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Vážení občané,
před několika málo dny začal kalendářní podzim. Letošní září k nám bohužel
příliš přívětivé nebylo. Deštivo a chladno nás donutilo zahájit topnou sezónu
výrazně dříve, než tomu bylo v předchozích letech. Až závěr devátého měsíce
v roce sliboval příjemnější a slunné dny. Budeme si přát, aby říjen k nám byl
teplotně i srážkově nakloněn a abychom si mohli příjemně užít podzimní dny.
V průběhu měsíce září měly být dle původních předpokladů v ulici Na Sídlišti
v prostoru za dětským hřištěm nainstalovány nové herní a cvičební prvky, jejichž pořízení bude finančně podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
dotací z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, dotační titul č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci. V září se
podle předpokladu podařilo realizovat zemní práce na přípravě plochy pro herní a cvičební prvky. Termín instalace těchto prvků byl však vybranou firmou
posunut na počátek druhé říjnové dekády.
V pondělí čtvrtého září byly zahájeny práce na dvou projektech, jejichž cílem
je zlepšení zeleně především v ulici Na Sídlišti, ale také na svahu u mateřské
školy a zdravotního střediska. Na počátku posledního zářijového týdne byly
právě na tomto svahu ve Fučíkově ulici učiněny první viditelné zásahy. Projekty s názvy „Revitalizace zeleně na sídlišti v Bezdružicích“ a „Doplňkové
výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“ byly v nedávné minulosti předmětem veřejných projednání s obyvateli ulice Na Sídlišti. Kromě nové výsadby
keřů, stromů a trvalek budou také ošetřeny stromy u hřbitova a v parčíku
na náměstí. V ulici Na Sídlišti budou v prostoru u bývalé samoobsluhy
a v sousedství domu č. p. 241 některé stávající stromy pokáceny. Pokud by se
kdokoliv chtěl seznámit s podrobnostmi obou na sebe navazujících projektů,
může po předchozí domluvě nahlédnout do projektové dokumentace.
Již během letních měsíců jsme s vedoucím organizační složky Technické služby panem Petrem Čapkem několikrát diskutovali o pořízení traktoru zejména
s ohledem na kvalitnější zajištění zimní údržby našich komunikací a to nejen
v Bezdružicích, ale pochopitelně i ve všech našich místních částech. Ve čtvrtek sedmého září proběhla první schůzka se zástupcem společnosti Agrowest,
a. s. Na základě této schůzky jsme obdrželi cenovou nabídku, která byla předmětem diskuze na zasedání zastupitelstva ve středu třináctého září. Další
schůzka k upřesnění obsahu cenové nabídky se konala v pondělí osmnáctého
září. Na této schůzce byly upřesněny všechny naše požadavky a na říjnovém
zasedání zastupitelstva bude ke schválení předložena konečná nabídka
na pořízení traktoru Zetor Proxima CL včetně příslušenství. V návaznosti
na tuto nabídku bude také předložen návrh úvěrové smlouvy, kterou se finanční zátěž spojená s pořízením nové techniky rozloží do pěti let.
V říjnu nezapomeňte navštívit kulturní a společenské akce, na něž najdete pozvánku uvnitř tohoto vydání našeho Bezdružického zpravodaje.
Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
září 2017
1. 9. 2017
Starosta se v zasedacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje zúčastnil 7. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Plzeňského kraje.
4. 9. 2017
Od 8:00 hodin proběhlo před budovou základní školy slavnostní zahájení školního roku 2017/2018.
Byly zahájeny práce na realizaci projektů „Revitalizace zeleně na sídlišti
v Bezdružicích“ a „Doplňkové výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“.
4. 9. 2017 - 70. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o předžalobní výzvě ve věci nedoplatku z vyúčtování služeb
za rok 2015.
3. Informace o kontrole z MPSV, která se zabývala čerpáním finančních prostředků na výkon činnosti sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu.
4. Odpověď ředitelky Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké
školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice.
5. Informace o setkání s majiteli nemovitostí k projektu vybudování tlakové
kanalizace v ulicích V Podzámčí, U Tiskárny, Západní včetně jihozápadní
části náměstí Kryštofa Haranta.
6. Program 36. zasedání ZM dne 13. 9. 2017.
 C. Rada města schvaluje.
1. Program jednání.
2. Dodatek ke Smlouvě o nájmu č. j. BSBF/3055/2015 ze dne 18. 12. 2015.
3. Dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři.
4. Výměnu krytin v chodbě a v kuchyni v bytě v ul. Na Sídlišti 245/1.
5. Výměnu krytin v celém bytě v ul. Na Sídlišti 261/12.
6. Plnou moc ve věci právního zastoupení u soudu.
7. Pokácení 5 ks javorů na p. p. č. 913/2, druh pozemku lesní, v katastrálním
území Zhořec u Bezdružic.
8. Dodatek č. 2 k licenční smlouvě 203/2007 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat se společností GEPRO spol. s r. o.,
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 za cenu 24 684 Kč včetně DPH.
5. 9. 2017
Od 9:00 hodin proběhla v Plzni v sídle společnosti DOMOZA projekt s. r. o.
konzultace k možnostem podání žádosti o dotaci na výstavbu nového sběrného
dvora.
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Od 12:30 hodin se v Domě U Haranta uskutečnila členská schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
7. 9. 2017
Krátce před polednem byla zahájena schůzka starosty a vedoucího organizační
složky Technické služby pana Petra Čapka se zástupcem společnosti Agrowest
a. s. panem Petrem Ulčem. Předmětem jednání bylo pořízení traktoru Zetor
Proxima CL s příslušenstvím – jednoosý třístranně sklopný návěs, radlice sněhová nesená, mulčovač.
7. 9. 2017 - 71. jednání Rady města Bezdružice
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Smlouvu o dílo pro provádění služby – provedení mulčování veřejné zeleně
v k. ú. Křivce.
12. 9. 2017
Byly zahájeny práce na úpravě plochy pro instalaci nových herních a cvičebních prvků u dětského hřiště v ulici Na Sídlišti.
Od 10:00 hodin se starosta v Boru u Tachova zúčastnil jednání správního výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK).
13. 9. 2017 - 36. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 19. 7. 2017.
3. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
4. Informaci o podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova
2017, podprogram DT6: Podpora obnovy sportovní infrastruktury
na rekonstrukci a modernizaci tělocvičny ZŠ Bezdružice.
5. Informace o zahájení realizace projektů „Revitalizace zeleně na sídlišti
v Bezdružicích“ a „Doplňkové výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“.
6. Informace o setkání s majiteli nemovitostí k projektu vybudování tlakové
kanalizace v ulicích V Podzámčí, U Tiskárny, Západní včetně jihozápadní
části náměstí Kryštofa Haranta.
7. Cenovou nabídku na pořízení traktoru Zetor Proxima CL včetně příslušenství.
8. Informace o přípravě a realizaci projektů.
9. Zprávu o činnosti finančního výboru.
10. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
11. Informaci o ocenění „Zlatá cihla v POV – kategorie B“, které město Bezdružice získalo v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2017 v Plzeňském kraji za rekonstrukci náměstí Kryštofa Haranta.
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C. Zastupitelstvo města schvaluje:
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Program zasedání.
Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti a č. č. IV-12-0010758/
VB/4 „Bezdružice, TC, zahrady Plzeňská, kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín.
Záměr prodeje pozemků p. č. 553/1 o výměře 443 m2 a p. p. č. 553/2 o výměře 436 m2 druh pozemků trvalý travní porost v katastrálním území Řešín.
Cena pozemků včetně DPH je 48,40 Kč/m2.
Prodej části pozemku st. p. č. 39/1 o výměře cca 8,5 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku p. č. 1483/1 o výměře cca 30 m2,
druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice, za účelem
zarovnání pozemku se zahradou.
Záměr prodeje pozemku p. č. 33/3 o výměře 24 m2, druh pozemku zahrada
v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako zahrada za cenu
170 Kč/m2 bez DPH.
Rozpočtové opatření č. 8/2017.
Plán práce finančního výboru do konce roku 2017.


1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

14. 9. 2017
Od ranních hodin pokračovaly zemní práce na přípravě plochy pro nové herní
prvky a cvičební prvky u dětského hřiště v ulici Na Sídlišti.
18. 9. 2017
Za přítomnosti starosty, pana Petra Čapka a předsedy finančního výboru pana
Miroslava Kemky se od 14:00 hodin konala v kanceláři starosty schůzka se zástupcem společnosti Agrowest, a. s. panem Petrem Ulčem. Cílem schůzky bylo
upřesnění požadavků města na pořízení traktoru Zetor Proxima CL včetně příslušenství.
19. 9. 2017
Od 15:00 hodin se na zámku v Boru u Tachova uskutečnilo pracovní setkání
zástupců obcí okresu Tachov s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu panem Pavlem Čížkem k problematice dopravní infrastruktury, obslužnosti a cyklodopravy.
20. 9. 2017
Od 8:30 hodin jednal starosta s předsedou Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad panem Ivo Grünerem o dalším postupu při řešení problémů vzniklých po auditu projektu „Rekonstrukce místních komunikací
v centrální části města“.
Krátce po čtrnácté hodině byla zahájena kontrolní prohlídka před zahájením
prací na realizaci projektů „Revitalizace zeleně na sídlišti v Bezdružicích“
a „Doplňkové výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“.
21. 9. 2017
V 16:00 hodin bylo v Domě U Haranta zahájeno pracovní jednání k přípravě
akce Slavnosti jablek 2017.
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Od 17:30 hodin proběhlo v Domě U Haranta jednání Výboru partnerství MAS
Český Západ.
25. 9. 2017
Hodinu po poledni se starosta v Plzni setkal s generálním ředitelem Správy
a údržby silnic Plzeňského kraje panem Pavlem Panuškou
Od 15:00 hodin se starosta v Plzni zúčastnil jednání Výboru Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad.
26. 9. 2017
Starosta byl od 10:00 hodin v Praze v sídle Svazu měst a obcí České republiky
přítomen jednání pracovní skupiny obcí II. typu.
27. 9. 2017
V 16:00 hodin bylo zahájeno první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Jan Soulek, starosta města

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou
v 2. pololetí roku 2017 plánována v těchto termínech:
středa 11. 10. (Dům U Haranta)
středa 15. 11. (Dům U Haranta)
pondělí 18. 12. (Dům U Haranta)
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Městský úřad Bezdružice
bude v úterý dne 24. 10. 2017
z důvodu školení uzavřen.
Jana Wajdová
tajemnice MěÚ Bezdružice
***********

Upozornění pro cestující, využívající služeb Českých drah
Od října začíná platit zimní verze jízdního řádu ČD.
Od října jezdí vlaky 27319 (odjezd z Bezdružic ve 14:13 hod) a 27318 (příjezd
do Bezdružic v 15:47 hod) pouze v pracovních dnech. V sobotu, neděli
a o svátcích tyto vlaky v úseku Pňovany - Bezdružice nepojedou. Toto opatření
bude platit do konce března 2018.
Jiří Bízek
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PŘEHLED STANOVIŠŤ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Bezdružice:

v ul. ČSA k vlakovému nádraží: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé, bioodpady

v ul. ČSA u Kulturního domu: papír, plasty, sklo barevné, jedlé oleje
a tuky

u náměstí Kryštofa Haranta (příjezdová plocha u rampy Řeznictví a uzeniny ze statku): papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé, bioodpady

v ul. Školní u Základní školy: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé

v ul. Na Sídlišti: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé, jedlé oleje a tuky,

oděvy a textilní materiály, drobné elektro spotřebiče

v ul. Revolučních gard: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé, bioodpady

v ul. Úterská u Sběrného dvora Bezdružice: papír, plasty, sklo barevné
Horní Polžice:
Kamýk:
Křivce:
Loučky:
Pačín:

papír, plasty, sklo barevné
plasty
papír, plasty, sklo barevné
plasty
papír, plasty, sklo barevné
Jaroslava Urbánková
referentka životního prostředí

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÝCH SUROVIN BEZDRUŽICE 2017
Otevřeno bude tyto soboty:
7. 10. 9:00 – 13:00 hod

2. 12.

9:00 – 13:00 hod

21. 10. 9:00 – 13:00 hod

16. 12.

9:00 – 13:00 hod

4. 11. 9:00 – 13:00 hod

30. 12.

9:00 – 13:00 hod

18. 11. 9:00 – 13:00 hod
JIŘÍ HÝSEK – ÚTERSKÁ ULICE – 349 53 BEZDRUŽICE
TEL.: 603 715 252 – 737 947 464
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OZNÁMENÍ
O době a konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuji:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
- v pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
- v sobotu 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – klubovna v Kulturním domě v Bezdružicích, ul. ČSA 224 .
3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
V Bezdružicích dne 27. 9. 2017
Mgr. Jan Soulek
starosta města Bezdružice
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Rybářské závody
V sobotu 16. září 2017 se konaly již třetí rybářské závody na rybníku Zaječí
nedaleko města Bezdružic. Závody byly pořádány rybářským spolkem Rybáři
od Zaječáku, který tímto zavedl již zcela jistě tradiční setkání rybářů. Závodů
se tentokrát účastnilo celých 50 účastníků a účastnic všech věkových kategorií. Tato návštěva se stala zatím rekordní za poslední tří roky. To udělalo členům spolku samozřejmě velikou radost. Vzhledem k předpovědi počasí se totiž
očekávala mnohem menší návštěva. Předpověď tentokrát nelhala a celou dobu
panovalo chladnější deštivé počasí. Lovci se naštěstí vybavili deštníky, a proto
je občasný déšť vůbec nerozhodil. Pro závodníky byl připraven oblíbený stánek s občerstvením s roznáškou přímo na lovná místa. Účastníci se tak mohli
plně soustředit na lov a nemuseli odcházet ze svých stanovišť. Rybáři se mohli
občerstvit klobásou, sekanou v housce, kávou a samozřejmě pivem. Tentokrát
se pil dokonce i dva roky opomíjený čaj. Nejúspěšnějším závodníkem se stal
pan Jiří Výborný s celkovou délkou ryb 611 cm. Pan Výborný obhájil loňské
vítězství, což dokazuje jeho rybářské kvality a znalost revíru. Na druhém místě
se umístil pan Josef Perout s celkovou délkou 419 cm ryb. Na třetím místě oba
jmenované doplnil pan Jiří Havel s celkovou délkou 366 cm. Výkon pana Havla je potřeba výrazně vyzdvihnout, jelikož je upoután na invalidní vozík. Všem
velká gratulace. Na nejúspěšnější lovce čekaly hodnotné ceny, které bylo možné zajistit díky sponzorům, kteří s rybářským spolkem již tři roky spolupracují.
Letos se díky štědrým sponzorům rozdalo krásných 15 cen. Poděkování patří
rybářským potřebám U Habakuka, především panu Martinovi Hrdému. Hodnotné ceny dodala firma Dragonbaits, která se specializuje na výrobu
návnad a nástrah pro sportovní rybolov kaprů. Letošní rybářské závody
na „Zaječáku“ byly další povedenou sportovní i společenskou akcí na tomto revíru. Důkazem byly nejen pochvalná slova během závodů, ale i další zpětná
vazba od spokojených účastníků.
Spolek Rybáři od Zaječáku děkuje všem za hojnou účast!
Těšíme se na Vás opět příští rok!
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Foto z archivů – zahájení školního roku
Školní rok 2017/2018 byl zahájen tradiční slavností v pondělí 4. září. Starými
fotografiemi si připomeňme zahájení školního vyučování z let 1964, 1979,
1982, 1983 a 1988. Snímky jsou z archivu Města Bezdružice, z kroniky Sboru
pro občanské záležitosti a z kroniky pionýrské skupiny při ZDŠ
v Bezdružicích.
Jiří Bízek
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Zahájení školního roku
4. září 2017 se slavnostně otevřely dveře Základní školy v Bezdružicích pro nás - patnáct
prvňáčků.
Jednotlivě nás zvali před fotoaparát, kde nám
paní ředitelka Eva Kalistová navlékla šerpu
s nápisem ,,Prvňáček 2017" a paní učitelka Libuše Blažková nás obdarovala balíčkem
se školními potřebami. Společně jsme se pak
odebrali do druhého patra, kde se nachází naše
třída. Tentokrát s námi mohli do třídy i příbuzní. Jak ta se nám ale líbila! Sedli jsme si a popovídali jsme si, kdo se do školy těšil a na co nejvíce.
Poté jsme se pokochali knihami a učebními pomůckami, které před námi ležely na lavicích. Jednotlivě i společně jsme se vyfotili a s přáním hezkých
společných dní ve škole jsme se rozešli.
Většina z nás už se na další den těšila.
Bezdružičtí prvňáčci

,,S Harantíkem lehce po zábavné stezce“
Tak tento název dostal náš letošní projekt. Nedlouho po začátku školního roku jsme vyrazili celá škola na první akci. Naše cesta vedla naučnou stezkou
s názvem Údolím Nezdického a Úterského potoka. V několika skupinách
jsme prošli celou trasu, pozorovali jednotlivá stanoviště a vymýšleli zábavné
úkoly, kterými bychom mohli v budoucnu obohatit tuto stezku.
Celá akce se u žáků setkala s kladným ohlasem. Náměty na vylepšení stezky
zpracujeme ve třetí etapě projektu.
Nyní se připravujeme na v pořadí druhou etapu a tou se stane výtvarná soutěž, neboť jsme se dohodli, že ústřední postavou, která bude všechny lidi
na stezce provázet, se stane skřítek Harantík. Jak vypadá? To ještě nevíme!
Každý si ho totiž představujeme trochu jinak. Pomůžete nám vybrat toho
správného? Pak tedy neváhejte a přijďte se podívat na výstavu navržených
skřítků, která se uskuteční ve druhé půli měsíce října v Domě U Haranta.
Těšíme se na Vaši návštěvu a hlasování!
žáci a učitelé ZŠ Bezdružice
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Foto: Jana Soulková

Zahájení školního roku 2017 – 2018
v Základní umělecké škole Bezdružice
Na začátku školního roku nastoupilo do přípravného ročníku 10 žáků. Do základního studia nastoupilo celkem 78 žáků.
Po odchodu Bc. Evy Jarošové z důvodu mateřské dovolené a sl. Čejnové
z důvodu zahraničního studia, budou v tomto školním roce vyučovat: p. Jiří
Palát, p. Jiřina Dvorská, p. Jan Oblištil, p. Václav Špíral (akordeon, keyboard),
sl. Adéla Forejtová (sólový zpěv), sl. Kateřina Trolanová a sl. Zuzana Gulová
(zobcové flétny).
Ti nejmenší (v přípravné hudební výchově) se v prvním pololetí ve skupince
budou seznamovat se základní tónovou řadou, jednoduchými rytmickými celky a nejjednoduššími melodiemi a formou her proniknou postupně do tajů
hudby. V druhém pololetí jim k této skupinové výuce přibyde ještě hra
na zvolený nástroj.
V základním studiu se vyučuje na tyto hudební nástroje: klavír, keyboard,
akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, trubka, lesní roh, baskřídlovka, tuba, bicí nástroje a sólový zpěv. V kolektivní výuce je to hudební nauka,
kde žáci získávají teoretické znalosti ke hře na nástroj a orchestrální hra, kde
žáci zúročí to, co se naučili v individuální výuce.
Jiří Palát
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci říjnu 2017 se dožívají
významného životního jubilea

Honzová Drahuše
Andrš Vladislav
Kemková Jitka
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 2017
7. 10.

Chovatelská výstava

8. 10.

Drakiáda

21. 10.

Hasičská zábava

4. 11.

Setkání seniorů

11. 11.

Martinské setkání

11. 11.

790 let

25. 11.

Zdobení vánočního stromu

2. 12.

Mikulášská besídka

10. 12.

Vánoční trhy

23. 12.

Setkání u betléma s písní a slovem
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Oznámení
Spolek přátel Kryštofa Haranta z Polžic
a Bezdružic dává na vědomí všem příznivcům a návštěvníkům našich akcí,
že se chystá v posledním čtvrtletí tohoto
roku několik akcí uspořádat.
Opět v oblíbeném domě „U HARANTA“
Sledujte naše známé žluté plakáty.

Za Spolek Gusta Černý
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Plzeňské oslavy vzniku republiky
28. října 2017
Plzeň oslaví 28. říjen, vznik samostatného Československa, podobným způsobem
jako v minulých dvanácti letech. Za symbolických 28 korun nebo zdarma pozve
zájemce do celé řady zajímavých míst, muzeí, galerií, historických památek včetně zahrad a některých sportovišť. Bohatý celodenní program zakončí vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka s následným lampionovým průvodem a ohňostrojem.
Pro veřejnost bude otevřena například radnice, Měšťanská beseda, Velké divadlo
nebo běžně nepřístupný Loosův interiér v domě na Klatovské 19. Centrum JOHAN sídlící v působivě revitalizované kulturní památce Moving Station připravuje netradiční prohlídky prostor spolu s významnými českými spisovateli 20. století
na téma nádraží a železnice. Nově se k celodenní akci připojí Divadlo Alfa
s představením pro děti Norská pohádka a následnou exkurzí do zákulisí nebo
Biskupství plzeňské s prohlídkami katedrály sv. Bartoloměje včetně odborného
výkladu. Své dveře otevřou v 9.28 hod a ve 13.28 hod také čistírna odpadních vod
a úpravna vody na Homolce.
Sportovně založeným účastníkům program nabízí turistický pochod na rozhlednu
Chlum v délce tras 4 a 15 kilometrů, volné bruslení v tréninkové hale zimního stadionu nebo dopolední plavání v bazénu na Slovanech. Sousedské procházky Skrytého města mají vedle již známých témat Tour de Doubravka, Petrohrad z příběhů
a Plzeň za První republiky v nabídce novinku s názvem Plzeň v idejích. Věnuje se
nenaplněným meziválečným i poválečným vizím města.
Areál DEPO2015 bude po celý den lákat nejen na festival pouličního jídla, ale
i na aktuální výstavy, třeba plzeňského sochaře Benedikta Tolara nebo fotografky
a spisovatelky Anne Erhard.
Rozmanitou programovou nabídku doplňují okružní jízdy zástupců historických
vozů dopravních podniků, trolejbus Škoda 9 TR, autobus ŠKODA 706 RTO
a tramvaj T1.
Kompletní seznam míst a institucí, které jsou součástí programu Plzeňských oslav
vzniku republiky, je k dispozici na webových stránkách města. Rezervaci a prodej
vstupenek s omezením počtu maximálně pro pět osob na jedno vybrané místo
umožní od 9. října v 9 hodin portál www.plzenskavstupenka.cz a Turistické informační centrum města Plzně na náměstí Republiky 41. U některých subjektů, jako
je například Divadlo J. K. Tyla, Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí, je nutné si vstupenky pořídit prostřednictvím jejich prodejních webů.
Více informací o programu na www.plzen.eu
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SPORT
Oddíl ledního hokeje
Nová hokejová sezóna 2017/2018
Sezonu 2017/18 zahájili bezdružičtí hokejisté tréninky již začátkem září
v plzeňské Kooprativě Areně. Na hráčskou schůzi se dostavila většina hráčů,
kteří nastupovali již v minulé sezóně. Kariéru pro zranění přerušil již v závěru
loňské sezony kanonýr Böttcher. Podzimní část sezóny neabsolvuje ani další
kanonýr Seknička ml., který je na studijním pobytu v zahraničí. Naopak se
vrátili Boček a Daliman, kteří by měli nahradit oba dva v útoku. Trenér Seknička spoléhá na jejich střelecké schopnosti. V brance bude i nadále hostovat
dorostenec Nový, kterému budou krýt záda veterán Kocourek a snad i Reiss.
V obraně počítá trenér s osvědčenými hráči – Šmat, Hlaváč, Semerád, Singer
a Velich. Ve třech útocích se budou točit Boček, Daliman, Janota, Šlajer, Herejk, Jelínek, Kalista, Seknička st. a Vacata. Od vánoc by se měl zapojit i Seknička ml. Věřím, že mužstvo naváže na loňský soutěžní ročník, kdy se mu
vcelku dařilo a pozici uprostřed tabulky jsme považovali za úspěch v silné
konkurenci mužstev ve skupině C.
Jako každý rok i letos se Kohouti budou hlavně spoléhat na členské příspěvky, ze kterých si hradí náklady na celou sezónu spolu s příspěvkem mateřské
TJ Jiskra a snad se podaří získat i nějaký sponzorský příspěvek.
Nový ročník je již připraven a rozlosování je k dispozici na webových stránkách: www.hosys.cz. Do soutěže se opět přihlásilo 14 mužstev stejně jako
v loňské sezóně. Soutěž zahájili „Kohouti“ již 24. 9. 2017 od 15:00 hod
v Rokycanech proti domácí Lipnici. Další utkání budou následovat každý víkend a to až do konce března 2018.
O průběhu a výsledcích našich hokejistů budeme pravidelně referovat v BZ.
Za oddíl ledního hokeje
Petr Kalista
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Mistrovská utkání Muži lední hokej 2017/18
skupina C
Košutka (KOO), Malá hala PM (MH), Třemošná TM, Rokycany RO, Domažlice DO
www.hosys,cz

24.9.2017 15:00
30.9.
7.10. 10:00
14.10. 9:45
21.10. 11:30
28.10.
4.11. 10:45
11.11. 10:45
18.11. 8:30
26.11. 17:00

RO

Koo
Koo
Koo
Koo
Koo
Koo
DO

Lipice - BE
Bude upřesněno
BE - Touškov
Kaznějov – BE
BE – Příkosice
Bude upřesněno
BE – Holýšov
Stříbro – BE
Klaus Tiber – BE
Díly - BE

2.12. 11:00
10.12. 15:30
16.12. 10:45
6.1.2018 10:45
13.1. 10:15
20.1. 10:45
27.1. 10:15
3.2.
10.2. 10:15
13.2. 16:15
24.2. 10:30
3.3. 10:15

Koo
Koo
Koo
Koo
Koo
Koo
Koo
Koo
Koo
Koo
Koo

BE – Alianz
Chotíkov - BE
BE - Vejprnice
BE - Lipnice
BE - Domažlice
Touškov – BE
BE - Kaznějov
Bude upřesněno
BE - Panasonic
Holýšov - BE
BE - Stříbro
Klaus Timber - BE

10.3. 10:45
17.3. 10:15
24.3. 10:45
30.3. 18:30

Koo
Koo
Koo
Koo

BE - Díly
Alianz - BE
BE - Chotíkov
Vejprnice - BE
23
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Oddíl kopané
Muži „A“
Našim mužům se ve venkovních zápasech vůbec nedaří. Propadák v Trpístech
je toho důkazem. U všeho byli naši hráči pozdě a výkon celého mužstva byl
na hraně debaklu. Domácí zápas s Baníkem Stříbro byl doslova opakem toho,
co předvedli v Trpístech. Ve venkovním zápase v Částkově opět upadlo mužstvo do průměru a tak byl výsledek takový, jaký si zasloužili. V domácím zápase s Černošínem mužstvo podržel brankář P. Dvořák, jinak by byl výsledek
podobný jako v Částkově.
Trpísty – Be
4:0
Be – Stříbro „B“
2:0 Čada L. 2
Částkov „A“ – Be
4:1 Čada L.
Be – Černošín
1:1 Szegecs D.
PK 4:5
Muži „B“
Muži „B“ mužstva si doma poradili jak s Bernarticemi, tak s Holostřevy. Venkovní zápasy se jim nepovedly.
Be – Bernartice
4:2 Gruber J. 2, Filip M. st., Szegecs D.
Ctiboř – Be
6:1 Maroušek D.
Be – Holostřevy
6:2 Čada L. 2, Štefanisko L. 2, Maroušek D., Fojtík R.
Žáci
Naši žáci si v soutěži zatím vedou velice dobře. Po třech kolech jsou na vedoucím místě. Zatím v soutěži dostali pouze jednu branku a deset jich nastříleli
do soupeřových branek.
Be – Studánka
7:0 Korim L. 3, Heský V., Oroz D., Matilková R., Kadlec D.
Ch. Újezd – Be
1:3 Korim L. 2, Szegecsová S.
Senioři
Naši nejstarší fotbalisté začali soutěž vítězstvím na pokutové kopy
v Trstěnicích. Domácí výhra nad Záchlumím mohla být vyšší než 1:0, ale střelcům se moc nedařilo. Pak přišla překvapivá výhra na Baníku Stříbro, kde o poločase prohrávali 2:0, ale nakonec vyhráli a odvezli si tři body. Prohra
v Částkově je sesadila z prvního místa soutěže seniorů.
Trstěnice – Be
1:1
PK 5:6
Be – Záchlumí
1:0
Stříbro – Be
2:4
Částkov – Be
3:1
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek
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Fotbal - mladší přípravka 2017/2018
Regionální soutěž mladších přípravek – turnaj 9. 9. 2017 – Planá
FK Planá – Bezdružice
2:8 Košátko Adam 3, Kašpar Jiří 2, Böhm
Martin, Soulek Jan, Šmídmajer Matěj
SK Senco Doubravka – FK Planá 11:1
Bezdružice – SK Senco Doubravka 3:4 Kašpar Matyáš 2, Kolesa Matyáš
Bezdružice – FK Planá
5:2 Kašpar Jiří 2, Kolesa Matyáš, Kašpar
Matyáš, Šmídmajer Matěj
FK Planá – SK Senco Doubravka 0:10
SK Senco Doubravka – Bezdružice 4:3 Kašpar Jiří, Kolesa Matyáš, Šmídmajer
Matěj
První turnaj regionální soutěže jsme odehráli v Plané. Hrálo se dvoukolově
každý s každým na 1 x 20 minut. Ve všech utkáních podali naši malí fotbalisté
a jedna fotbalistka výborné výkony. Obě vítězství nad Planou mohou podle výsledků vypadat jednoduše, ale domácí bojovali vždy až do konce. Velmi vyrovnaná a výsledkově smolná utkání jsme odehráli s mužstvem SK Senco
Doubravka. Turnaj jsme odehráli v tomto složení: Kašparová Eliška, Bílý Richard, Böhm Martin, Houdek Jiří, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kolesa Matyáš,
Košátko Adam, Pecháček Václav, Soulek Jan, Šmídmajer Matěj. Trenéři Soulek Jan, Doležal Jiří.
Okresní soutěž mladších přípravek – turnaj 16. 9. 2017 – Bezdružice
Chodová Planá – Bezdružice 5:6 Kašpar Jiří 2, Hošek Jan, Houdek Jiří, Kašpar Matyáš, Bílý Richard
Bezdružice – Planá
3:3 Kašpar Jiří, Hošek Jan, Košátko Adam
Planá – Chodová Planá
0:8
Bezdružice – Chodová Planá 2:4 Kašparová Eliška, Hošek Jan
Bezdružice – Planá
5:1 Kašpar Jiří 2, Houdek Jiří, Kašparová Eliška, Kolesa Matyáš
Chodová Planá – Planá
7:1
Do okresní soutěže mladších přípravek se přihlásilo šest mužstev: Bezdružice,
Chodová Planá, Kostelec, Planá, Stříbro a Tachov. Na podzim se ve čtyřech termínech uskuteční celkem osm turnajů po třech mužstvech. Soutěž byla zahájena třetí zářijovou sobotu turnaji v Bezdružicích a v Tachově. Opět jsme sehráli
čtyři zajímavá utkání. Především obě utkání s Chodovou Planou byla velmi vyrovnaná a herně i výsledkově atraktivní. Jen škoda, že druhé utkání se nám nepodařilo dovést k lepšímu výsledku. Zajímavostí turnaje byla skutečnost, že
se každému z našeho družstva podařilo vstřelit aspoň jeden gól. Turnaj jsme
odehráli v tomto složení: Kašparová Eliška, Bílý Richard, Houdek Jiří, Hošek
Jan, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kolesa Matyáš, Košátko Adam. Trenéři Soulek Jan, Doležal Jiří.
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Regionální soutěž mladších přípravek – turnaj 23. 9. 2017 – Bezdružice
SK Petřín „B“ - Bezdružice
4:6 Košátko Adam 2, Kašpar Matyáš 2, Houdek
Jiří, vlastní
FC Viktoria Plzeň - FK Kohouti Rokycany „B“ 7:2
Bezdružice - FC Viktoria Plzeň
2:12 Košátko Adam, Kašpar
Jiří
FK Kohouti Rokycany „B“ - SK Petřín „B“
7:1
SK Petřín „B“ - FC Viktoria Plzeň
3:5
FK Kohouti Rokycany „B“ - Bezdružice
7:2 Košátko Adam, Kašpar
Jiří
Druhý turnaj regionální soutěže se čtvrtou zářijovou sobotu uskutečnil na našem fotbalovém hřišti. Nejatraktivnějším soupeřem bylo zcela nepochybně
mužstvo FC Viktoria Plzeň, které se prezentovalo věkovou kategorií U8. Svou
kvalitu malí viktoriáni prokázali ve všech třech utkáních. Našim se vydařilo
především první utkání turnaje, které nám přineslo vítězství nad mužstvem
SK Petřín „B“. V dalších dvou utkáních byli naši soupeři nepochybně lepší,
ovšem výsledky byly pro naše malé fotbalisty vzhledem k výkonům na hřišti
příliš kruté. Každopádně to byla pro nás velmi zajímavá konfrontace sil a velká zkušenost do dalších tréninků i turnajů. Turnaj jsme odehráli ve složení:
Kašparová Eliška, Bílý Richard, Houdek Jiří, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kolesa Matyáš, Košátko Adam, Pecháček Václav, Šmídmajer Matěj. Trenéři:
Soulek Jan, Doležal Jiří. Za čas věnovaný našemu turnaji děkujeme pánům
rozhodčím Petrovi Holíkovi a Honzovi Horváthovi.
Po uzávěrce tohoto vydání jsme v sobotu 30. září v rámci okresní soutěže hráli turnaj v Plané. Našimi soupeři byla mužstva FK Planá a Baník Stříbro. Výsledky přineseme v listopadovém zpravodaji.
Regionální soutěž pořádaná Plzeňským krajským fotbalovým svazem bude
pro nás pokračovat v sobotu 7. října, kdy v Holýšově poměříme naše fotbalové dovednosti s mužstvy TJ Holýšov, FK Nepomuk a SK Petřín „A“. Další
turnaj regionální soutěže odehrajeme v sobotu 21. října. Soupeře jsme v době
uzávěrky zpravodaje ještě neznali, ale turnaj by se mohl opět uskutečnit
na našem fotbalovém hřišti. Poslední turnaj podzimní části regionální soutěže
bychom měli odehrát v sobotu 4. listopadu.
V říjnu nás čekají také dva turnaje okresní soutěže. V sobotu 14. října
se ve Stříbře utkáme s domácími fotbalisty a s Chodovou Planou. V sobotu
28. října pojedeme do Tachova, kde si zahrajeme s mužstvy FK Tachov a Baník Stříbro.
Za TJ Jiskra Bezdružice Jan Soulek
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Foto: Dana Bešťáková
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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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,,S Harantíkem lehce po zábavné stezce“ 8. 9. 2017

Foto: Jana Soulková

Rybářské závody na rybníku Zaječí 16. 9. 2017

Foto: Spolek rybáři od Zaječáku

