoby nepatří?
· „gastroodpad“ – jedlé oleje, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel, pečivo
· uhynulá zvířata
· papír, lepenka, velkoobjemový odpad přírodních materiálů
· obaly, směsný komunální odpad
· kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady
· sklo
Jaroslava Urbánková
Referenta životního prostředí

Kdo to způsobil? Kdo to uklidí?
Na následující stránce si můžete prohlédnout dvě fotografie pořízené
v nedávné době v Bezdružicích. Předpokládám, že pro většinu čtenářů našeho zpravodaje nebude zcela jednoduché identifikovat místo, kde byly fotografie pořízeny. Na druhou stranu bude ale nemálo těch, kteří dané místo
velmi dobře znají. A právě tato skupina obyvatel by se měla velmi vážně
zamyslet nad otázkami uvedenými v nadpisu tohoto článku.
Jaká by mohla být odpověď na první otázku? Zcela jednoznačně je velmi
málo pravděpodobné, že by nepořádek způsobil někdo, kdo v dané lokalitě
nebydlí. Komu se podařilo rozluštit hádanku s místem pořízení fotografií,
tak nepochybně zná i odpověď. Těm, co místo pořízení fotografií neidentifikovali, mohu nyní sdělit, že fotografie byly pořízeny v ulici Na Sídlišti.
Odpověď na první otázku je nyní jednoznačná. Konkrétní pachatele nepořádku ale bohužel neznáme.
A jak vyřešit odpověď na druhou otázku? Pokud by pachatelé nepořádku
po sobě uklidili, byl by dubnový Bezdružický zpravodaj ochuzen o tento
článek i o fotografie. Ale pachatel byl neznámý, a proto v tomto případě
provedli úklid zaměstnanci města. To však bylo poprvé a naposledy. Příště
už podobný nepořádek zaměstnanci města uklízet nebudou.
Jan Soulek, starosta
10
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Foto z archivů - Soutěžní večer z roku 1984
Na klubovém večeru, který proběhl v Kulturním domě v Bezdružicích 16. listopadu 1984, soutěžily opět pracovní kolektivy. Tabulky na stolech soutěžících
jsou špatně čitelné, ale dá se z nich vyčíst, že soutěžily zemědělské kolektivy velkokapacitních kravínů z Krásného Údolí a Řešína a provoz rostlinné výroby z Cebivi. Jak je vidět na fotografiích, i tentokrát bylo součástí programu
taneční vystoupení. Bezdružická děvčata tentokrát mají mezi sebou i jednoho
tanečníka. Fotografie jsou z archivu Městského úřadu Bezdružice.
Jiří Bízek
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Lyžařský kurz.
Po dlouhých čtyřech letech se nám podařilo uskutečnit lyžařský výcvik. Zůstali jsme věrni Krkonoším a udělali jsme dobře. Skiareál Herlíkovice – Bubákov nám poskytl ideální lyžařské i ubytovací podmínky. Jedenáct dívek
a dva hoši zvládli základy lyžování na jedničku.
To, jak jsme prožili celý týden, je ve stručnosti shrnuto v následujícím textu
a fotografiích.
V Bubákově ve Vrchlabí maj sjezdovky parádní,
v penzionu „U lanovky“ ubytování řádný.
Pluhem brzdit, skluzem dolů každý den uháníme,
čtyřsedačku, kotvu, pomu – denně využíváme.
Poprvé jsme vyrazili na sjezdovku na Žalý,
mlha, zima, čerstvý snížek, skluz přímo dokonalý.
Z lyžovačky unavení vyšli jsme si do města,
bowling, dortík, čoko, káva byla naše siesta.
Chumelí se, fouká vítr, padá nám snížek bílý,
po sjezdovce oblouk krátký, překypujeme pílí.
Nožky bolí, ruce zebou, polévka nás zahřeje,
to si jenom kuchtík Jára odskočil od hokeje.
Všechno končí, jedem domů, pěkně jsme si užili,
za rok zase nahledanou všichni jsme si slíbili.
Účastníci lyžařského kursu

Touto cestou si dovolujeme poděkovat
manželům Urbánkovým za pomoc s dopravou lyží i batohů.

15
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VELIKONOCE NA NAŠÍ ŠKOLE
Jako každý rok se všichni žáci ZŠ Bezdružice těší na velikonoční svátky
a samozřejmě i na prázdniny. Aby si čekání na tyto svátky jara zpestřili, tak
slaví Velikonoce už ve škole. A to netradičním způsobem. Starší žáci
z druhého stupně připravili pro své mladší kamarády ještě před prázdninami
na škaredou středu program s názvem Dopoledne velikonočních tradic. Malé děti se rozdělily na čtyři skupiny a čtyři stanoviště, kde plnily zadané
úkoly. Starší učili mladší spolužáky plést pomlázku, zdobit perníčky i vajíčka, seznamovali se s historií Velikonoc i se slavením tohoto svátku v cizině.
Některá stanoviště měla i sportovní zaměření, kde děti zvládaly sportovní
úkoly. Na závěr mohly ochutnat i velikonoční pečivo, které svým ratolestem upekly starostlivé matky. Před prázdninami mohli tak naši žáci odcházet domů spokojeni. Mladší proto, že se něco nového naučili, ti starší, že
mohli něco zajímavého připravit pro své kamarády.
Žáci ZŠ Bezdružice

LIDSKÁ TVOŘIVOST
PRO ZASTAVENÍ K ZAMYŠLENÍ
Mnozí z vás určitě nemohli přehlédnout při příjezdu do Bezdružic od Nové
Vsi vzdušnou postavu Anděla a klobouk vytvořený z pletiva. Obojí bylo
umístěno pod kapličkou na plácku se smrkem ozdobeným keramickými
zvonky před jednou ze zahrad. Všímaví lidé, často turisté, cyklisté, ale i řidiči, se často zastavovali a fotili.
Smrk už není ozdoben keramickými zvonky, jeho samotu v První jarní den
s dobrým úmyslem narušily sochy společně s knihou. Díla vytvořená paní
Vítězslavou Čapkovou, o jejíž šikovnosti a nápaditosti nemusím vyprávět,
představují lidské vlastnosti. Otevřená kniha je uvítáním ke vstupu do Bezdružic.
Sochy vyjadřují povahy ne moc lichotivé, to už ať si každý pátrá sám. Prvopočátek můžete hledat už v samotných pohádkách, které měly také představitele Lakoty, Zloby, Závisti atd. Tyto ztvárňují Bídu s Nouzí, Nenávist
a Výsměch. Aby však vše mělo svůj řád, tak se dostává i na malé Štístko
s knoflíkem. Je malý a drobný, u nohou má knoflík na sáhnutí pro štěstí. Sahat s citem a něco si přát, můžete. Však opatrně, je křehký jako štěstí a jeho
samotné trvání.
Květa Čapková
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci dubnu 2016 se dožívá
významného životního jubilea

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

Plán akcí na rok 2016
23. 4.

Výroční koncert DOM Juvenka

30. 4.

Stavění staročeské máje

7. 5.

XX. Floriánská pouť

16. 7.

Pivní slavnosti

16. – 17. 7.

Bezdružické parní léto

17. 7.

Turistický pochod Teplá – Bezdružice

23. 7.

Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy

6. -7. 8.

Bezdružické parní léto – II. část

2. 10.

Drakiáda

15. 10.

Chovatelská výstava

12. 11.

Martinské setkání

19. 11.

Setkání seniorů

27. 11.

Zdobení vánočního stromu

3. 12.

Mikulášská besídka

11. 12.

Vánoční trhy

23. 12.

Setkání u betléma s písní a slovem
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Kuličkiáda 2016 – VIII. ročník
To to letí. Než se člověk naděje, je tu již osmý ročník Kuličkiády. Myslím, že
je to husarský kousek, protože peníze na muziku a divadlo dáváme ze svého,
nejsme zařazeni do kultury obce a přesto díky nadšení a nezištné podpory lidí
se každý rok sejdou stovky návštěvníků. Na jaře je to první větší akce
v regionu a jedna z mála zaměřená hlavně na děti. Takže co nás letos čeká?
Tradičně se bude konat Open turnaj dospělých a mistrovství republiky dětí
do 12 let. Tímto zveme všechny děti k pokusu stát se mistrem republiky juniorů. Zápis probíhá pro všechny od 10.00 – 10.45 hod. Začátek obou kategorií
pak v 11.00 hod na hřišti za školkou v Konstantinových Lázních. Od 13.30
hod. začne kulturní program. Skupina VENTUS nám zahraje středověkou
hudbu vlastní i převzatou. Když jsem je poprvé viděl a slyšel, nevěřil jsem,
jak může být středověká hudba tak skvělá, živá a zábavná. Opravdu výborný
zážitek. Divadlo ŠPALÍČEK z Plzně si pro nás připravilo loutkové představení, takže děti (většinou si to užívají i dospělí) si přijdou na své. Vokální skupina LENTILKY ze ZUŠ Planá je již tradičním hostem Kuličkiády. Dívky jsou
většinou z deváté třídy, takže se mohou rozutéct. Proto doporučuji poslechnout si jejich skvělé vystoupení. Na závěr jsem si nechal opět místní školu.
Kroužek A JE TO letos nacvičil představení „bubny a zpěv“. Samozřejmostí
je opět nějaká dobrá bašta a pití. Vstup na celý den je volný. Tímto bych rád
pozval všechny aktivní i neaktivní kuličkáře a požitkáře k oslavě příchodu jara. Také bych poprosil dobrovolníky, kteří by nám chtěli pomoct při samotné
organizaci celé akce. Též by se nám hodily nějaké smysluplné dary pro děti.
Loni jsme díky tomu mohli dát každému dítěti hezkou cenu. Nabídky na: hajek@ha-ha.cz nebo tel. 608960555. Bližší informace o turnaji
na www.kulicky.com.
Trénujme a těšme se.
Petr Hájek
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Slavnosti svobody Plzeň
5. – 8. května 2016
I letos vás město Plzeň zve na tradiční oslavy osvobození americkou armádou. 5. května zahájí Slavnosti svobody Plzeň pietní událost Jom ha-šoa –
Den vzpomínání na oběti holocaustu, který se letos uskuteční kromě jiných
měst i v Plzni. Hlavní programovou linií této vzpomínkové akce je kontinuální čtení jmen obětí holocaustu, do něhož se může zapojit každý návštěvník,
který bude mít zároveň možnost nahlédnout do pamětních knih obětí holocaustu. Program je připraven Institutem Terezínské inciativy a Židovskou obcí v Plzni a jeho součástí je i soutěž pro školy s tématem Pomoc lidem v nouzi.
Veřejnost se opět může těšit na besedu s veterány v Měšťanské besedě, kempy klubů vojenské historie v Křižíkových sadech, v parku za obchodním centrem Plaza či u Patton Memorial Pilsen a řadu pietních aktů. Tento
rok mimořádně proběhne hlavní vzpomínkový akt 6. května v 16 hodin u pomníku generála Pattona v sadech Pětatřicátníků, a to vzhledem k plánované
opravě pomníku Díky, Ameriko! Zajímavý program nabízí areál bývalého depa dopravních podniků – na spodním parkovišti předvede ukázky činnosti aktivních záloh Armáda České republiky, DEPO 2015 provoní lahůdky americké kuchyně v rámci festivalu Street Food Market. Stylovou atmosféru navodí
dobová polní kuchyně či rytmus swingu.
Novinkou sobotního programu oslav bude Ride of Freedom (Cesta svobody),
která pro letošní, nevýroční oslavy, nahradí velký Convoy of Liberty. Dvacítka jeepů doprovázená vozidly historické vojenské techny proveze čestné
hosty Slavností svobody – válečné veterány II. světové války a jejich rodiny
Plzní – zastaví se na Bolevecké návsi, kde svůj program připravuje KVH
Tommy and Yankee, pokračovat bude směrem do areálu Armády ČR
v Lobzích, kde proběhne vzpomínka na padlé ve II. světové válce. Jízda vyvrcholí tradičním setkáním veteránů s veřejností na náměstí Republiky.
Rodiny s dětmi zabaví celodenní soutěž „Z Normandie do Plzně“, která
na trase z Patton Memorial Pilsen k DEPO 2015 umožní vyzkoušet si na různých stanovištích na vlastní kůži nároky, které kladla na zdatnost i vědomosti
amerického vojáka osvobozující cesta Evropou.
Od pátku do neděle bude probíhat kulturní program na náměstí Republiky.
Diváky do atmosféry roku 1945 přenese swingový program Ondřeje Rumla,
BoomBand! Jiřího Dvořáka s Tonyou Graves a Martinem Chodůrem či česká
gospelová jednička Zuzana Stirská a Fine Gospel Time. Tradičním hostem
Slavností svobody bude Marta Kubišová s hudebním doprovodem Petra Maláska.
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K programu Slavností svobody se rovněž připojí Český rozhlas Plzeň, který
chystá již tradiční Den otevřených dveří, a to v sobotu 7. května. Na programu
budou komentované prohlídky budovy rozhlasu, návštěva Rozhlasového muzea,
replika historického rozhlasového vysílače z roku 1945 či hudební program.
Společnost Plzeň2015 připravuje oblíbenou májovou taneční noc v KD Peklo,
ELECTRO SWING PLZEŇ No. 5. Nebude chybět ani výstava, tentokrát
s názvem „Konec války v Čimelicích 1945“ s fotografiemi Alexandra Paula, významného československého fotografa, který zdokumentoval setkání německých, amerických a ruských vojsk v Čimelicích v květnu 1945. Výstavu připravili Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ve spolupráci s Americkým
centrem velvyslanectví USA v Praze. Program výstav s tématikou vzpomínek
na II. světovou válku doplní výstavy v mázhauzu plzeňské radnice a ve Smetanových sadech.
U příležitosti tradice Slavností svobody město Plzeň ve spolupráci s Patton Memorial Pilsen připravili iTagové stezky „Po stopách osvobození“, které mapují
místa spojená s osvobozováním Plzně a západních Čech americkou armádou
v roce 1945. Při návštěvě jednotlivých cílů se návštěvník seznámí se zajímavými osudy a událostmi, která vítězství ve druhé světové válce doprovázela. Informace jsou pomocí iTagových štítků dostupné přes mobilní telefon. První stezky
vznikly již v roce 2013 – po stopách osvobození Plzně a Chodska, nově je zprovozněna stezka po Klatovsku, do které je zapojeno 11 pamětních míst.
Více informací a program najdete
na www.slavnostisvobody.cz

Nabízíme odvoz čehokoli skříňovou dodávkou.
Ložná plocha – cca 4 palety.
Možná dlouhodobá spolupráce. Cena dohodou.
Bližší informace na tel. 725 522 087 nebo
602 666 195.
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SPORT
Oddíl ledního hokeje
Nadstavba o 1. - 5.místo
1. kolo
Jiskra Bezdružice – Sokol Díly 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
branky: Semerád, Seknička ml. Seknička st.
sestava: Skýpala, Kocourek - Šmat, Hlaváč, Semerád, Velich, Vacata – Daliman, Böttcher, Janota - Seknička ml., Seknička, Kalista.
První zápas v nadstavbě se našim Kohoutům povedl. Letos se jim proti největšímu favoritu celé soutěže dařilo. A i ve třetím vzájemném utkání jej porazili.
Když se hosté dostali do vedení, Kohouty to nabudilo a dokázali stav zápasu
otočit. Nejdříve se prosadil ml. Seknička a vedení chytře dorazil Semerád. V
poslední části se prosadil kapitán Seknička a vítězství už si Kohouti zkušeně
pohlídali, i když těsně před sirénou hosté ještě snížili.
Vedoucí Kalista: Perně vybojované vítězství, které mohlo odstartovat cestu
za prvním místem ve skupině. Výborně zachytal Skýpala a dařilo se druhé lajně s posilou ml. Sekničkou.
2. kolo
HC Staňkov - J. Bezdružice
4:3 (3:2, 0:0, 1:1)
branky: Böttcher 2x,
sestava: Skýpala - Hlaváč, Šmat, Semerád, Velich, Vacata - Janota, Böttcher,
Daliman - Kalista, Seknička, Seknička ml.
Ani třetí zápas nedokázali naši se Staňkovem vyhrát. I tentokrát však byl souboj nesmírně vyrovnaný. Nešťastný úvod poznamenal vývoj celého zápasu.
Domácí se během chvíle dostali do 3 gólového vedení, aby se v závěru třetiny
Kohouti dokázali vrátit do zápasu dvěma zásahy. Až do závěru zápasu se hrál
výborný hokej se šancemi na obou stranách. Střelcům však zvlhl prach. Až
v závěru utkání se domácí dostali opět do dvoubrankového vedení, které
Böttcher ovšem ihned kontaktním golem zdramatizoval. Ani závěrečná
powerplay Kohoutů už nic nezměnila na těsné porážce.
Vedoucí Kalista: Bohužel jsme do zápasu nevstoupili dobře, když jsme
hloupými chybami pustili soupeře do vysokého vedení. Potom jsme promarnili
několik šancí k vyrovnání a dostat se i do vedení, a tak opět chyba obránců nás
přišla draho.
3. kolo
Jiskra Bezdružice - HC Klaus Timbers 4:8 (0:4,1:2,3:2)
Branky: Janota 2, Seknička st., Seknička ml.
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sestava: Skýpala - Hlaváč, Šmat, Semerád, Velich, Vacata - Janota, Böttcher, Daliman - Kalista, Seknička, Seknička ml.
Branky: Janota 2, Seknička st., Seknička ml.
Důležité utkání v boji o čelo skupiny a zároveň o postup. Utkání začali Kohouti
katastrofálně: 30 vteřin a stav utkání: 0:2. Tragické chyby gólmana Skýpaly
předznamenaly vývoj zápasu. Další dva góly do přestávky podlomily snahu
o zvrat v zápase. A když na ukazateli skóre svítilo hrozivých 0:6, bylo to na ručník. Ani náznak obratu začátkem poslední třetiny, kdy jsme vstřelili 3 branky nedokázali Kohouti dotáhnout se ve skóre a lepší a zkušenější soupeř si už vítězství pohlídal.
Vedoucí Kalista: Skýpalovy se absolutně nedařilo, ale bohužel nebyl k dispozici
náhradník Kocourek. To lze říci i o kanonýru Böttcherovi, kterého si soupeř hlídal jako oko v hlavě.
4. kolo
HC Panasonic Plzeň - Jiskra Bezdružice 5:9 (1:2, 2:4, 2:3)
sestava: Kocourek - Hlaváč, Šmat, Semerád, Velich, Vacata - Janota, Böttcher,
Daliman - Kalista, Seknička, Seknička ml.
branky: Daliman 3, Böttcher 2, Vacata, Seknička st., Kalista, Velich
Poslední utkání se Kohoutům vydařilo. Ukázali, že hokej hrát dovedou. Bohužel
to už nestačí na postup, ale mohlo by z toho být i druhé místo. Tentokrát se dařilo první lajně a střelecky se zaskvěl Daliman. Do branky se tentokrát postavil
Kocourek a i přes 5 branek si zaslouží pochvalu.
Trenér Seknička: I když jsme vypadli z možnosti postoupit, v utkání bez nervů
jsme si poradili se zdatným soupeřem. Letošní sezona byla úspěšná a nejhůř můžeme být na 3. místě. Teď nás čeká už jen zhodnocení sezony a příprava té následující.

TABULKA nadstavby o postup - KSM PK - sk. D po 4. kole
Pořadí Tým

Zápasy V R

P

Skóre Body

1.

HC Klaus Timber

3

2

1

0

17:9

2.

Jiskra Bezdružice

4

2

0

2

19:19 4

3.

Sokol Díly

3

1

1

1

10:9

4.

HC Tempo Staňkov

3

1

1

1

13:14 3

5.

Panasonic Plzeň

3

0

1

2

13:21 1

5
3

Za oddíl ledního hokeje Petr Kalista
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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: Bezdružice – u požární zbrojnice
13. dubna, 12. května a 9. června - 14:15 hod
6. května – 12:20 hod

***********
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod tel.601576270, 606550 204, 728605840
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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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