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Vážení občané,
na přelomu první a druhé třetiny roku otevíráme stránky v pořadí pátého letošního zpravodaje. Aprílové počasí nám ukázalo svou pravou tvář. Ti řidiči,
kteří v první polovině měsíce přezuli na letní pneumatiky, si na jeho konci
svou aktivitu nejednou vyčetli. Rychlý rozjezd jara přibrzdily nejen ranní
mrazíky, ale také drobná sněhová nadílka. Doufejme, že to co rozkvetlo, velmi chladné a mírně mrazivé počasí nezničilo a že květen nám přinese nejen
více tepla, ale také další rozkvět krásné jarní přírody.
Jednou z nejvíce navštěvovaných kulturních akcí je tradiční Výroční koncert
dechového orchestru mladých Juvenka. Čtvrtou dubnovou sobotu se krátce
před devatenáctou hodinou začal plnit sál našeho kulturního domu.
S několika posluchači jsem se shodl, že letošní koncert patřil mezi ty nejvíce
podařené. Zajímavý a pestrý výběr skladeb, výborné výkony mladých muzikantů v mnoha případech ozdobené krásným zpěvem byly pokaždé odměněny mohutným potleskem. Velké poděkování za krásný hudební zážitek náleží
všem mladým muzikantům a všem zpěvačkám. Obdiv si zasluhují všichni
učitelé z naší „zušky“. Nad tím vším ale zcela jednoznačně ční osoba pana
Jiřího Paláta. On je tou hlavní osobou, která má většinu koncertu v dobrém
slova smyslu na svědomí. On je tím, kdo vybírá skladby a s neobyčejnou trpělivostí vychovává mladé muzikanty. Za to vše mu patří obrovské poděkování. Letošní koncert prožil v roli čerstvého jubilanta. Tři dny před koncertem totiž oslavil šedesátiny. Ano je tomu skutečně tak. Nejedná se o chybu
ani o překlep. Jirka Palát už má za sebou šedesát let života. Do dalších let mu
ještě znovu popřejme především pevné zdraví, mnoho trpělivosti při výchově
mladých muzikantů, spoustu radosti z hudby a hodně krásných okamžiků
prožitých se svými nejbližšími.
Na začátku května si Vás všechny dovoluji pozvat na jubilejní dvacátou Floriánskou pouť. V sobotu 7. května se můžete těšit na pestrý kulturní program
a na pouťové atrakce. Letos si pouťový den můžete také zpestřit jízdou historickým motoráčkem. V přísálí kulturního domu bude pro Vás připraveno
chutné občerstvení. Věřím, že si pouťový den všichni spokojeně užijete.
Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
duben 2016
6. 4. 2016
Od 9:00 hodin jednal starosta v Tachově na Dopravním inspektorátu Policie
ČR o možnostech úprav vodorovného a svislého dopravního značení na komunikacích v Bezdružicích.
7. 4. 2016
V 9:00 hodin byla v Domě U Haranta zahájena pracovní schůzka ke zpracování Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Stříbro.
Od 17:00 hodin se starosta v Erpužicích zúčastnil jednání Výboru partnerství
MAS Český Západ.
12. 4. 2016
V 8:30 hodin bylo v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje zahájeno jednání starosty s panem Ivo Grünerem, předsedou Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad. Hlavním bodem jednání bylo řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centrální části
města“.
Krátce před třináctou hodinou bylo zahájeno ve Stříbře na oddělení památkové
péče jednání ve věci projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
14. 4. 2016
Starosta se od 9:30 hodin zúčastnil v Klatovech semináře s názvem „Životní
prostředí“.
18. 4. 2016 - 35. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Vyřízení škodné události ze dne 18. 7. 2015.
3. Žádost o koupi pozemků p. p. č. 46/1 o výměře 1 204 m2 a p. p. č. 46/2
o výměře 583 m2 v katastrálním území Bezdružice za účelem zřízení zahrady.
4. Statistiku zarybnění a výlovu za rok 2015 na rybníku Zaječí.
5. Informaci o schválení dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 ve výši 250 tis. Kč na realizaci projektu „Výměna oken
a dveří v kulturním domě“.
6. Informaci o schválení dotace dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
4
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2016 ve výši 270 tis. Kč na realizaci projektu „Nákup techniky pro údržbu
veřejných prostranství a krajiny Mikroregionu Konstantinolázeňsko - II. etapa“.
7. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
8. Informaci o přemístění měřiče rychlosti do ulice ČSA.
9. Nabídku inzerce v příloze deníku MF DNES.
10. Nabídku prezentace v TV ZAK.
11. Program 20. zasedání ZM dne 27. dubna 2016.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřenou
s Generali Pojišťovnou a. s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 za roční pojistné celkem 363 Kč.
3. Dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři.
4. Návrh na vyřazení DDHM MěÚ Bezdružice v celkové hodnotě 4 483,57 Kč.
5. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. TCA-VZ-22/2016 uzavřenou s Úřadem
práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
6. Odepsání pohledávky ve výši 646 Kč.
7. Revokaci usnesení č. 30/C7/2016.
8. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 9/2015 na část pozemku 93/1 o výměře
cca 165 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako zahrada za roční nájemné 165 Kč na dobu neurčitou
s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
9. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 8/2015 na části pozemků p. p. č. 93/1
a 94/1 o výměře 172 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako užitková zahrada za roční nájemné 172 Kč
na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
10. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 3/2013 na 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 376 Kč na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
11. Vyhlášení památného stromu „Krasíkovský smrk“, který se nachází v údolí
Hadovky pod Krasíkovským vrchem v katastrálním území Kokašice.
12. Žádost spolku Rybáři od Zaječáku o překročení množství ryb nad rámec
povinností k zarybnění v roce 2016 a souhlasí s odečtením ze zarybnění
v roce 2017.
13. Žádost o zabezpečení lávky na stavidle u rybníka Zaječí.
14. Bezplatné zapůjčení stanů na akci Majáles 2016, kterou pořádá Gymnázi5
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um a Obchodní akademie Stříbro dne 21. dubna 2016.
15. Návrh na opravu křížku na návsi v Dolních Polžicích.
19. 4. 2016
Dopoledne byla zahájena kontrola Státní energetické inspekce.
20. 4. 2016
Od 9:00 hodin proběhla v Plzni v sídle společnosti DOMOZA s. r. o. konzultace
k přípravě projektu revitalizace zeleně v ulici Na Sídlišti.
22. 4. 2016
Od 9:00 hodin se starosta v Nové Roli zúčastnil jednání Rady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ).
26. 4. 2016
Od 9:30 hodin se v Cebivi uskutečnila členská schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
Od 13:00 hodin byl starosta v Plzni v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje
přítomen jednání Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Plzeňského kraje.
27. 4. 2016
V 7:30 hodin bylo za účasti starosty zahájeno jednání Dozorčí rady společnosti
Ekodepon, s. r. o.
27. 4. 2016 - 20. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 30. 3. 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 výsledku hodnocení projektů podaných v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016.
6. Informace o přípravě žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
7. Informace o přípravě a realizaci projektů.
8. Informace o zůstatcích na bankovních účtech města k 31. 3. 2016.
9. Informace o zůstatcích na úvěrových účtech města k 31. 3. 2016.
10. Informace o vývoji daňových příjmů města.
11. Přehled plnění rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2016.
12. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
13. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
6
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3. Upravené podmínky stavebních pozemků.
4. Uzavření kupní smlouvy č. 1/2016 o převodu nemovitosti pozemku parc.
č. 83/1 o výměře 753 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území
Bezdružice za kupní cenu 205,70 Kč/m2 vč. DPH. Kupní cena celkem včetně
DPH 154 892,10 Kč.
5. Uzavření kupní smlouvy č. 2/2016 o převodu nemovitosti pozemku parc.
č. 13/46 o výměře 30 m2 a 1155/3 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice za smluvní cenu celkem 4 005,10 Kč
včetně DPH.
6. Uzavření kupní smlouvy č. 3/2016 o převodu nemovitosti pozemku parc.
č. 13/48 o výměře 110 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice za smluvní cenu 11 313,50 Kč včetně DPH.
7. Uzavření kupní smlouvy č. 4/2016 o převodu nemovitosti pozemku parc.
č. 13/47 o výměře 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území
Bezdružice za smluvní cenu 2 571,25 Kč včetně DPH.
8. Uzavření kupní smlouvy č. 5/2016 o převodu nemovitosti pozemku parc.
č. 1158/9 o výměře 62 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice za smluvní cenu 3 000,80 Kč včetně DPH.
9. Uzavření kupní smlouvy č. 6/2016 o převodu nemovitosti pozemku parc.
č. 1158/8 o výměře 66 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice za smluvní cenu 3 194,40 Kč včetně DPH.
10. Uzavření kupní smlouvy č. 7/2016 o převodu nemovitosti pozemku parc.
č. 482/15 o výměře 303 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním území
Polžice u Bezdružic za kupní cenu 36 663 Kč včetně DPH.
11. Uzavření kupní smlouvy č. 8/2016 o převodu nemovitosti pozemku parc.
č. 482/9 o výměře 2979 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním území
Polžice u Bezdružic za kupní cenu 360 459 Kč včetně DPH.
12. Uzavření kupní smlouvy č. 9/2016 o převodu nemovitosti p. p. č. 8/1 o výměře 353 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v katastrálním území Kohoutov u Bezdružic za kupní cenu 42 713 Kč včetně DPH.
13. Uzavření kupní smlouvy č. 10/2016 o převodu nemovitosti p. p. č. 1992/2
o výměře 480 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Zhořec u Bezdružic za kupní cenu 58 080 Kč včetně DPH.
14. Plán rozvoje města Bezdružice na období 2016 - 2025.
15. Rozpočtové opatření č. 4/2016.
16. Uzavření soudního smíru ve věci motorového vozu M131.1386.
 E. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 46/1 o výměře 1 204 m2 a p. p. č. 46/2 o výměře 583 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním území Bezdružice.
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I. Zastupitelstvo město pověřuje:
Starostu jednáním s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4 a Hypoteční bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 ve věci hypotečního úvěru.



1.

28. 4. 2016
V 9:00 hodin bylo v Černošíně zahájeno jednání členské schůze Sdružení obcí
pro vybudování skládky Černošín (SOČ).
29. 4. 2016 - 36. jednání Rady města Bezdružice
A. Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
 C. Rada města schvaluje:
Program jednání.
Uzavření nájemní smlouvy pozemku p. p. č. 161/7 o výměře 443 m 2
v katastrálním území Polžice u Bezdružic za účelem využití jako rekreační
zahrada za roční nájemné 1Kč/m2 na dobu neurčitou.
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě z roku 2001 na pronájem pozemku p. p. č.
161/3 v k. ú. Polžice o výměře 934 m2.
Ukončení nájmu na část pozemku p. p. č. 855/18 o výměře 60 m 2
v katastrálním území Bezdružice ke dni 30. 4. 2016.
Záměr pronájmu pozemků p. p. č. 1258/4 o výměře 144 m2 a část p. p. č.
1258/5 o výměře 972 m2 v katastrálním území Bezdružice za účelem využití
jako zahrada za roční nájemné 1Kč/m2 na dobu neurčitou.
Záměr pachtu pozemků p. č. 2055 o výměře 142 m2, p. č. 2061 o výměře
565 m2 a p. č. 2060 o výměře 647 m2 vše v katastrálním území Zhořec.
Záměr pronájmu pozemku p. p. č. 46/1 o výměře 1204 m2 a p. p. č. 46/2
o výměře 583 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním území Bezdružice
za účelem využití jako zahrada za roční nájemné 1Kč/m2 na dobu neurčitou.
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 Dolních Polžicích 16 ve dnech 7. 5. a 15. 6. 2016 v době od 20:00 do 24:00 hod za účelem pořádání koncertů.
Smlouvu č. Z_S14_12_8120054395 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín.


1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Jan Soulek, starosta města
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Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována ve středu od 17:00 hodin v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích v těchto termínech:
18. 5. 2016
22. 6. 2016
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Další výluka na železnici od 10. 5. 2016
V termínu od 10. května od 9:00 hod do 13. května do 17:00 hod proběhne
na bezdružické trati výluka v úseku Trpísty – Bezdružice. V tomto úseku bude
zavedena náhradní autobusová doprava. Autobusy pojedou podle výlukového
jízdního řádu, který ovšem nebyl do uzávěrky vydání tohoto zpravodaje
ve schválené podobě k dispozici. Při cestování vlakem v těchto dnech se proto
předem informujte o aktuálních odjezdech na webových stránkách nebo
na vývěskách na nádražích. Z důvodu dlouhé objízdné trasy autobusy pojedou
cca o 20 minut dříve proti vlaku. Protože během výluk bude nesjízdný železniční přejezd mezi Konstantinovými Lázněmi a Kokašicemi, budou autobusy jezdit v trase Konstantinovy Lázně – Bezdružice – Kokašice a dále směr
Horní Kozolupy, Cebiv, Stříbro a Trpísty. Pro jízdu z Bezdružic do Konstantinových Lázní bude třeba použít spoj, jedoucí opačným směrem, tedy z Trpíst.
Od pátku 13. května od 17:00 hod bude výluka zkr ácena jen na úsek Bezdružice – Cebiv a autobusy již pojedou v čase pravidelných odjezdů vlaků. Tato výluka bude ukončena v úterý 17. května v 17:00 hod.
Jiří Bízek
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Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který připravil a uvedl do provozu kolektivní systém pro sběr a recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní fáze začala na sklonku roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už
z důvodu jejich náhrady za nejmodernější typy nebo se například po stěhování
již nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit i dále.
Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětovném
použití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákladů
na technické přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby výrobek odpovídal při předání novému majiteli všem legislativním požadavkům.
Do praxe ji začal zavádět právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem
zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových stránkách
www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který
si lidé mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení
do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout
k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme rovnou k nim domů“ popisuje
nynější etapu vedoucí zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je možné speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je
možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři,
kteří jsou viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozařízení k opětovnému použití. Ti na základě stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému původnímu účelu, provedou
na nich případné drobné opravy a garantují, že budou dále bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do života zažil na vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět do života Michal
Viewegh komentuje: „I já jsem byl vlastně „opraven“ a díky tomu jsem zpět,
proto projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“ Před časem mu praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí.
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Foto z archivů
18. výroční koncert DOM Juvenka
Na obálce tohoto vydání Bezdružického zpravodaje jsou snímky z letošního 38. výročního koncertu DOM Juvenka, který proběhl v sobotu 23. dubna.
V rubrice „Foto z archivů“ se tentokrát přeneseme o dvacet let zpátky a připomeneme si 18. výroční koncert Juvenky z roku 1996. Jsou to první barevné
fotografie v kronice dechového souboru. Všechny předchozí koncerty jsou
zachyceny jen černobíle.
Jiří Bízek
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Archiv - Náprava chyby z minulého vydání BZ
Rubrika foto z archivů oslavila letos v únoru 5 let svého trvání. Zpětně občas
zjišťuji nějaký překlep v textu, ale minulý měsíc tiskařský šotek zaúřadoval více a ztratila se celá fotografie. V textu sice bylo zmíněno, že bezdružickým
děvčatům vypomáhal i tanečník muž, ale fotka se vypařila. Slíbený snímek je
tedy zde.
Jiří Bízek
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Dort se 3 svíčkami
a už musím od mámy,
do mateřské školičky
mezi kluky, holčičky…..
- a k zápisu do mateřské školy v Bezdružicích nás přišlo 9, ale jen 7 nás
nastoupí. 2 kamarádi se přišli jen podívat a rodiče se přišli zeptat
a porozhlídnout, jak to v mateřské školce vypadá.
A vypadá to tady pěkně; klidně se přijďte podívat, jak krásně nám kvetou jarní
květiny na naší zahradě. Rozkvetly již i stromy a na nich si své místečko už
našli i zpěvaví ptáčci.
Zahradu děti ze školky si oblíbily; pískoviště a houpací hnízdo mají prim.
A také si vás dovolíme pozvat na výstavu našich prací v rámci Floriánské pouti, zde uvidíte skoro vše, co umíme.
zdraví kamarád, co se v září bude těšit do školky

Jak jsme slavili Den učitelů
„28. březen – narození Jana Ámose Komenského, Den učitelů v České republice“…
Jak oslavit ve škole tento den? Co připravit pro učitele? Čím je potěšit? Jak
poděkovat za jejich práci? Milou malou oslavu tohoto dne připravili (stejně
jako v několika posledních letech) nejstarší žáci naší školy. Deváťáci se rozhodli aspoň na jeden den převzít roli učitelů a postavit se před lavice svých
mladších spolužáků. Rozdělili se do jednotlivých tříd a po dohodě
s vyučujícími se připravili na výuku předmětů, které si chtěli vyzkoušet z té
„druhé strany“.
Tomáš s Lukášem se odvážili k těm úplně nejmladším školáčkům, do 1. třídy.
Hodina čtení i matematiky se vydařila, nakonec si společně se „svou“ třídou
i zazpívali. Paní učitelka své zástupce bedlivě sledovala a za jejich práci je
pochválila. Stejně dobře si vedly i Kačka a Anička ve druhé a třetí třídě, a také Verča, Martina a Terka, na které čekala nelehká úloha vyučovat ve spojené
třídě 4. a 5. Pavel a Petr předvedli své znalosti a zkušenosti v hodině anglického jazyka ve 3. třídě. Z jazykové učebny vycházeli žáčci s veselou a kluci
se slovy: „Kdy budeme moct zase učit?“ Nejstarších spolužáků se při hodinách tělesné výchovy ujali Radek, Daniel a Lukáš. Žádná legrace to sice nebyla, ale paní učitelku se jim podařilo nakonec úspěšně zastoupit.
16
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Oslava práce učitelů se deváťákům velmi vydařila. Paní učitelky a páni učitelé
se na chviličku mohli vrátit do lavic a užívat si obyčejný školní den žáčka školou povinného. Své - možná jednou budoucí kolegy - za jejich práci pochválili.
My všichni jim za hezký den děkujeme.
Žáci a učitelé ZŠ v Bezdružicích
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Knihovna Kryštofa Haranta oznamuje, že bude
dne 12. 5. 2016 uzavřena.
Alena Kozáková
Vedoucí knihovny

Plán akcí na rok 2016

7. 5.
11. 6.
16. 7.
16. – 17. 7.
17. 7.
23. 7.
6. -7. 8.
2. 10.
15. 10.
22. 10.
12. 11.
19. 11.
27. 11.
3. 12.
11. 12.
23. 12.

XX. Floriánská pouť
Dětský den
Pivní slavnosti
Bezdružické parní léto
Turistický pochod Teplá – Bezdružice
Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy
Bezdružické parní léto – II. část
Drakiáda
Chovatelská výstava
Hasičská zábava
Martinské setkání
Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská besídka
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem
18

Bezdružický zpravodaj 5/2016

19

Bezdružický zpravodaj 5/2016

20

Bezdružický zpravodaj 5/2016

JÍDELNÍ LÍSTEK
( přísálí Kulturního domu Bezdružice )

Floriánská pouť 7.5.2016
(výdej jídel od 10:00 hod)
POLEDNÍ MENU:
Polévka uzená s rýží
75 Kč
Vepřové výpečky, hlávkové zelí, babiččin knedlík, kynutý knedlík
Polévka uzená s rýží
Vepřové výpečky, špenát, babiččin knedlík, kynutý knedlík

75 Kč

Polévka uzená s rýží
Smažený vepřový řížek, vařený brambor, okurka

75 Kč

Polévka uzená s rýží
Smažený kuřecí řížek, vařený brambor, okurka

75 Kč

Polévka uzená s rýží
Bezdružický guláš, kynutý knedlík

75 Kč

NÁPOJE:
Čepované pivo Gambrinus nepaster.
Limo, Káva, Čaj

Jídlo je také možné si odnést
ve vlastních jídlonosičích.

Těšíme se na Vaší návštěvu!
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SPORT
Kopaná
Muži
Naši muži začali jarní soutěž na hřišti Sparty Dl. Újezd, kde hráli až do 82. min
nerozhodně 0:0. Mužstvo držel brankář Beran L.. Porážka 1:0 mrzí. Domácí zápas s Kolovčí rozhodl Maroušek D. v 57. minutě gólem z pokutového kopu.
Tyto 3body byly nečekané, ale zasloužené. Venkovní zápas v Bělé nad
Radbuzou byl pro naše muže nešťastným, protože ještě v 80. minutě vedli
brankou Lukáše Čady 1:0. Nakonec z tohoto zápasu žádné body nebyly. Domácí zápas s Klenčím naši muži podcenili, i když byli lepším mužstvem. Zápas
otočil z nepříznivého výsledku 0:1 dvěma brankami Korynta J. Zápas
v Částkově se našim mužům nepovedl, po dobrém poločase nakonec podlehli
6:2.
Dl. Újezd – Be
Be – Koloveč
Bělá nad Radbuzou – Be
Be – Klenčí
Částkov – Be

1:0
1:0
2:1
2:1
6:2

Maroušek D.
Čada L.
Korynta J. 2
Sládek M., Filip M. ml.

Dorost
Naši dorostenci po prvním zápase, který prohráli v Žihli, si už v ostatních zápasech nenechali vzít ani jeden bod. Tímto dobrým jarním startem se dotáhli
na jeden bod od třetího místa.
Žihle – Be
Be – Hadačka
Všeruby – Be
Be – Trnová
Kožlany – Be

2:1
6:0
1:2
4:3
0:4

Filip M.
Bízek D., Bilý T., Szeges D., Filip M., Vašák R.
Szeges D., Bízek D.
Filip M. 2, Fojtík R., Szegecs D.
Filip M. 3, Bízek D.

Žáci
Našim žáků se na jaře zatím nedaří, tak jak jsme čekali. Venkovní prohra
v Kostelci byla pro nás zklamáním. Domácí prohra s Erpužicemi 2:7 a venkovní prohra v Ch. Újezdě nás vzdálily od třetího místa. Přetahovaná ve St. Sedlišti skončila pro naše žáky vítězstvím 7:4. Domácí zápas s Třemešnou skončil
pro naše žáky vítězstvím kontumačně, protože soupeř se nedostavil k utkání.
Kostelec – Be
Bezdružice – Erpužice

4:1 Petrášek M.
2:7 Fojtík R. 2
25
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St. Sedliště – Be
Be – Třemešné
Ch. Újezd – Be

4:7 Fojtík R. 4, PetrášekM., Novotný P., Korim L. PK
3:0 kontumačně
3:0
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek

Oddíl ledního hokeje
TABULKA nadstavby o postup - KSM PK - sk. D, konečná
Pořadí

Tým

Zápasy V

R

P

Skóre

Body

1.

HC Tempo Staňkov

4

2

1

1

16:16

5

2.

HC Klaus Timber

4

2

1

1

19:12

5

3.

Jiskra Bezdružice

4

2

0

2

19:19

4

4.

Panasonic Plzeň

4

1

1

2

18:25

3

5.

Sokol Díly

4

1

1

2

14:14

3

Za oddíl ledního hokeje, Karel Seknička
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Hotel Jitřenka
Konstantinovy Lázně
přijme
(možnost i na občasnou
výpomoc)
číšníka, servírku nevyučené zaučíme
kuchaře/ku, pomocného
kuchaře/ku,
prodavače/ku do cukrárny.
Osobní pohovor nutný.
Tel. 606829023
Prodám řadovou garáž v Bezdružicích,
cena dohodou,
tel. 728051418.
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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: Jan Soulek, Lumír Kadlec,
Jiří Bízek, Petr Maroušek, Martin Kadeřávek, Vladimíra Havlíková.
Autor neoznačených fotografií: Jiří Bízek
Vychází 2. května 2016.
Uzávěrka dalšího vydání je 23. května 2016.
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 6/2016 vyjde 1. června 2016.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
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