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Vážení občané,
v kalendáři se nám otevřela stránka s číslem 11. Předposlední měsíc v roce asi
není příliš oblíbený, nicméně i on má nepochybně své kouzlo v podobě dlouhých zimních večerů a krásných výhledů do krajiny, tedy pokud nám to počasí
umožní.
Říjen nám přinesl další pokračování realizace projektu úprav zeleně na svahu
u mateřské školy a zdravotního střediska. Velký posun jsme zaznamenali také
v ulici Na Sídlišti. Práce pokračují bez komplikací a již nyní se můžeme těšit
na jaro, kdy se nová zeleň probudí a začne nám dělat radost.
V pondělí dvacátého třetího byly konečně zahájeny práce na instalaci nových
cvičebních prvků v ulici Na Sídlišti. Firma Hřiště CZ, s. r. o. v průběhu čtyř
pracovních dnů provedla montáž všech prvků. K dokončení projektu je ještě
nutné udělat terénní úpravy. Předpokládáme, že úpravy povrchu kolem nových
prvků se podaří realizovat v první polovině listopadu. Než bude nový povrch
vybudován, žádám všechny zájemce, aby cvičební prvky nepoužívali.
O možnosti používání nových cvičebních prvků budeme veřejnost informovat
rozhlasem a formou písemných oznámení.
Na říjnovém zasedání zastupitelstva města byla mimo jiné schválena smlouva
o úvěru na pořízení traktoru Zetor Proxima CL včetně návěsu, mulčovače
a sněhové radlice. Následně rada města schválila se společností Agrowest, a. s.
kupní smlouvu na nákup uvedených strojů. Pokud nenastanou nějaké nečekané
komplikace, měli bychom novou techniku obdržet v polovině listopadu. Celkové náklady na pořízení nové techniky činí necelých 1,5 mil. Kč a budou v plné
výši uhrazeny úvěrem od České spořitelny, a. s. se splatností 5 let.
Odpoledne první listopadové soboty přinese tradiční setkání seniorů. I letos je
pro naše seniory připraven zajímavý program.
O týden později se kromě oblíbeného Martinského setkání v Křivcích, které
má svůj začátek v 13:00 hodin, můžeme těšit na mimořádnou kulturní akci.
V 18:00 hodin bude v našem kulturním domě zahájena oslava 790 let od první
písemné zmínky o Bezdružicích. Je připraven opravdu velmi zajímavý program. Kromě vystoupení uvedených na plakátech a pozvánce uvnitř zpravodaje, se ještě můžete těšit na jedno překvapení. Po dohodě s autory a vydavatelem by světlo světa mělo spatřit druhé vydání knihy „Bezdružicko na starých
pohlednicích“. Kdo již vlastní první vydání této neobyčejné knihy z roku 2005,
bude zcela jistě překvapen velkým počtem nových, respektive jiných pohlednic a fotografií, které se za uplynulých dvanáct let podařilo shromáždit.
V předvečer začátku adventu je v sobotu 25. listopadu od 16:00 hodin připraveno na náměstí Kryštofa Haranta zdobení vánočního stromu, které bude letos
zpestřeno vystoupením divadla Chůdadlo.
Užijte si v klidu a pohodě nadcházející listopadové dny a přijďte se pobavit
na některou z našich kulturních akcí.
Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
říjen 2017
2. 10. 2017
Bylo zahájeno dílčí přezkoumání hospodaření města Bezdružice za období
leden – srpen 2017.
2. 10. 2017 - 73. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o poškození lávky u rybníka Zaječí.
3. Informaci o kontrole z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Hroznová 2, 656 06 Brno, která proběhla dne 25. 9. 2017
v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
v platném znění a ustanovením § 74 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění.
4. Informace z jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, které se konalo 25. 9. 2017.
5. Informace o realizaci projektů „Revitalizace zeleně na sídlišti
v Bezdružicích“ a „Doplňkové výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“.
6. Informace starosty o možnosti vydávání občanských průkazů na Městském
úřadě Bezdružice.
7. Informaci o vyhlášení volného dne ředitelky Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53
Bezdružice dne 29. 9. 2017.
8. Avíza připravovaných výzev MAS Český Západ, z. s., k předkládání žádostí o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD).
9. Cenovou nabídku na pořízení traktoru Zetor Proxima CL včetně příslušenství.
10. Nabídky na zajištění financování pořízení traktoru Zetor Proxima CL
včetně příslušenství.
11. Program 37. zasedání ZM dne 11. 10. 2017.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Pachtovní smlouvu č. 18/2017 na pozemek p. č. 2129 o výměře 768 m 2
a část p. p. č. 2126 o výměře cca 682 m2, druh pozemků zahrada, v katastrálním území Zhořec u Bezdružic za účelem využití jako zahrada u rekreačního domu, na dobu neurčitou za roční pachtovné 1 Kč/m2.
3. Pachtovní smlouvu č. 19/2017 na pozemek p. č. 2006 o výměře 279 m2,
druh pozemku zahrada, v katastrálním území Zhořec u Bezdružic za účelem využití jako zahrada u domu, na dobu neurčitou za roční pachtovné
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1 Kč/m2.
4. Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy č. 1/2007 na p. p. č. 1569 o výměře
701 m2, druh pozemku vodní plocha, v katastrálním území Zhořec u Bezdružic k 31. 12. 2017.
5. Záměr pachtu p. č. 1569 o výměře 701 m2, druh pozemku vodní plocha,
v katastrálním území Zhořec u Bezdružic na dobu neurčitou za roční pachtovné 1 Kč/m2 od 1. 1. 2018.
6. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 41802017 ve výši 7 141 Kč
na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování pečovatelské služby prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 2.
7. Rámcovou kupní smlouvu č. 2/2017 na dodávku ropných produktů.
8. Smlouvu o výpůjčce se Sdružením obcí pro vybudování a provozování
skládky Černošín včetně přílohy č. 1 a č. 2, se sídlem náměstí 1. máje 62,
349 58 Černošín.
9. Smlouvu o dílo se společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.,
Studentská 328/64, Karlovy Vary-Doubí na vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby „Bezdružice, U Tiskárny, V Podzámčí, Západní – tlakové kanalizační přípojky“ za cenu 66 000 Kč bez DPH.
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Společnost pro poradenství, projekci a design, s. r. o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2.
11. Nabídku společnosti ATELIER MAUR s. r. o. Libušínská 575/82, 326 00
Plzeň na pořízení a instalaci vánočního osvětlení za cenu 45 509,80 bez
DPH.
12. Žádost o finanční příspěvek spolku Plzeňská dráha, z. s. , Družstevní 17,
301 00 Plzeň ve výši 30 000Kč.
 D. Rada města doporučuje:
1. Zastupitelstvu města schválit odpis pohledávek za místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v částce 82 631 Kč za období 2002-2011
z důvodu nevymahatelnosti.
2. Zastupitelstvu města jmenovat zástupce do školské rady: Bc. Jindřicha
Myšku a Petra Housera.
 E. Rada města neschvaluje:
1. Žádost o prominutí zvýšeného nájemného.
2. Nabídku společnosti Antišmejdi s. r. o., Úzká 308, 563 01 Lanškroun na vydání publikace „Senior v bezpečí“.
3. 10. 2017
Od 13:00 hodin se v Kokašicích konalo jednání členské schůze dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
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4. 10. 2017
Od 8:00 hodin proběhlo v kanceláři starosty města Stříbra pana Karla Lukeše
za účasti tajemnice paní Jany Wajdové a matrikářky paní Jany Komárkové jednání k možnosti vydávání občanských průkazů na Městském úřadě Bezdružice.
5. 10. 2017
Bylo ukončeno dílčí přezkoumání hospodaření města Bezdružice za období leden – srpen 2017.
6. 10. 2017
Od 9:00 hodin se v Kamýku konala závěrečná kontrolní prohlídka stavby nového elektrického vedení vysokého a nízkého napětí.
9. 10. 2017
Krátce po půl jedné se ve Stříbře uskutečnilo jednání k územní studii veřejných
prostranství.
11. 10. 2017 - 37. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 13. 9. 2017.
3. Změnu výměry části pozemku p. č. 1483/1 v k. ú. Bezdružice.
4. Pracovní návrh studie rekonstrukce objektu radnice v Bezdružicích (domy
č. p. 31 a 32 na náměstí Kryštofa Haranta).
5. Pracovní návrh územní studie veřejných prostranství.
6. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
7. Informace o zahájení realizace projektů „Revitalizace zeleně na sídlišti
v Bezdružicích“ a „Doplňkové výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“.
8. Informaci o získání dotace na obnovu pamětních křížů.
9. Informace o připravovaných výzvách MAS Český Západ.
10. Rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky o prohlášení hasičské
zbrojnice na pozemku st. p. č. 160, včetně pozemku st. p. č. 160 v k. ú. Bezdružice za kulturní památku.
11. Informace o přípravě a realizaci projektů.
12. Informace o zůstatcích na bankovních účtech města k 30. 9. 2017.
13. Informace o zůstatcích na úvěrových účtech města k 30. 9. 2017.
14. Informace o vývoji daňových příjmů města.
15. Přehled plnění rozpočtu k 30. 9. 2017.
16. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Kupní smlouvu č. 5/2017 na pozemek p. č. 553/2 o výměře 436 m2 druh pozemku trvalý travní porost, v katastrálním území Řešín. Cena pozemku včetně DPH je 48,40 Kč/m2.
4. Kupní smlouvu č. 6/2017 na pozemek p. č. 553/1 o výměře 443 m2 druh po6
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5.
6.
7.
8.

1.

zemku trvalý travní porost, v katastrálním území Řešín. Cena pozemku včetně DPH je 48,40 Kč/m2.
Kupní smlouvu č. 7/2017 na pozemek p. č. 33/3 o výměře 24 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním území Bezdružice. Cena pozemku včetně
DPH je 205,70 Kč/m2.
Smlouvu o úvěru č. 0317441429 s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4 na pořízení traktoru Zetor Proxima CL včetně příslušenství.
Rozpočtové opatření č. 9/2017.
Odpis pohledávek za místní poplatky za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v částce Kč 82 631 Kč za období 2002 - 2011 z důvodu nevymahatelnosti.
 H. Zastupitelstvo město jmenuje:
Členy školské rady – Bc. Jindřicha Myšku a pana Petra Housera.

11. 10. 2017 - 74. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o Centrálním registru oznámení.
3. Informace ohledně výměny plastových oken v č. p. 261 v ulici Na Sídlišti,
Bezdružice.
4. Zvýšení nájemného v souvislosti s výměnou vodoměrů.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Plnou moc k zastupování ve všech právních věcech ve věci škody způsobené
na majetku – židle v Kulturním domě v Bezdružicích.
3. Podání žaloby na zaplacení částky 4 326 Kč.
4. Kupní smlouvu č. PSZ-1717-00004 na pořízení traktoru kolového Zetor Proxima CL 80 včetně příslušenství za cenu 1 238 116 Kč bez DPH.
5. Udělení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole v Bezdružicích podle
§ 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 2 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nařízení č. 1/2017, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území
města Bezdružice.
7. Smlouvu o dílo č. 172156 na výměnu plastových oken za cenu 228 123 Kč
bez DPH.
13. 10. 2017
V 9:00 hodin bylo v Teplé zahájeno jednání Rady Vodohospodářského sdružení
obcí západních Čech.
Od 12:00 hodin proběhlo v kanceláři starosty jednání k pořízení nového pasportu místních komunikací.
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16. 10. 2017
Krátce po osmé hodině 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“.
Od 9:30 hodin se starosta v budově Techmania Science Center zúčastnil konference „Společnost 4.0 a její vliv na střední školství“.
V odpoledních hodinách převzal starosta od Ing. Antonína Švehly ze společnosti ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o. studii rekonstrukce objektu
radnice v Bezdružicích (domy č. p. 31 a 32 na náměstí Kryštofa Haranta).
18. 10. 2017
Krátce po deváté hodině bylo v Plzni v sídle Regionální rozvojové agentury
Plzeňského kraje zahájeno jednání předsednictva Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK).
V pobočce České spořitelny, a. s. byla chvilku před polednem podepsána
smlouva o úvěru na financování koupě traktoru Zetor Proxima CL 80 včetně
návěsu, mulčovače a sněhové radlice.
19. 10. 2017
Od 8:00 hodin se konal kontrolní den projektů „Revitalizace zeleně na sídlišti
v Bezdružicích“ a „Doplňkové výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“.
20. 10. 2017
Od 11:30 hodin proběhlo ve škole jednání k přípravě rekonstrukce podlahy
a osvětlení v tělocvičně. Na rekonstrukci podlahy a osvětlení v tělocvičně
včetně rekonstrukce části šaten nám byla dne 17. října Ministerstvem
pro místní rozvoj schválena dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova v roce 2017, dotační titul č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
23. 10. 2017
Po osmé hodině byly po opakovaném posunutí termínu zahájeny práce
na osazení cvičebních prvků v ulici Na Sídlišti. Projekt s názvem „Zábava nejen pro-náctileté“ bude podpořen dotací z Ministerstva pro místní rozvoj.
V půl druhé bylo v budově základní školy zahájeno jednání k přípravě rekonstrukce části šaten v tělocvičně.
24. 10. 2017
V Domě U Haranta bylo krátce po deváté hodině zahájeno školení
k problematice nového nařízení v oblasti ochrany osobních údajů - GDPR
(General Data Protection Regulation).
31. 10. 2017
Od 10:00 hodin se na radnici ve Stříbře uskutečnilo setkání starostek a starostů ORP Stříbro.
Jan Soulek, starosta města
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Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou
v 2. pololetí roku 2017 plánována v těchto termínech:
středa 15. 11. (Dům U Haranta)
pondělí 18. 12. (Dům U Haranta)
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Oznámení
Pošta Bezdružice oznamuje
změnu telefonního čísla +420 954 234 953.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÝCH SUROVIN BEZDRUŽICE 2017
Otevřeno bude tyto soboty:
4. 11. 9:00 – 13:00 hod

16. 12.

9:00 – 13:00 hod

18. 11. 9:00 – 13:00 hod

30. 12.

9:00 – 13:00 hod

2. 12. 9:00 – 13:00 hod
JIŘÍ HÝSEK – ÚTERSKÁ ULICE – 349 53 BEZDRUŽICE
TEL.: 603 715 252 – 737 947 464
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Foto z archivů
Vzpomínky na lidovou myslivost
Rokem 2017 v Bezdružicích zaniklo myslivecké sdružení. Tím se definitivně
uzavřela kapitola Lidová myslivost na Bezdružicku. Na přiložených snímcích
z rodinných alb si můžeme lidi, kterým byl les koníčkem, připomenout.
Jiří Bízek
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Myslivecké sdružení Bezdružice
Roku 1949 vznikla v Bezdružicích Lidová lovecká společnost. Nyní v rukou
držím její kroniku a vzpomínám, co vše se od té doby událo a čeho jsem byl
svědkem od roku 1966, kdy jsem do ní vstoupil já, Milouš Honz.
Zakladateli společnosti a zároveň členy jejího výboru byli Václav Růžička, Otto Ernst, Josef Kuneš, Štěpán Pondělík, Josef Štěpánek a Karel Bartovský.
V běhu času se v jejím čele vystřídali Otto Ernst, Jaromír Bartovský, František
Doležal, Miroslav Kemka, Roman Čapek. Jako myslivečtí hospodáři působili
Václav Růžička, Josef Kuneš, Jiří Stánek a já. Lovecká společnost se časem
přejmenovala na Myslivecké sdružení Bezdružice.
MS potřebovalo zázemí, proto v roce 1973 začalo jednání s panem Jírou
o koupi chaty, jež měla sdružení sloužit. Bohužel, než se vše dojednalo, pan Jíra zemřel. Dědic chatu prodat nechtěl, ale nakonec se pro dluhy z dědictví zřekl. Chata tedy přešla do vlastnictví státu a následně nám ji Místní národní výbor v Bezdružicích převedl. Značně zdevastovanou ji poté MS opravilo
a začalo ji využívat pro svou potřebu.
Další důležitou událostí v historii sdružení bylo sloučení s MS Řešín v roce
1981. Nově vzniklé sdružení obhospodařovalo honitbu o 1800 hektarech. Mělo
22 členů a dva adepty.
Členové MS taktéž ve svém volném čase pomáhali na brigádách. Například
v roce 1981 takto odpracovali 103 hodin pro MNV Bezdružice, 112 hodin
pro státní lesy a 120 hodin pro státní statky.
Činnost MS ale nesestávala pouze z práce, členové také měli šanci se bavit.
Nelze proto nevzpomenout na slavné myslivecké plesy, účast na pivních slavnostech a na poslední leče, na nichž v 95 % případů přispívala k dobré náladě
kapela Jana Urbánka.
Během svého působení obdrželo MS několik čestných uznání za zásluhy
o myslivost. Lovecké využití členů bylo vysoké, a to jak při individuálním lovu, tak při honech na drobnou zvěř nebo nátlačkách. V loveckých trofejích získalo MS zlaté medaile v kategorii srnčí a jelen sika.
Ani našemu sdružení se však po roce 1989 nevyhynuly problémy. Jedním
z nich bylo rozhodnutí Městského úřadu Stříbro o zrušení honitby. Odvoláním
ke Krajskému úřadu v Plzni a na přímý zásah Ministerstva zemědělství ČR byla honitba MS Bezdružice obnovena. Nicméně během roku čekání na rozsudek
se objevily další komplikace. MS muselo zaplatit za nájem honitby, na níž nemohlo vykonávat odlov. Členové MS se tedy na nájem museli složit
z vlastních zdrojů. Nebylo to ale původních 27 členů, ale pouze 13. Zbytek
jich odešel z toho důvodu, že nevěřili v perspektivu sdružení nebo nemohli
složit peníze. Sdružení se od té doby dařilo dobře až do roku 2013, kdy nezískalo novou honitbu, přesto však pokračovalo ve své činnosti.
Proč o sdružení mluvím v minulém čase a proč vůbec připomínám jeho minulost? Koncem roku 2017 sdružení zaniká. Snad někdy v budoucnu, až o všem
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nebudou rozhodovat peníze a lidská chamtivost, nová parta nadšenců MS Bezdružice obnoví.
A úplně na závěr zajdu do bývalé honitby, ulomím zálomek a věnuji ho všem
těm, kteří prošli MS Bezdružice, a již nejsou mezi námi.
Milouš Honz
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PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Ve středu 11. října proběhlo v naší škole základní kolo soutěže
vědomostní soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž se zaměřuje
na znalosti žáků v oblasti přírodopisu, fyziky, zeměpisu, matematiky a všeobecný přehled. Naši žáci soutěžili v kategorii Kadet pro 8. a 9. třídy a zájem o soutěž byl překvapivě velký.
Z patnácti úspěšných řešitelů se medailových pozicích umístili tito žáci:
1. místo: David Matějka (8. třída)
2. místo: Tereza Chachulová (9. třída)
3. místo: Jaroslav Kotalík (9. třída)
Všem řešitelům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších kolech
soutěže.

Kateřina Vlažná

Přespolní běh
První soutěž, které jsme se v novém školním roce zúčastnili, byla soutěž
v přespolním běhu družstev. Po několika méně úspěšných letech jsme tentokrát pořadím vyšplhali těsně pod stupně vítězů. Mladší hoši i děvčata skončili
na nejméně oblíbeném čtvrtém místě, starší dívky na pátém. V mladších žácích s velkým náskokem zvítězil žák naší školy Václav Hezký.
Blahopřejeme.
První snímek: Václav Hezký na stupních vítězů,
druhý snímek: všichni účastníci z naší školy.
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Foto: Dana Steinerová

BLAHOPŘEJEME
V měsíci listopadu 2017 se dožívají
významného životního jubilea

Rohm Karel
Adamec Josef
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.

Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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Drakiáda
Dne 15. 10. proběhla v Bezdružicích tradiční Drakiáda bohužel bez přítomnosti parašutistů, ale i přesto si to děti užily. Jednou ze soutěží byla i soutěž
o „Dráčka básníka“ a zde si můžete přečíst všechny básničky, které děti složily.
Drakiáda

Letí jako mrak, na provázku přivázán.

Letí, letí drak mrak, vyletěl až do oblak, měl on krásný fráček, sedl na obláček.

Komu létá vyhrává, hurá drakiáda.
Jaroslava Sodomková

Koukal se na děti z výšky a pak se vrá- Dráček mráček, lítá po obláček, děti co
til zpět do knížky.
ho vidí, také ho moc chtějí.
Karolína Havlíková

Dráček

Letí dráček nad obláček, krásný červený má fráček. Leť si dráčku výš a výš.
Hodně krásy uvidíš. Až se vrátíš zpátky dolů, povídat si budem spolu, jak je
krásná naše zem. Leť si dráčku – hezký den.
Markétka Dostálová a spol.

Vítr fičí, vítr fouká, copak tam v něm
létá, je to asi dráček, letí na obláček.
Tadeáš Burda

Tohle je můj dráček šel si koupit fráček, potom viděl mrak, jůů to je další
drak.
Marcela Benediktová

Co to vidí maminka, draka pouští Kristýnka. Vítr není, dráček padá. Honem
draku nahoru – ať nevidíš příšeru,
vzlétl drak do oblak.
Kristýna Kozáková

Letí dráček, letí krajem, my si
s drakem rádi hrajem, když nám dráček z nebe slétne, s radostí ho na zemi
přivítáme.

Dráčku vzlétni ve svém fráčku, vítr ne- Ríša Bílý
ní, málo fouká, hodně dětí smutně
kouká.
Čáry, máry vichřice létají nám čepice
také drak, vzlétl do oblak.
Jan Soulek
16
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Plán akcí na rok 2017

25. 11.
2. 12.

4. 11.

Setkání seniorů

11. 11.

Martinské setkání

11. 11.

790 let

Zdobení vánočního stromu
Mikulášská besídka

10. 12.

Vánoční trhy

23. 12.

Setkání u betléma s písní a slovem

POZVÁNKA
Spolek přátel Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
pořádá v neděli, 5. listopadu 2017 ve 14:30 hod
v domě „U Haranta“ v Bezdružicích,
-- POVÍDÁNÍ A PROMÍTÁNÍ -Se svými zážitky z netradiční dovolené v Nepálu,
Himaláji a Indii nás seznámí PharmDr. Petr Dejmek.
Za Spolek přátel Kryštofa Haranta
Vás všechny zve Gusta Černý
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Martinské setkání
„Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok. Stejně letos jako loni, tak i napřesrok" zpívá se v jedné písničce. A už je to celý rok, co jsme se neviděli. Zveme Vás proto na 12. Martinské setkání v kostele sv. Martina v Křivcích.
Díky Vašemu zájmu a účasti proběhne další setkání. Pěvecké soubory JEN
TAK, SOUHLAS, AMÁLKA a Vy dokážete v tomto kostele vytvořit úžasnou
atmosféru plnou pohody. Dokážete podpořit děti, které vystupují poprvé
i soubory, které si zpívají pro radost.
Letos jsme zařadili do programu motto: SOLO PRO .........
Pojďme si opět připomenou svátek sv. Martina. Ochutnáme Martinskou husu,
popijeme Martinské víno, ochutnáme Martinské roháče, zahřejeme se
Medovinou a svařeným vínem.
Dodržujme tradici Martinských setkání i v této uspěchané době.
Vemte s sebou sluníčko a nebo teplé kabáty.
Na setkání se těší
členové spolku
Martinus
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SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ V ZÁMECKÉ
RESTAURACI
10. 11. - 12. 11. 2017
Bruscheta s paštikou z husích jater (1,7)

49,- Kč

Polévka z pečeného česneku (7)

39,- Kč

Husí Stifado s opečenými plátky brambor 189,- Kč
Husí Stifado s červeným, bílým zelím na víně s ořechy
a variací knedlíků (1,3,7,8)
199,- Kč
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17. 11. - 19. 11. 2017
Vepřové hody v zámecké restauraci
0,25l Zabíjačková polévka (1)

29,- Kč

100g Ovar s hořčicí a křenem, pečivo (1,10)

45,- Kč

100g Tlačenka světlá s cibulí a octem, pečivo (1)

49,- Kč

100g Tlačenka tmavá s cibulí a octem, pečivo (1)

49,- Kč

200g Jitrnice opečená, kyselé zelí, pečivo (1)

59,-Kč

200g Jelito opečené, kyselé zelí, pečivo (1)

59,- Kč

200g Zabijačkový guláš, pečivo (1)

129,- Kč

26

Bezdružický zpravodaj 11/2017

27

Bezdružický zpravodaj 11/2017

SPORT

Oddíl fotbalu

Muži A
Muži si v okresním přeboru za poslední měsíc moc nepomohli, pouhé dvě remízy to je málo, i když vyhráli 2x na pokutové kopy. Takže ze čtyř zápasů získali pouze 4 body. Ve venkovním zápase na Přimdě se jim nepodařilo udržet
nadějné vedení po poločase 2:0, utkání skončilo remízou. Domácí zápas
s Lomem byl nahoru a dolů, bylo mnoho šancí na obou stranách, ale většinou
trestal soupeř po našich chybách. Výsledek neodpovídal hře, ale nakonec nám
soupeř uštědřil sedm branek. Ve druhém venkovním zápase ve Starém Sedlišti,
kde se hrálo s Tisovou, se nám opět nedařilo. Snížení přišlo až za stavu 4:0 pro
domácí. V domácím zápase se Studánkou se nám podařilo vyrovnat ve druhém
poločase. Soupeř měl více šancí, ale o to mi jsme měli více štěstí. Nakonec
jsme díky brankáři Pavlu Dvořákovi vyhráli i na pokutové kopy.
Přimda - Be
Be – Lom
Tisová – Be
Be – Studánka A

2:2
2:7
5:3
1:1

Čada L. , Szegecs D.
Čada L. 2
Fojtík R. 2, Čada L.
Štefanisko L.

PK (5:6)
PK (4:1)

Muži B
„B“ mužstvo si v soutěži vede lépe, je zatím na 4. místě. Tři vítězství a jedna
prohra, to je bilance za poslední měsíc. Překvapivá byla hlavně výhra ve Vranově, i když se prohrávalo o poločase 1:0. Domácí zápas s druhým mužstvem
soutěže Třemešnou byl vyrovnaný a chybělo kousek štěstí k vyrovnání
po střele Davida Szegecse těsně před koncem zápasu.
Vranov – Be
Be – Zhoř

2:4
6:1

Be – Třemešné

1:2

Čada L. 3, Szegecs D.
Gruber J., Gábor V., Štrunc J., Szegecs D., Kozelka J., vlastní
Filip M.

Žáci
Nejúspěšnějším mužstvem podzimu jsou žáci, kteří kralují své soutěži.
St. Sedliště – Be
Studánka – Be
Be – Ch. Újezd

0:2
0:2
6:1

Oroz D., Heský V.
Korim L., Kotalík J.
Korim L., Fojtík P. 2, Kotalík J. 2, Suk M.

Senioři
Největším překvapením podzimu jsou však naši senioři, kteří po podzimní
části soutěže vedou tuto soutěž před Částkovem. Toto nepamatují ani největší
pamětníci. První místo podzimu 14 bodů, skóre 17:12.
28
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Be – Tachov
Be – Trstěnice
Záchlumí – Be

4:2
2:3
1:4

Šípek M., Filip M., Kolesa J., Kadlec L.
Šípek M., Filip M.
Šípek M. 3, Lacina J.
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek

STARŠÍ ŽÁCI
V neděli 8. 10. 2017 jsme odehráli zápas ve Starém Sedlišti. Utkání se hrálo
na těžkém podmáčeném terénu. V 48. minutě skóroval z dalekého přímého
kopu Denis Oroz. V 69. minutě přidal další gól Vašek Hezký. Vyhráli jsme
2:0.
Dne 15. 10. 2017 jsme odjeli odehrát další utkání do Studánky. Jednalo se
o klíčový zápas, jelikož Studánka je na druhém místě v tabulce a věděli jsme,
že toto utkání nebude lehké. V průběhu utkání jsme se museli vyrovnat
s nepřízní rozhodčího, který nás v několika situacích poškodil. Celý tým
se však vzchopil a nenechal se tímto ovlivnit. Nakonec hráči zápas dovedli
do vítězného konce a utkání skončilo 2:0. Góly dali v 34. minutě Lukáš Korim a dr uhou br anku stř elil z př ímého kopu Jarda Kotalík.
V neděli 22. 10. 2017 jsme doma odehráli další utkání a to s Chodským Újezdem. Tento zápas jsem nepodcenili a dovedli ho též do vítězného konce
a utkání skončilo 6:1. Góly dali Lukáš Korim, 2 x Jaroslav Kotalík, 2 x Patrik Fojtík a Milan Suk.
S velkým potěšením musíme říci, že naši hráči jsou na prvním místě v tabulce
s plným počtem 18 bodů a skóre 31:2.
První místo v tabulce si celý tým žáků zaslouží za jejich píli, svědomitost, celkovou hru i přístup v trénincích. Žáci trénují 2 x týdně, kdy tréninky
nevynechali ani o letních prázdninách.
Jindřich Myška
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Foto: Pavla Myšková
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Fotbal - mladší přípravka 2017/2018
Okresní soutěž mladších přípravek – turnaj 30. 9. 2017 – Planá
TJ Jiskra Bezdružice – TJ Baník Stříbro
11:1
Hošek Jan 2, Kašpar Matyáš 2, Šmídmajer Matěj
2, Kašparová Eliška,
Košátko Adam, Houdek
Jiří, vlastní 2
FK Planá - TJ Jiskra Bezdružice
3:3
Košátko Adam, Böhm
Martin, Šmídmajer Matěj
FK Planá - TJ Baník Stříbro
9:1
TJ Jiskra Bezdružice – TJ Baník Stříbro
4:0
Houdek Jiří 2, Košátko
Adam, Kašpar Matyáš
FK Planá - TJ Jiskra Bezdružice
0:4
Kašpar Matyáš 2, Böhm
Martin, Houdek Jiří
FK Planá - TJ Baník Stříbro
3:1
S výjimkou prvního utkání s Planou, kdy jsme se soupeřem remizovali, jsme
všechna ostatní utkání celkem jednoznačně vyhráli. Pouhé čtyři obdržené góly
jsou výbornou vizitkou našich brankářů i celého mužstva. Velký počet vstřelených gólů naopak svědčí o naší kvalitní útočné hře, a to jsme ještě v prvním
utkání se Stříbrem nedali penaltu.
Turnaj jsme odehráli v tomto složení: Kašparová Eliška, Bílý Richard, Böhm
Martin, Hošek Jan, Houdek Jiří, Kašpar Matyáš, Kolesa Matyáš, Košátko
Adam, Šmídmajer Matěj. Trenéři: Soulek Jan, Doležal Jiří.
Fotbalový turnaj „Výchovou k fotbalu pro zdraví“ - Plzeň, 5. 10. 2017
Hadačka – Bezdružice
1:0
Kožlany – Bezdružice
2:1
Šmídmajer Matěj
Dolní Lukavice – Bezdružice 2:3
Kašpar Matyáš, Böhm Martin, Bílý Richard
Radkovice – Bezdružice
4:0
Hrádek – Bezdružice
6:0
Luby – Bezdružice
7:1
Kašpar Jiří
Žihle – Bezdružice
3:0
Měčín – Bezdružice
0:3
Košátko Adam, Hošek Jan, Kolesa
Matyáš
Ve čtvrtek 5. října jsme se na pozvání vedení Plzeňského kraje a společnosti
NET4GAS zúčastnili v areálu klubu Senco Doubravka v Plzni zajímavého fotbalového turnaje. Celkem jsme sehráli osm zajímavých utkání se soupeři, kteří
byli v drtivé většině případů minimálně o jeden rok starší. Se všemi jsme odehráli vyrovnaná a kvalitní utkání, i když výsledkově jsme mnohdy měli smůlu.
Zejména první dvě utkání celého turnaje jsme těsně prohráli po našich zbyteč31
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ných chybách. Ale chybami se člověk i fotbalisti učí, takže jsme si z toho vzali
nějaká ponaučení a pokračovali jsme dál. V konečném součtu jsme obsadili
slušné 7. místo. Naše brankářka Eliška Kašparová byla vyhlášena nejlepší
brankářkou celého turnaje a obdržela pohár a brankářský dres. Každý hráč dostal od pořadatelů pěkné a hodnotné ceny. Pro mužstvo jsme z rukou kapitána
FC Viktoria Plzeň Romana Hubníka dostali dva fotbalové míče. Odměnou na
závěr bylo společné foto s již zmíněným Romanem Hubníkem.
Turnaj jsme odehráli v tomto složení: Kašparová Eliška, Böhm Martin, Bílý
Richard, Houdek Jiří, Hošek Jan, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kolesa Matyáš,
Soulek Jan, Šmídmajer Matěj. Trenéři: Soulek Jan, Doležal Jiří.
Regionální soutěž mladších přípravek – turnaj 7. 10. 2017 – Holýšov
TJ Holýšov - TJ Jiskra Bezdružice
6:0
FK Nepomuk - SK Petřín „A“
3:6
TJ Holýšov - FK Nepomuk
6:1
SK Petřín „A“ - TJ Jiskra Bezdružice 7:4
Kašpar Jiří 2, Kašpar Matyáš,
Soulek Jan
TJ Holýšov - SK Petřín „A“
3:4
TJ Jiskra Bezdružice - FK Nepomuk 7:5
Houdek Jiří 2, Kolesa Matyáš 2
Soulek Jan 2, Hošek Jan
V pořadí třetí turnaj regionální soutěže měl kvalitní obsazení. V prvním utkání
s domácími jsme měli i dost smůly, ale soupeř byl nepochybně lepší, i když výsledek je vzhledem k průběhu hry pro nás příliš krutý. V druhém utkání jsme
sice prohráli s nejlepším mužstvem tohoto turnaje o tři branky, ale utkání bylo
velmi vyrovnané. V posledním utkání jsme byli lepší, ale příliš snadno a velmi
rychle jsme soupeři darovali vyrovnání ze stavu 5:3 na 5:5. Potom však naši
zabrali a nakonec jsme ještě dva góly vstřelili.
Turnaj jsme odehráli v tomto složení: Kašparová Eliška, Böhm Martin, Bílý
Richard, Houdek Jiří, Hošek Jan, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kolesa Matyáš,
Soulek Jan, Šmídmajer Matěj. Trenéři: Soulek Jan, Doležal Jiří.
Okresní soutěž mladších přípravek – turnaj 14. 10. 2017 – Stříbro
Chodová Planá – Bezdružice
2:1
Kašpar Jiří
Bezdružice – Stříbro
7:1
Hošek Jan 2, Houdek Jiří, Kašparová Eliška, Kolesa Matyáš,
vlastní 2
Stříbro – Chodová Planá
1:8
Bezdružice – Chodová Planá
3:4
Kašpar Jiří 3
Stříbro - Bezdružice
0:12 Kašpar Jiří 3, Košátko Adam 3,
Hošek Jan 2, Bílý Richard, Kašparová Eliška, Kašpar Matyáš,
Kolesa Matyáš
Chodová Planá – Stříbro
6:2
32
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Velmi vyrovnaná a pro danou kategorii velmi kvalitní utkání jsme odehráli
s Chodovou Planou. Sice jsme obě utkání těsně prohráli, ale odnesli jsme si
spoustu zkušeností a poznatků do dalších tréninků. Naopak obě utkání se Stříbrem měla jednoznačný průběh, a tak si naši s chutí zastříleli.
Turnaj jsme odehráli ve složení: Kašparová Eliška, Bílý Richard, Hošek Jan,
Houdek Jiří, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kolesa Matyáš, Košátko Adam, Soulek Jan. Trenéři: Soulek Jan, Doležal Jiří.
Regionální soutěž mladších přípravek – turnaj 21. 10. 2017 – Bezdružice
FK Planá - FK Tachov
5:5
SK Petřín „B“ - TJ Jiskra Bezdružice 3:5
Kašpar Jiří 2, Hošek Jan, Houdek Jiří, vlastní
TJ Jiskra Bezdružice - FK Planá
5:5
Kašpar Jiří 2, Houdek Jiří, Kašpar Matyáš, Soulek Jan
FK Tachov - SK Petřín "B"
4:1
SK Petřín "B" - FK Planá
1:3
FK Tachov - TJ Jiskra Bezdružice
0:3
Hošek Jan, Kašpar Matyáš,
Kolesa Matyáš
Další turnaj regionální soutěže se odehrál na našem fotbalovém hřišti. Již podruhé jsme se v rámci regionální soutěže utkali s mužstvy FK Planá a SK Petřín „B“. I druhé letošní vzájemné utkání s mužstvem SK Petřín „B“ jsme vyhráli o dvě branky. FK Planá je letos na podzim naším nejčastějším soupeřem
v obou soutěžích. V předchozích utkáních jsme čtyřikrát zvítězili a dvakrát remizovali. I tentokrát to vypadalo na naše vítězství. Rychlé vedení 4:1 po necelých pěti minutách nás ale dokonale uspalo a soupeř to využil k otočení skóre
na 4:5. Z penalty jsme sice trefili pouze břevno, ale nakonec se nám podařilo
aspoň vyrovnat. Vzhledem k začátku utkání to ale byly ztracené dva body.
Mužstvo FK Tachov bylo naším častým soupeřem na turnajích v loňské fotbalové sezóně. Letos jsme se však utkali poprvé. Po skvělém výkonu všech našich fotbalistů a výborných zákrocích naší brankářky Elišky Kašparové jsme
vyhráli 3:0. Dvě výhry a jedna remíza pro nás znamenaly velký úspěch a první
místo na tomto turnaji. Odměnou všem mužstvům byla pizza ze Zámecké restaurace Bezdružice. Pro všechny naše fotbalisty, naší fotbalistku Elišku
i pro trenéry připravili Šmídmajerovi krásné perníkové medaile.
Turnaj jsme odehráli ve složení: Kašparová Eliška, Bílý Richard, Hošek Jan,
Houdek Jiří, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kolesa Matyáš, Košátko Adam, Pecháček Václav, Soulek Jan, Šmídmajer Matěj. Trenéři: Soulek Jan, Doležal Jiří.
Všechna utkání s přehledem zvládli rozhodčí pánové Petr Holík a Jan Horváth,
za což jim děkujeme.

Okresní soutěž mladších přípravek – turnaj 28. 10. 2017 – Tachov
Tachov – Bezdružice 1:1
Kašparová Eliška
Stříbro – Tachov
0:9
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Bezdružice – Stříbro

6:2 Košátko Adam 3, Hošek Jan, Kašparová Eliška,
Kolesa Matyáš
Bezdružice – Tachov 1:2 Kolesa Matyáš
Tachov – Stříbro
8:0
Stříbro - Bezdružice
0:6 Soulek Jan 2, Bílý Richard, Hošek Jan, Houdek
Jiří, Kašpar Matyáš
Poslední turnaj okresní soutěže jsme odehráli na umělé trávě v Tachově.
V prvním utkání s Tachovem jsme se ujali vedení z penalty, kterou s přehledem
proměnila brankářka Eliška Kašparová. Herně velmi vyrovnané utkání nakonec
skončilo asi spravedlivou remízou, i když jsme měli více šancí a trochu smůly
při trefě do tyče. I druhé utkání s domácími bylo velmi vyrovnané. Při soupeřově vedení 2:0 se nám podařilo vstřelit gól, ale na remízu, která visela ve vzduchu, jsme nedosáhli.
Obě utkání se Stříbrem byla celkem jednoznačná, ale nutno podotknout, že stříbrští se zlepšují a jejich výkony byly nepochybně výrazně lepší než na předchozích turnajích.
Turnaj jsme odehráli ve složení: Kašparová Eliška, Böhm Martin, Bílý Richard, Hošek Jan, Houdek Jiří, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kolesa Matyáš,
Košátko Adam, Soulek Jan. Trenéři: Soulek Jan, Doležal Jiří.

Regionální soutěž pořádaná Plzeňským krajským fotbalovým svazem bude
pro letošní rok končit turnajem v sobotu 4. listopadu. V Plzni budou našimi
soupeři FC Viktoria Plzeň, SK Petřín „A“ a FK Tachov.
Za TJ Jiskra Bezdružice Jan Soulek

Foto: Dana Bešťáková
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Oddíl ledního hokeje
1. mistrovské utkání - HC Lipnice : J. Bezdružice
3 : 5 (0:2, 3:2, 0:1)
Sestava: Nový - M. Velich, Singer - Šmat, Hlaváč - Daliman, Boček, Jelínek Vacata, Šlajer, Herejk
Góly: 2 Daliman, Jelínek, Herejk, Vacata
2. mistrovské utkání - HC Jiskra Bezdružice : HC Touškov 1 : 3 (0:1,0:2, 1:0)
Sestava: Nový - Šmat, Hlaváč - M. Velich, Singer - Daliman, Boček, Janota Herejk, Šlajer, Vacata, Jelínek
3. mistrovské utkání - A. Kaznějov B : Jiskra Bezdružice 6 : 1 (1:1, 3:0, 2:0)
Sestava: Nový - Šmat, M. Petřina - M. Velich, Herejk - Daliman, Boček, Jelínek
- Herejk, Seknička st., Vacata
Gól: Herejk
Za oddíl ledního hokeje Petr Kalista

Foto: Bötcher Petr st.
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Fakturant/ka pro žárovou zinkovnu
Bezdružice

Hledáte stabilní a perspektivní zaměstnání? Přijďte pracovat pro
SIGNUM spol. s r.o. Hledáme nového kolegu / kolegyni pro zinkovnu v Bezdružicích.
Kdo jsme?
Jsme česká firma SIGNUM provozující největší síť žárových zinkoven
v České republice a na Slovensku. Celkem provozujeme deset žárových zinkoven. Také vyrábíme ocelové konstrukce pro významné stavby na celém světě.

Koho hledáme?
Fakturant/ka pro žárovou zinkovnu
Náplň práce: přijímání zakázek, fakturace, vedení pokladní agendy žárové zinkovny v Bezdružicích.
Požadujeme: min. středoškolské vzdělání, znalost práce na PC, zodpovědnost, bezúhonnost, základní znalost NJ výhodou.
Nabízíme: stabilní práci na dobu neurčitou 37,5 hod týdně, jednosměnný provoz, nástupní plat 18.000 Kč, příspěvek na stravování.

Nástup ihned. Životopisy zasílejte na pavel.huda@signumcz.com.
SIGNUM spol. s r.o.
Úterská 291
Bezdružice
www.signumcz.com
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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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5. 10. 2017 Fotbalový turnaj v Plzni

Foto: Dana Bešťáková

