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Vážení občané,
máme před sebou poslední vydání Bezdružického zpravodaje s letopočtem
2017. V kalendářích se objevil prosinec a počasí nám již několikrát dalo jasně
najevo, že zima se hlásí o slovo. Dny se nám budou ještě více zkracovat, a tak
si zkusme v předvánočním shonu najít čas na čtení obsahu následujících stránek.
Letošní listopad byl velmi bohatý na kulturní a společenské akce. V sobotu
čtvrtého se odpoledne a v podvečer při tradičním setkání velmi dobře bavili
naši senioři. O týden později se v kostele svatého Martina v Křivcích konalo
vždy příjemné a pohodovou atmosférou naplněné Martinské setkání. Spolek
Martinus v čele s paní Helenou Bockovou pro všechny návštěvníky připravil
zajímavý a hodnotný program. Zaplněný kostel se mnohokrát rozezněl potleskem, který byl odměnou pro všechny účinkující. Tentýž den se krátce po osmnácté hodině začal velmi rychle plnit sál našeho kulturního domu. Večer plný
hudebních a pěveckých vystoupení byl připomínkou 790 let od první zmínky
o Bezdružicích. Součástí programu bylo také představení druhého dílu knihy
Bezdružicko na starých pohlednicích. Na poslední listopadovou sobotu bylo
připraveno tradiční zdobení vánočního stromu na náměstí Kryštofa Haranta.
Obvyklý program byl velmi příjemně zpestřen vystoupením divadla Chůdadlo.
V listopadu pokračovaly práce na úpravách zeleně v ulici Na Sídlišti. Došlo
i na kácení některých stromů, ale také bylo vysazeno mnoho nových stromů.
Většina plánovaných prací bude letos za námi. V průběhu zimy se ozdravných
řezů dočkají kaštany u hřbitova a lípy v parčíku na náměstí. Práce, které se letos nestihnou, přijdou na řadu v druhém čtvrtletí příštího roku. Pro úplnost je
třeba dodat, že všechny práce jsou zahrnuty do dvou projektů. Projekt
s názvem „Revitalizace zeleně na sídlišti v Bezdružicích“ bude finančně podpořen prostředky Evropské unie z Operačního programu životní prostředí
2014 - 2020. Druhý projekt nese název „Doplňkové výsadby a ošetření stromů
v Bezdružicích“ a finanční podporu získá z Národního programu životní prostředí.
Ve středu 22. listopadu jsme od společnosti Agrowest Plzeň, a. s. převzali traktor Zetor Proxima CL 80 s jednonápravovým návěsem. Již o den dříve jsme
obdrželi sněhovou radlici a mulčovač. Nová technika výrazně přispěje k rychlejší a kvalitnější zimní údržbě komunikací již tuto zimu v Bezdružicích
i ve všech místních částech. Po mnoha letech již nebudeme při zimní údržbě
potřebovat pana Oldřicha Hovorku a jeho techniku. Za jeho dlouholeté, kvalitní a spolehlivé služby mu patří srdečné poděkování.
Věřím, že s většinou čtenářů našeho zpravodaje se setkáme při některé předvánoční kulturní akci.
Do závěru roku 2017 přeji především hodně klidu a pohody, krásné prožití vánočních svátků a úspěšný začátek roku 2018.
Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
listopad 2017
1. 11. 2017
V Karlových Varech se od 9:00 hodin konalo jednání Rady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ).
2. 11. 2017
V 7:30 hodin bylo v sídle společnosti Ekodepon zahájeno jednání
k problematice výstavby nového sběrného dvora.
Od 9:00 hodin se v kanceláři starosty konalo pracovní jednání k přípravě stavby tlakové kanalizace v ulicích V Podzámčí, U Tiskárny a Západní.
3. 11. 2017
V 10:00 hodin bylo v kanceláři starosty zahájeno jednání se zástupci společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve věci přeložky vedení vysokého napětí v lokalitě
u žárové zinkovny.
6. 11. 2017
Dopoledne se starosta v Plzni zúčastnil semináře k EET.
10. 11. 2017
Starosta se v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže o titul
„Nejkrásnější nádraží České republiky“.
13. 11. 2017
Od 9:00 hodin se v Konstantinových Lázních uskutečnilo jednání členské
schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
13. 11. 2017 – 76. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o dalším postupu při řešení problémů vzniklých po auditu projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centrální části města“.
3. Informace o realizaci projektů „Revitalizace zeleně na sídlišti
v Bezdružicích“ a „Doplňkové výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“.
4. Informaci o vyhlášení volného dne ředitelky školy ve čtvrtek dne
9. 11. 2017.
5. Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016 – 2017.
6. Informace o hospodaření ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice k 30. 9. 2017.
7. Informaci o schválení dotace na realizaci projektu „MODERNIZACE TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU V BEZDRUŽICÍCH“
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, DT č. 6 –
Podpora obnovy sportovní infrastruktury ve výši 2 466 224 Kč.
8. Závěrkový list (potvrzení o uzavření burzovního obchodu na trhu PXE
pro konečné zákazníky).
9. Avíza připravovaných výzev MAS Český Západ, z. s. k předkládání Žádostí
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o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD).
10. Informace o podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce
2018.
11. Vyhodnocení pilotního projektu „Zprostředkování výdeje občanských
průkazů na pověřených obecních úřadech“.
12. Program 38. zasedání ZM, které se uskuteční dne 15. 11. 2017.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Plnou moc k zastupování ve všech právních věcech ve věci škody způsobené na majetku v Kulturním domě v Bezdružicích.
3. Podání žaloby na zaplacení částky 5 842 Kč.
4. Záměr pronájmu pozemků pozemků p. p. č. 902/1 o výměře 5 788 m2,
p. p. č. 902/2 o výměře 2 204 m2, st. p. č. 51 o výměře 319 m2, budovy č. p.
33 na st. p. č. 51 vše v k. ú. Křivce, p. p. č. 670/1 o výměře 4 966 m2,
p. p. č. 670/2 u výměře 867 m2, p. p. č. 670/3 o výměře 1 335 m2 vše v k. ú.
Bezdružice.
5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru.
6. Neprodloužit Nájemní smlouvu ze dne 29. 2. 2016 na byt č. 11, Na Sídlišti
247, 349 53 Bezdružice.
7. Návrh na vyřazení DDHM
MěÚ Bezdružice v celkové hodnotě
4 554,57 Kč.
8. Zavedení poskytování pečovatelské služby.
 D. Rada města doporučuje:
1. Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o právu provést stavbu „Bezdružice,
U Tiskárny, V Podzámčí, Západní – tlaková kanalizace“ s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech (VSOZČ), Studentská 328/64,
360 07 Karlovy Vary.
14. 11. 2017
Od 9:00 hodin se konalo jednání s projektantem ve věci rekonstrukce šaten
včetně zajištění ohřevu TUV v tělocvičně ZŠ.
Přibližně hodinu po poledni byla zahájena schůzka k rekonstrukci podlahy
v tělocvičně ZŠ.
15. 11. 2017 - 38. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 11. 10. 2017.
3. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
4. Informace o schválení dotace na realizaci projektu „MODERNIZACE TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU V BEZDRUŽICÍCH“
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, DT č. 6 –
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Podpora obnovy sportovní infrastruktury ve výši 2 466 224 Kč.
5. Informace o realizaci projektů „Revitalizace zeleně na sídlišti v Bezdružicích“ a „Doplňkové výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“.
6. Informace o podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2018.
7. Informace o přípravě a realizaci projektů.
8. Návrh rozpočtu města na rok 2018.
9. Zprávu o činnosti finančního výboru.
10. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Záměr prodeje pozemku p. č. 1607 o výměře 8 m2, druh ostatní plocha a pozemku p. č. 1483/13 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice, za účelem zarovnání pozemku se zahradou. Cena pozemků bez DPH je 85 Kč/m2.
4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. č. IV-12-0012306/1/VB „Bezdružice, TC, Plzeňská p. č. 1258/3 – kNN“, se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín.
5. Smlouvu o právu provést stavbu „Bezdružice, U Tiskárny, V Podzámčí, Západní – tlaková kanalizace“ s Vodohospodářským sdružením obcí západních
Čech (VSOZČ), Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary.
6. .V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“) za použití § 44 stavebního zákona návrh na pořízení
Územního plánu Bezdružice.
7. Starostu města Bezdružice Mgr. Jana Soulka jako určeného zastupitele
pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu Městským úřadem Stříbro,
odborem výstavby a územního plánování.
8. Rozpočtové opatření č. 10/2017.
16. 11. 2017
Starosta se v Plzni zúčastnil sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.
20. 11. 2017
Dopoledne se starosta se v Plzni zúčastnil diskusního setkání „Proměny rozpočtu EU: Vyschnou v Plzeňském kraji evropské fondy?“.
Od 17:00 hodin se v Domě U Haranta uskutečnilo jednání Výboru partnerství
VP MAS Český Západ.
22. 11. 2017
Krátce po osmé hodině bylo v Plzni v sídle Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje zahájeno jednání k možnosti podání žádosti o dotaci na výstavbu nového sběrného dvora.
V průběhu dopoledne převzal vedoucí organizační složky Technické služby
pan Petr Čapek traktor Zetor Proxima CL včetně příslušenství.
6
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23. 11. 2017
Starosta se od 9:00 hodin ve Studánce zúčastnil jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Vodárenské sdružení obcí Halže.
24. 11. 2017
Od 9:00 hodin se v Karlových Varech uskutečnilo jednání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ).
27. 11. 2017 - 77. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Sdělení o zarybnění rybníka Zaječí.
3. Informace o realizaci projektů „Revitalizace zeleně na sídlišti v Bezdružicích“ a „Doplňkové výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“.
4. Informace o přípravě realizace projektu „MODERNIZACE TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU V BEZDRUŽICÍCH“.
5. Nabídku společnosti D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s. r. o. na vypracování
projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti
a projektové dokumentace pro provedení stavby „ Bezdružice – úprava
křižovatky silnice III/201 61 a MK Revolučních Gard“.
6. Nabídku společnosti ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby obnovy domů č. p. 31 a 32 na náměstí Kryštofa Haranta
v Bezdružicích.
7. Informace o přípravě stavby cyklostezky z Bezdružic do Konstantinových
Lázní.
8. Informace o přípravě stavby nového sběrného dvora.
9. Informace o podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce
2018.
10. Protokol o kontrole pod č. j. MPSV-2017/174379-224/1.
11. Program 39. zasedání ZM, které se uskuteční dne 18. 12. 2017.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Žádost ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice, příspěvková organizace o převod částky 19 772,70 Kč z rezervního fondu do investičního fondu na financování
opravy myčky ve školní kuchyni.
3. Přidělení neinvestiční dotace ve výši 36 241 Kč na výdaje jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí v roce 2017.
4. Uzavřít s Generali pojišťovnou a. s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
flotilovou pojistnou smlouvu o pojištění vozidel za roční pojistné
87 541 Kč.
5. Uzavřít se společností ATLAS consulting spol. s r. o., Výstavní 292/13,
702 00 Ostrava Servisní smlouvu č. 490170703 programového vybavení
SMLOUVY. Pořizovací cena činí 15 000 Kč bez DPH, roční aktualizace
za cenu 10 000 Kč bez DPH.
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D. Rada města doporučuje:
1. ZM schválit neuvolněným členům měsíční odměny za výkon funkce
v následujících částkách:
Funkce:
člen ZM bez dalších funkcí 526 Kč
člen ZM/člen výboru
983 Kč
člen ZM/předseda výboru 1 441 Kč
člen ZM/2 x člen výboru
1 441 Kč
člen RM
1 487 Kč
předseda komise RM
915 Kč
člen komise RM
458 Kč
místostarosta
4 576 Kč
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.


28. 11. 2017
Od 10:00 hodin proběhlo v kanceláři starosty jednání se zástupcem firmy
Komterm, a. s. Předmětem jednání bylo provozování kotelny v ulici Na Sídlišti.
29. 11. 2017
V 10:00 hodin byla v Domě U Haranta zahájena schůzka zástupců dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko se zástupci partnerského
sdružení obcí Steinwald Allianz ze sousedního Bavorska.

Jan Soulek, starosta města

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Bezdružice se uskuteční
v pondělí 18. 12. 2017 v Domě U Haranta
(změna termínu a místa konání vyhrazena).

Městský úřad Bezdružice
bude ve čtvrtek dne 7. 12. 2017
od 11:30 hodin uzavřen.
Jana Wajdová
tajemnice MěÚ Bezdružice
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Místní poplatek „za odpady“
– poplatková povinnost za rok 2017
Poplatníci, kteří doposud nezaplatili místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za rok 2017, mají poslední možnost splnit svou poplatkovou povinnost bez zvýšení poplatku.
Dle čl. 7 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů bude sazba poplatku nezaplaceného do skončení kalendářního roku, za který se poplatek hradí
(do 31. 12. 2017), zvýšena o 50% z dlužné částky; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Poplatek je možné uhradit buď hotově, platební kartou v pokladně Městského úřadu Bezdružice nebo bezhotovostním převodem na účet města Bezdružice č. ú.: 125721872/0300, variabilní symbol: 1340, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.
Více informací: Městský úřad Bezdružice, odbor výstavby a životního prostředí, e-mail: zivotni@bezdruzice.cz, tel.: 374 630 517.
Jaroslava Urbánková
referentka životního prostředí

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÝCH SUROVIN BEZDRUŽICE 2017
Otevřeno bude tyto soboty:
2. 12.

9:00 – 13:00 hod

16. 12.

9:00 – 13:00 hod

30. 12.

9:00 – 13:00 hod

JIŘÍ HÝSEK – ÚTERSKÁ ULICE – 349 53 BEZDRUŽICE
TEL.: 603 715 252, 737 947 464
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Nezapomeňte na předplatné Bezdružického zpravodaje na rok 2018, které můžete uhradit v podatelně MěÚ
Bezdružice od 2. 1. 2018.

Zarybnění rybníka Zaječí
Vážení přátelé, vážení kolegové rybáři, vážení příznivci rybníka Zaječí, tímto
Vám oznamujeme, že tak jako každý rok, tak i tento, proběhlo podzimní zarybnění rybníka Zaječí. Tato všemi očekávaná akce se konala 28. 10. 2017.
Do rybníka jsme vysadili rybí osádku o celkové hmotnosti 519 kg. Můžeme
s radostí konstatovat, že i pro tento rok se nám povedlo zarybnit množstvím
vyšším, než bylo množství ryb v Zaječáku odlovených.
Konkrétně se jednalo o 425 kg kapra obecného o slušné velikosti od 40
do 60 cm. Dosazovaní kapři - tzv. „šupíci“ - měli skutečně krásnou formu těla.
Nepochybujeme o tom, že i několik vypuštěných kusů bachratého „lysce“
v budoucnu ocení převážně sportovní rybáři, upřednostňující lov chyť a pusť.
Dále pak byl rybník Zaječí zarybněn 5-ti kg štiky obecné o velikosti od 20
do 45 cm, které jistě brzy dorostou a potěší rybáře zainteresované lovem dravců. Neopomněli jsme také dosadit oblíbeného amura bílého o velikosti od 40
do 65 cm a celkové hmotnosti 64 kg a opět několik kusů tolstolobika bílého
o velikosti od 40 do 55 cm v celkové hmotnosti 25 kg.
Na závěr bychom Vám všem chtěli, tak jako i v letech minulých, popřát pohodu a klid v čase předvánočního shonu a krásné chvíle při zapalování adventních svíček !!!

Vaši Rybáři od Zaječáku, z.s.
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HASIČSKÉ ZPRÁVY
Chtěl bych Vás seznámit s činností hasičů za poslední měsíce.
První akcí, kterou bych rád začal, byla oslava založení 70 let SDH
v Konstantinových Lázních, kde jsme pomáhali s občerstvením s naší zrenovovanou udírnou. Další akcí bylo zajištění dopravy na Bezdružické křižovatce při závodu cyklistů. Hned druhý den jsme vypomáhali při akci „Otevřený
zámek v Bezdružicích“ s občerstvením. 24. července jsme tatrou zajeli na policejní tábor do Melchiorovy Hutě, kde jsme dětem vyrobili nádhernou pěnu.
Děti byly nadšené a náramně si to užily. Po třech hodinách jsme se vrátili
do hasičárny. Tato akce se uskutečnila díky těmto sponzorům: Kozáková Alena, Myšková Pavla a Štefanisková Hana. Děkujeme! 5. srpna se konalo Bezdružické parní léto a vzhledem k velkému suchu jsme museli doprovázet každou jízdu parničky a hlídat okolí tratě. Mimo jiné jsme také plnili vodu
do parničky. To samé se konalo i v neděli 6. srpna. Vzhledem k tomu, že
do tatry se vejdou jen 4 osoby, byli jsme nuceni pořídit ještě jedno zásahové
vozidlo a to Wolksvagen transporter obsah 2,5 litru a 4x4. Hlavní poděkování
patří p. Jiřímu Pazderovi, který nám vůz zařídil. Auto je od Policie ČR, tudíž
jsme na něm museli udělat nějaké úpravy pro naše potřeby. Jinak je auto
v dobrém stavu a přemýšlíme o nastříkání do hasičských barev. V září jsme
dostali vysílačky, které jsme dali do provozu a jednu z nich namontovali
do auta. Nyní se už bez problému dovoláme do Plzně na hasičskou základnu.
V měsíci říjnu jsme se věnovali přípravám tradiční hasičské zábavy, která se
konala 21. října. Letos jsme měli jinou kapelu s názvem Proměny. Mrzí nás,
že přišlo tak málo lidí, ale děkujeme těm, kteří si cestu na zábavu našli a podpořili Bezdružické hasiče. Děkujeme paní Jaroslavě Čapkové za tradičně výborný guláš a také bych chtěl poděkovat sponzorům této akce, bez kterých
bychom se neobešli.
Borgers
Autodoprava Kozák
Účetnictví Kadlecová
Růžena a Karel Benediktovi
Marie Urbánková
Rodina Oravova
Kolesa Dalibor
Zámek Bezdružice
Zámecká restaurace Bezdružice
Myslivecké sdružení Žižkův mlýn
Lak servis Semerád
Městský úřad Bezdružice
Pekařství Pustina
Kadeřnictví Hanka
Autoservis Ernst

Belas s.r.o.
Ing. Petr Kalista
Ing. Markéta Cvrčková
Uzeniny ze statku
Ekodepon s.r.o.
ZD Vlčák Černošín
Nevagroup s.r.o.
Rapeto Čeliv
Kovovýroba Honzík
Marie Tintěrová
Agrofarmy Řešín
Merimex s.r.o.
Čerpací stanice Kokašice
Soukromý zemědělec Ota Hovorka

11

Bezdružický zpravodaj 12/2017

Soukromý zemědělec Oldřich Hovorka
Elektro servis Červenka
Elektro Pubrdlová
Restaurace u Rákosníčka
Hostinec na náměstí
Renata Stejskalová
Miroslav Jadroň
Ekologická likvidace vozidel Karel Pouba
Obchůdek u Milky
Sportbar Viktoria
I letos jsme žádali o dotaci na opravu hasičárny, ale bohužel opět jsme neuspěli a tak budeme muset řešit problémy s nastávající zimou. Pokud budou vypsané dotace i na příští rok, rozhodně to zkusíme znovu.
Na závěr tohoto článku bych chtěl poděkovat všem příznivcům hasičům.
Za hasiče Štefanisko Luděk

K N I H O V N A
Knihovna Kryštofa Haranta bude uzavřena ve dnech
21. 12. a 28. 12. 2017.
Alena Kozáková, knihovnice
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Foto z archivů - Zimní radovánky 1
V nadcházejícím zimním čase se ve vzpomínkách přeneseme do dob, kdy neexistoval internet ani sociální sítě a televize měla jen jeden, nejvýše dva programy. I v zimě proto lidé trávili mnohem víc času venku. Zejména, když bylo dost sněhu, který držel i po několik měsíců. Běžně se lyžovalo
i v Bezdružicích, zejména na západním svahu od zámku a v Konstantinových
Lázních z kopečku „od břízek“ u školy. Na dalších snímcích fotograf zachytil
zimní radovánky dětí v Pačíně. Zajímavostí je také dobová výstroj a oblečení
tehdejších lyžařů. U stejného téma zůstaneme i v lednovém vydání Bezdružického zpravodaje.
Jiří Bízek
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Halloweenský rej v tělocvičně ZŠ
Jako každý rok, tak i letos jsme nezapomněli na náš oblíbený halloweenský
svátek a patřičně jsme jej prožili. 31. 10. 2017 hned po osmé hodině ranní jsme
se rozdělili do 5-ti družstev a takto sestavení jsme se jali prokazovat svoji zdatnost na stanovištích. U létajících čarodějnic byl slalom na koštěti prima. Perníkoví ducháčci nejen zavoněli, ale když jsme je pestře nazdobili, byli
k nakousnutí. Halloweenské rébusy a puzzle nás uvedly do klidu a maximálního soustředění. Po úspěšném vyluštění křížovky týkající se tradic Halloweenu
i českých Dušiček jsme vydali opět energii při pohybovém doprovodu na píseň
Strašidelný rej. Na samý závěr nás pobavilo i potrápilo skládání básně.
Posuďte sami, jak se práce zdařila.
BUBÁK
Bu bu bu bubáci,
jsou tu jen na práci.
V noci straší,
ve dne spí.
Každý rok
nás vystraší.
Jmenuje se Bubáček,
má na sobě bílý fráček.

HALLOWEEN
Halloween je skvělý den,
bral bych ho každý týden.
Pěkně jsme si užili,
masky jsme si ušili,
řádili jsme, zpívali,
pěkně jsme se zpotili.

STRAŠIDELNÝ DEN
Je tu mnoho strašidel,
strašidelný dnešní rej.
Lítáme tu, tvoříme,
skvěle se tu bavíme.
Máme tady čarodějky,
jsou to samé dobrodějky.
Udělají ,,Abra, dabra!“,
my jsme prostě prima banda.

DEN PŘÍŠER
Na hřbitově všechny straší,
na hrobečcích svíčky hoří.
Přišli jsme tam zvečera,
letí na nás příšera.
Vylezl z ní velký duch,
omdlel z toho každý kluk.
Děvčata jen křičela,
,,Jééé, to je ale příšera!“

STRAŠIDÝLKO DUCHÁČEK
Strašidýlko Ducháček,
má moc velký nosáček.
Umí létat s raketou,
děti se tam nepletou.
Včera letěl na obloze,
divil se tam bílé koze.

Letěla tam vedle něj,
zpívala si ,,Hej, hej, hej!“

Žáci I. stupně ZŠ Bezdružice
17

Bezdružický zpravodaj 12/2017

Přehled vánočních bohoslužeb 2017
23. 12. 2017 v 17 hod zpívání u Betléma /zahájení Tříkrálové sbírky, přivítání
světla z Betléma/
24. 12. 2017 Betlémské světlo
Konstantinovy Lázně: v čase od 10:00 hod do 11:00 hod si bude možné převzít Betlémské světlo v kostele Panny Marie Lurdské
Teplá-Město: v čase od 10:00 hod do 11:00 hod a od 16:00 do 17:00 hod si
bude možné převzít Betlémské světlo v kostele sv. Jiljí /na náměstí/

Štědrý den /vigilní mše sv. ze slavnosti Narození Páně/
15:30 Bezdružice
17:00
Teplá – Město
21:00
Okrouhlé Hradiště /bohoslužba Slova/
25. 12. 2017 Slavnost Narození Páně
Konstantinovy Lázně mše sv. v 9:00 hod
Teplá - Město mše sv. v 11:00 hod
Mnichov mše sv. 13:30 hod
27. 12. 2017. sv. Jan evangelista
Konstantinovy Lázně mše sv. v 7:00 hod
31. 12. 2017 Sv. Svaté rodiny
Mše sv. + děkovná pobožnost na konci roku + obnova manželského slibu
Teplá - Město 11:00 hod
Konstantinovy Lázně 9:00 hod
Bezdružice v 13:30 hod
1. 1. 2018 Nový rok - Slavnost Panny Marie Bohorodičky
Konstantinovy Lázně mše sv. v 11:00 hod
Teplá-Město mše sv. v 13:30 hod
7. 1. 2018 Křest Páně /připomínka křtu, žehnání vody, křídy a kadidla/
Teplá - Město mše sv. v 11:00 hod
Konstantinovy Lázně v 9:00 hod
Bezdružice v 13:30 hod
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Pomozte dětem v sousedství
Společnost Člověk v tísni na Stříbrsku již několik let nabízí bezplatnou pomoc
při řešení problémů s dluhy, exekucemi, zaměstnáním, bydlením, ale i při jednání s úřady apod. Vedle pomoci dospělým lidem, kteří se dostali do složité
životní situace, nabízí organizace v našem regionu pomoc i rodinám s dětmi.
Pracovníci organizace se soustředí na podporu při řešení výchovných potíží,
špatných školních výsledků a dalších problémů spojených se školní docházkou, ale třeba i při rozvodu, svěření dítěte do péče a vymáhání výživného. Pracovníci služby se snaží o to, aby dítě v podporované rodině dosáhlo co nejvyššího vzdělání.
Část odbornější práce vykonávají sociální pracovníci společnosti. Pomoci dětem z Vašeho sousedství ale můžete i Vy. „Právě v rámci služeb zaměřených
na podporu dětí se neobejdeme bez pomoci dobrovolníků. Ti nám pomáhají
hlavně s doučováním. Společně připravujeme i volnočasové aktivity,“ popisuje Barbora Kynclová, regionální pracovnice společnosti Člověk v tísni. Dobrovolníkem se může stát kdokoli starší patnácti let. Organizaci pomáhají často
studenti, mezi dobrovolníky jsou ale i lidé, kteří doučují děti ve svém volném
čase po práci. Dobrovolnictví může být dobrou zkušeností i pro lidi na rodičovské dovolené anebo seniory, kteří jsou již v důchodu. „Doučování probíhá
zpravidla jednou týdně. Základní podmínkou tak je, aby měl zájemce dvě hodiny týdně čas na pravidelnou a dlouhodobější spolupráci. A také musí mít samozřejmě chuť pomáhat dětem,“ vysvětluje Barbora Kynclová. Ta ještě upozorňuje, že dobrovolníci mohou počítat se zaškolením i další podporou.
„Víme, že se dobrovolník může setkat s problémy a nejistotou, jak některé situace při práci s dítětem v rodině řešit. Určitě jej v tom nikdy nenecháme samotného!,“ uzavírá Barbora Kynclová.
Dobrovolníkům organizace nabízí potvrzení o absolvování praxe, které se může hodit zejména budoucím zájemcům o zaměstnání v sociální oblasti nebo
ve vzdělávání.
Člověk v tísni, o.p.s. - Stříbrsko
Barbora Kynclová, tel: 777 787 691
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Plán akcí na rok 2018
13. 1.
17. 2.
3. 3.
17. 3.
1. 4.
21. 4.
30. 4.
5. 5.
2. 6.
14. 7.
14. – 15. 7.
15. 7.
21. 7.
4. - 5. 8.
7. 10.
13. 10.
20. 10.
10. 11.
17. 11.
1. 12.
8. 12.
16. 12.
23. 12.

11. Fotbalová zábava
Masopust
Maškarní rej
Skavarebirthday
Otvírání lokálky a vítání jara na Krasíkově
Výroční koncert DOM Juvenka
Stavění staročeské máje
XXII. 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
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Vánoční trhy Bezdružice
10. 12. 2017 kulturní dům
Jídelní lístek
Polední menu:
Uzená polévka s rýží a zeleninou, pečené kachní stehno, červené zelí, kynutý
knedlík..................................................................................99,- Kč
Uzená polévka s rýží a zeleninou, vepřový smažený řízek, vařený brambor,
okurka, citron........................................................................85,- Kč
Uzená polévka s rýží a zeleninou, kuřecí smažený řízek, vařený brambor,
okurka, citron.......................................................................85,- Kč
Uzená polévka s rýží a zeleninou, zvěřinový guláš,
kynutý knedlík, cibule.........................................................85,- Kč
Hlavní jídlo bez polévky:

Pečené kachní stehno, červené zelí, kynutý knedlík............95,- Kč
Vepřový smažený řízek, vařený brambor, okurka, citron....75,- Kč
Kuřecí smažený řízek, vařený brambor, okurka, citron.......75,- Kč
Zveřinový guláš, kynutý knedlík, cibule..............................75,- Kč
Polévka bez hlavního jídla:

Uzená polévka s rýží a zeleninou.........................................15,- Kč

Přejeme Vám dobrou chuť,
krásné prožití svátků
a šťastný nový rok!
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Plán akcí na rok 2017
2. 12.
10. 12.
23. 12.

Mikulášská besídka
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem
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FINGER FOOD
16.12.2017 na zámku v Bezdružicích.
Přijďte ochutnat speciality z naší restaurace ve stylu ,,FINGER FOOD‘‘ (Co je to Finger food?)
Pod anglickým výrazem ,,Finger food‘‘ se skrývají pokrmy, k jejichž
konzumaci není potřeba žádný příbor. Finger food se při konzumaci
berou jednoduše mezi prsty a svou velikostí odpovídají jen jednomu
či dvěma soustům.

Pro 2 osoby

250,- Kč

Pro 4 osoby

490,- Kč
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Ochutnávka vín
16. 12. 2017 k Finger food
na zámku Bezdružice

Toto rodinné vinařství se nachází ve vesnici Langenlois v Kamptalu v Rakousku. S respektem ke krajině a půdě se zaměřují především na hlavní
odrůdy této oblasti - Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský. Svá vína vyrábějí
s filozofií, že ve víně by měla být otisknuta charakteristika místa, kde vyrostlo. Proto jsou jejich vína vzhledem k chladnému klimatu a teritoriu
na Kamptalu v chuti jasná, tradiční a expresivní.

Steininger Cabernet Savignon Rosé

0,75l

210,-Kč

Toto růžové víno je velmi aromatické. Najdete zde vůni zralého rybízu, nuance čerstvých malin a černého bezu. V chuti je hravý s výraznější kyselinou,
dominující červené plody. Krásně vyvážené víno.
Steininger
Grüner
Kittmannsberg Reservé

Veltliner

0,75l

260,-Kč

Velmi příjemné, jemné a dlouhé víno s bezchybnou strukturou. Ve vůni se objevují tóny lesa, mízy stromů a dubového mechu. V chuti převažuje anýz, fenykl a bylinky, doplněno podtóny doutníku. Velmi příjemné, jemné a dlouhé
víno s bezchybnou strukturou. Ve vůni se objevují tóny lesa, mízy stromů
a dubového mechu. V chuti převažuje anýz, fenykl a bylinky, doplněno podtóny doutníku.
Steininger Riesling Kamptal Dac

0,75l

260,-Kč

Zářivě žlutá barva s intenzivním zlatým leskem. Jádrové tóny meruněk
a broskví. Lákavý mix ovoce, bylin a koření s jemnou sladkostí. Perfektně
vyvážený ryzlink s elegantními minerálními tóny
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Zámecká restaurace bude
ve dnech 22. 12. 2017 – 1. 1. 2018
uzavřena.

SPORT
Dne 4.11.2017 se v Hoštičkách u Klatov konalo vyhodnocení uplynulé motokrosové sezony za rok 2017, Šumavského veterán- motokrosového klubu.
Ve skupině ČZ Veterán Klasik kategorie 56-70 let 500 ccm obhájil celkové první místo z roku 2016 Pavel Blaško z Bezdružic.
Irena Blašková
manželka
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Oddíl kopané
Muži A
Naši muži v závěru podzimu doslova propadli, jak v posledních zápasech, tak
i tabulkou okresního přeboru. 11. místo po podzimu není nic moc a tak doufáme, že se na jaře muži semknou a začnou hrát tak, aby na konci soutěže nehráli
o záchranu. Mají na to čtyři měsíce zimní přípravy a podle toho jak se k této
přípravě postaví, tak bude vypadat jarní část soutěže. Je to jen na nich.
Kostelec – Be
Be – Ch. Újezd
Be – K. Lázně „A“

4:2
0:2
0:2

Maroušek D., Holík P. ml.

Muži B
Muži „B“ mužstva jsou na tom o poznání lépe, skončili na 5. místě. Venkovní
prohru v Ch. Újezdě, kde rozhodující branka padla v 91. minutě z přímého kopu, si mužstvo nezasloužilo, protože toto utkání bylo vyrovnané po celý zápas.
Domácí prohra s Hoštkou (Rozvadov) byla jednoznačná, soupeř byl ve všech
směrech lepší a tak jsme byli rádi za jednociferný výsledek.
Ch. Újezd „B“ – Be „B“ 3:2
Be „B“ – Hoštka
0:8

Fojtík R. 2
Petr Maroušek
Za TJ Jiskra Bezdružice

STARŠÍ ŽÁCI - JSME PRVNÍ…
V neděli 5. 11. 2017 odehráli žáci předposlední zápas v Plané, kde poprvé
klopýtli a zápas byl skončený remízou 1:1, v penaltovém rozstřelu žáci vyhráli
a z Plané jsme si přivezli 2 body.
V sobotu 11. 11. 2017 odehráli poslední zápas podzimního kola doma se Starým Sedlištěm. Teplota již v tomto termínu byla na nule a chvilku i sněžilo.
Naši žáci se však tohoto počasí ani soupeře nezalekli a vyhráli 7:0. Góly
vstřelili ve 3. minutě Denis Oroz , v 6., 23. a v 57. minutě Lukáš Korim, v 37.
minutě Patrik Fojtík a v 63. a 66. minutě Lukáš Brabec.
K vyhodnocení celé podzimní soutěže můžeme s velkou radostí uvést, že
se naši starší žáci umístili na prvním místě v tabulce s výsledkem 23 bodů
a skóre 39:3 se 7 bodovým náskokem na druhého v pořadí FK Planá. Hráči
za celou soutěž nepoznali hořkost porážky. Potěšující je také 1. místo Lukáše
Korima v tabulce střelců s počtem 13 vstřelených branek. Na těchto výsledcích je vidět velké nadšení a zájem dětí o fotbal. Velkou výztuhou celého týmu
jsou také od podzimního kola dívky Tereza Chachulová, Rebeka Matilková
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a Sára Myšková. Velké poděkování si zaslouží rozhodčí Jan Horváth ,
který pískal naše domácí zápasy bez odměny.
Nadále pokračuje trénování v tělocvičně ZŠ Bezdružice, tréninky jsou jednou
týdně a jsou zaměřené na celkovou fyzickou zdatnost, vytrvalost a kopací
techniky. Již se těšíme na jarní kola, abychom tuto práci prodali na fotbalovém hřišti. Odměnou za vítězství podzimní soutěže byl výlet do Plzně spojený s návštěvou extraligového utkání mezi HC Škoda Plzeň a HC Vítkovice
Ridera. Za uskutečnění tohoto výletu děkujeme TJ Jiskra Bezdružice.
V neposlední řadě děkujeme divácké návštěvě domácích zápasů, na které chodí stále víc a víc diváků.
Za tým trenéři : Luděk Beran, Jindřich Myška a vedoucí týmu Ladislava Orozová .

Foto: Pavla Myšková
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Fotbal - mladší přípravka 2017/2018
Regionální soutěž mladších přípravek – turnaj 4. 11. 2017 – Plzeň
FC Viktoria Plzeň - Bezdružice

5:4 Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Šmídmajer Matěj, vlastní
SK Petřín „A“ - FK Tachov
7:2
Bezdružice - SK Petřín „A“
2:5 Kašpar Jiří, Soulek Jan
FK Tachov - FC Viktoria Plzeň
7:5
SK Petřín „A“ - FC Viktoria Plzeň 8:1
Bezdružice - FK Tachov
3:7 Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Soulek
Jan
Poslední turnaj podzimní části regionální soutěže jsme odehráli na umělé trávě v areálu 33. ZŠ v Plzni. Sehráli jsme tři utkání s výborně připravenými
soupeři. První utkání turnaje s malými Viktoriány mělo velmi vyrovnaný průběh. Těsná porážka o jeden gól byla výsledkem našich neproměněných jasných gólových šancí, kdy jsme dvakrát netrefili téměř prázdnou branku soupeře. Druhé utkání s nejlepším mužstvem tohoto turnaje mělo na danou věkovou kategorii velmi vysokou úroveň. Soupeř byl sice lepší, ale naši se snažili
a po velmi dobrém výkonu jsme se vztyčenými hlavami prohráli. Poslední
utkání s Tachovem bylo herně vyrovnané. Bohužel jsme si nechali dát několik
velmi laciných gólů a výsledek určitě neodpovídal výkonům obou mužstev
na hřišti. I když jsme poprvé za celý podzim na turnaji ani jednou nevyhráli,
byli jsme s našimi výkony spokojeni.
Turnaj jsme odehráli ve složení: Kašparová Eliška, Bílý Richard, Böhm Martin, Hošek Jan, Houdek Jiří, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kolesa Matyáš,
Košátko Adam, Pecháček Václav, Soulek Jan, Šmídmajer Matěj. Trenéři: Soulek Jan, Doležal Jiří.
Protože se jednalo o poslední podzimní turnaj, čekala na naši fotbalistku Elišku a všechny naše fotbalisty zasloužená odměna. Po skončení turnaje jsme se
přesunuli k fotbalovému stadiónu FC Viktoria Plzeň, kde jsme si v restauraci
Klubovka pochutnali na výborném obědě.
Poděkování za celý podzim patří nejen naší fotbalistce Elišce a všem našim
fotbalistům, ale také všem rodičům či prarodičům, kteří nás na turnajích doprovázeli.

Za TJ Jiskra Bezdružice Jan Soulek
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Oddíl ledního hokeje
8. mistrovský zápas:
HC Jiskra Bezdružice : Klaus Timber Čečovice 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)
Sestava: Nový - Šmat, Hlaváč - J. Kamínek, Rohrer - Janota, M. Velich, Daliman - Vacata, Semerád, Herejk, Jelínek
Góly: Herejk, Janota
7. mistrovský zápas:
HC Stříbro : J.Bezdružice 2:1 ( 0:1, 1:0, 1:0)
Sestava: Nový - Šmat, Hlaváč - M. Velich, Semerád - Janota, Boček, Jelínek Herejk, Seknička st., Vacata, M. Kalista
Góly: Boček
6. mistrovský zápas:
Jiskra Bezdružice: HC Holýšov B 4:7
Sestava: Kocourek- M. Velich, Hlaváč - Šmat, Singer - Janota, Boček, Daliman - Herejk, Šlajer, Jelínek - Vacata, Kalista, Semerád
Góly: Boček, Daliman, Janota, Šlajer

5. mistrovský zápas:
Panasonic Plzeň : Jiskra Bezdružice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Sestava: Nový - Šmat, Semerád - M. Velich, Singer - Daliman, Boček, M. Kalista - Herejk, Seknička st., Šlajer, Vacata
Góly: Daliman, M. Kalista
4. mistrovský zápas:
Jiskra Bezdružice : HC Příkosice 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Sestava: Nový - M. Velich, Hlaváč, Boček - Herejk, Šlajer, Vacata - Jelínek,
Seknička st., M. Petřina
Góly: M. Velich, Boček

Za oddíl ledního hokeje
Petr Kalista
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Něco málo z hokejové historie r. 1997
Jiskra Bezdružice - vítězné mužstvo regionálního přeboru mužů v ledním hokeji po závěrečném utkání a krátkém slavnostním ceremoniálu.
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Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví, spoustu splněných přání
a pracovních úspěchů v novém roce

přeje
Městský úřad Bezdružice.
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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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Setkání seniorů 4. 11. 2017

Zdobení vánočního stromu 25. 11. 2017

