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Vážení občané,
již počtvrté se před námi otevírají stránky Bezdružického zpravodaje.
S nástupem jara, které letos oficiálně začalo krátce před polednem v pondělí
20. března, se nám všem objevilo i více radosti a úsměvů ve tvářích. Posun času ze zimního na letní nám na několik dní udělal více či méně nepořádku
zejména při ranním vstávání. Diskuze nad tím, zda posun času má či nemá
smysl, jsou sice zajímavé a mnohdy velmi podnětné, ale zatím je nutné jarní
i podzimní posun času brát jako skutečnost, se kterou se prostě musíme vypořádat. Věřím, že se nám všem daří se s posunem času vždy vyrovnat i díky příchodu jara a hřejivých jarních slunečních paprsků.
A co se zajímavého událo v minulém měsíci? První březnovou sobotu se odpoledne v kulturním domě konal tradiční dětský maškarní rej. Atmosféru zaplněného sálu našeho kulturního domu si můžete připomenout dvěma fotografiemi
na poslední straně obálky. Další fotografie najdete na webových stránkách města.
V pondělí třináctého začaly školákům jarní prázdniny. I přes pozdní termín si je
nepochybně všechny děti zaslouženě užily. Kdo zůstal doma, mohl si užívat
blížícího se jara. Kdo se ještě vydal na hory za sněhem a lyžováním, si také ještě i v polovině března přišel na své. Týdenní odpočinek přišel vhod i všem učitelkám a učitelům.
Na konci března se tradičně rozbíhají fotbalové soutěže. Poslední březnovou
neděli odehráli první jarní mistrovské utkání naši muži „A“. Na hřišti v Halži
bohužel prohráli 2:3. Na první fotbalové domácí utkání si příznivci fotbalu musí počkat až do 9. dubna, kdy se doma představí naše „béčko“. Mužstvo
Damnov „A“ se totiž pro jarní část okresního přeboru ze soutěže odhlásilo, takže původně avizovaný první domácí jarní zápas našeho „áčka“ se v sobotu
1. dubna neodehraje. Kompletní rozpis celé jarní soutěže našich mužstev je vloženou přílohou tohoto vydání zpravodaje.
Co nám přinese čtvrtý měsíc roku 2017? Ve středu pátého si odpoledne svůj
velký den prožijí předškoláci. Při zápisu do 1. třídy základní školy na ně bude
čekat několik zajímavých pohádek se spoustou úkolů. V pondělí 10. dubna bude v Domě U Haranta nainstalována putovní výstava „Má vlast cestami proměn“. Výstavní panely se zajímavými proměnami z Plzeňského a Karlovarského kraje včetně proměny našeho náměstí Kryštofa Haranta budou zájemcům
k dispozici až do 8. května. Až do 1. května můžete svým hlasem podpořit tu
proměnu, která vás nejvíce zaujala. Hlasování a mnoho dalších informací a zajímavostí k projektu „Má vlast cestami proměn“ včetně proměn z celé České
republiky najdete na http://www.cestamipromen.cz/. Velikonoce nám
v polovině dubna opět přinesou dva dny volna navíc. Velikonoční neděli si můžeme zpestřit návštěvou akce s názvem „Vítání jara na Konstantinolázeňsku“.
V sobotu 22. se příznivci dechové hudby mohou těšit na tradiční Výroční koncert dechového orchestru mladých Juvenka. Poslední dubnovou neděli nás čeká
oblíbené zdobení a stavění staročeské máje.
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Věřím, že si z pestré nabídky nadcházejících dnů vyberete podle svého gusta
a že si příjemně užijete probouzející se jarní přírodu.

Jan Soulek, starosta města

Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
březen 2017
3. 3. 2017
Od 17:00 hodin se v Černošíně uskutečnila prezentace projektů podpořených
v roce 2016 dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko
v rámci grantového programu HARANTI. Po ukončení prezentací byl vyhlášen grantový program HARANTI pro rok 2017.
6. 3. 2017
Od 13:00 hodin se konala schůzka starosty s Ing. arch. Janem Soukupem
a Ing. Antonínem Švehlou ze společnosti ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA
s. r. o. Předmětem jednání bylo zpracování cenové nabídky na vyhotovení studie rekonstrukce objektu historické radnice a fary na náměstí Kryštofa Haranta (domy č. p. 31 a 32).
Krátce po 14. hodině proběhla schůzka starosty s vedením ZŠ, MŠ a ZUŠ
Bezdružice.
6. 3. 2017 - 57. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informaci o podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí na realizaci projektu „Doplňkové výsadby a ošetření stromů
v Bezdružicích“.
3. Závěrečné vyhodnocení akce „Rekonstrukce zahrady Mateřské školy
v Bezdružicích v přírodním stylu“.
4. Znění výzvy a text zadávací dokumentace na výběr dodavatele projektu
„Zábava nejen pro –náctileté“.
5. Informace ve věci společné žaloby proti členům orgánů Energie pod kontrolou, o. p. s.
6. Program 31. zasedání ZM dne 22. 3. 2017.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Změnu plánu jednání RM na I. pololetí r. 2017.
3. Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1/2013 ze dne
11. 1. 2013 v domě č. p. 32 na st. p. č. 46 v k. ú. Bezdružice.
4. Revokaci usnesení č. 55/C11/2017.
5. Revokaci usnesení č. 55/C12/2017.
6. Pachtovní smlouvu č. 3/2017 na pozemek p. č. 771/7 o výměře 1 195 m 2
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a p. p. č. 771/18 o výměře 584 m2, druh pozemků orná půda v katastrálním
území Bezdružice, za účelem využití jako pastviny, za roční nájemné dle
BPEJ tj. 0,135 Kč/m2 na dobu neurčitou.
7. Pachtovní smlouvu č. 4/2017 na pozemek parc. č. 899, druh pozemku trvalý
travní porost o výměře 33 912 m2 v katastrálním území Bezdružice, za účelem zemědělského využití, za roční nájemné dle BPEJ na dobu určitou
do 31. 12. 2017.
8. Nájemní smlouvu č. 5/2017 na pozemek 13/1, druh pozemku ostatní plocha
o výměře cca 90 m2 v katastrálním území Bezdružice na dobu neurčitou
za účelem příjezdové cesty k domu.
9. Nájemní smlouvu č. 6/2017 na pozemek p. č. 1172/2, druh pozemku zahrada
o výměře 803 m2 v katastrálním území Bezdružice za účelem zemědělského
využití, za roční nájemné dle BPEJ na dobu neurčitou.
10. Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy č. 17/2004 ze dne 12. 10. 2017
na pozemek p. č. 1186/2 o výměře 301 m2, druh pozemku zahrada,
v katastrálním území Bezdružice k 31. 3. 2017.
11. Záměr pronájmu pozemku p. č. 493/1 o výměře cca 1 300 m2, druh pozemku zahrada, katastrální území Polžice u Bezdružic za účelem umístění včel,
na dobu neurčitou.
12. Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice, rozpočtové opatření č. 1.
13. Změnu platu ředitelce Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké
školy, Školní 183, 349 53 Bezdružice.
14. Prohlášení zřizovatele k žádosti Základní školy, Mateřské školy a Základní
umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace o dotaci z programu
„Bezpečné branky 2017“.
15. Prohlášení zřizovatele k žádosti Základní školy, Mateřské školy a Základní
umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace o dotaci z programu
„Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017“.
16. Smlouvu o zajištění územní studie veřejného prostranství s městem Stříbro,
Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro.
17. Žádost spolku AKTIVITY PRO, p. s., Koterovská 16, 326 00 Plzeň se zřízením sídla spolku na adrese náměstí Kryštofa Haranta 30, 349 53 Bezdružice.
7. 3. 2017
V 8:30 hodin byla v Komerční bance v Tachově zahájena schůzka starosty
s pracovníkem banky a následně došlo ke zrušení již nepotřebného běžného bankovního účtu, který byl zřízen k úvěrovému účtu (úvěr byl splacen v lednu tohoto roku).
Od 9:30 se v Tachově konalo jednání Rady pro rozvoj cestovního ruchu na okrese Tachov.
8. 3. 2017
V budově radnice ve Stříbře se od 10:00 hodin uskutečnila porada starostů ORP
Stříbro.
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9. 3. 2017
Krátce před polednem bylo v Plzni v pobočce České spořitelny, a. s. zahájeno
jednání starosty s Ing. Janou Rosenthalerovou. Hlavním bodem jednání byla finanční analýza hospodaření města za rok 2016 a možnosti financování rozvojových projektů v roce 2017 s výhledem do roku 2019.
Od 13:00 hodin jednal starosta s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy ing. Pavlem Čížkem.
V 17:00 hodin bylo v Domě U Haranta zahájeno jednání Výboru partnerství
MAS Český Západ, z. s.
10. 3. 2017
V Karlových Varech se od 9:00 hodin konalo jednání Rady Vodohospodářského
sdružení obcí západních Čech.
18. 3. 2017
Starosta se od 10:00 hodin zúčastnil jednání výroční členské schůze ZO Českého svazu chovatelů Bezdružice.
21. 3. 2017
V Parkhotelu v Plzni se uskutečnilo krajské setkání Svazu měst a obcí České republiky.
22. 3. 2017 - 31. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 15. 2. 2017.
3. Informaci o podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí
na realizaci projektu „Doplňkové výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“.
4. Závěrečné vyhodnocení akce „Rekonstrukce zahrady Mateřské školy
v Bezdružicích v přírodním stylu“.
5. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Záměr prodeje nepotřebného hasičského vozu AVIA.
4. Záměr prodeje pozemku p. č. 508 o výměře 193 m2, druh pozemku ostatní
plocha, v katastrálním území Řešín. Cena pozemku včetně DPH je
121 Kč/ m2.
5. Smlouvu o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě se společností SIGNUM
spol. s r. o., Nádražní 32/41, 693 01 Hustopeče.
6. Rozpočtové opatření č. 3/2017.
7. Přidělení půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
8. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2021.
22. 3. 2017 - 58. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
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2. Statistiku zarybnění a výlovu za rok 2016 na rybníku Zaječí.
3. Informace o výsledcích krajského kola Plzeňského kraje v soutěži „Zlatý erb
2017“.
4. Cenovou nabídku od společnosti Asfalt OK s. r. o., Vrbenská 511/25a, 370 01
České Budějovice na opravu místních komunikací (náměstí Kryštofa Haranta, K Lesu, V Lukách) za cenu 35 211 Kč včetně DPH.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Odepsání pohledávek v celkové výši 11 278,29 Kč.
3. Směrnici „Provádění údržby a oprav bytů v majetku města Bezdružice“.
4. Výběr nájemce obálkovou metodou s nejvyšší nabídkovou cenou na pronájem pozemků p. č. 1266/6 o výměře 4 811 m2, p. p. č. 1266/7 o výměře
360 m2 a p. p. č. 1266/13 o výměře 334 m2 druh pozemků trvalý travní porost
v katastrálním území Bezdružice za účelem rekreačního rybolovu.
5. Uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 3/2013 na pozemek p. č. 138/26
o výměře cca 13 m2, druh pozemku orná půda, v katastrálním území Bezdružice za roční nájemné 100 Kč.
6. Uzavření Nájemní smlouvy č. 8/2017 na část pozemku p. p. č. 1486/7 o výměře cca 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako venkovní terasa za roční nájemné 10 Kč/m2
na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 20. 4. 2017.
7. Záměr pronájmu na část pozemku p. p. č. 1486/7 o výměře cca 11 m 2, druh
pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice za účelem využití
jako venkovní terasa za roční nájemné 10 Kč/m2 na dobu určitou
od 21. 4. 2017 do 31. 10. 2017.
8. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 8/2013 ze dne 3. 7. 2013 na část pozemku parc. č. st. 13/1 o výměře cca 220 m2, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, v katastrálním území Bezdružice k 31. 3. 2017.
9. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PSA-V-20/2017 s Úřadem práce České republiky, Kaplířova 2731/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1.
10. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. PSA-V-21/2017 s Úřadem práce České republiky, Kaplířova 2731/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1.
11. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. PSA-V-22/2017 s Úřadem práce České republiky, Kaplířova 2731/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1.
12. Dotaci ve výši 2 000 Kč Hospici Sv. Jiří, o. p. s., Svobody 520/3, 350 02
Cheb (provozovna Tachov).
13. Kupní smlouvu o prodeji automobilu se společností AUTO VOLF spol.
s. r. o., Plzeňská 1444, 349 01 Stříbro za cenu 465 784 Kč včetně DPH.
 E. Rada města neschvaluje:
1. Záměr pronájmu pozemků p. č. 883 o výměře 272 m2, p. p. č. 887/3 o výměře
504 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. p. č. 887/2 o výměře 1914 m 2,
7
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druh pozemku orná půda a p. p. č. 991 o výměře 8 170 m2, druh pozemku zahrada vše v katastrálním území Bezdružice.
23. 3. 2017
Od 18.00 hodin se v Kostelci konalo Valné shromáždění MAS Český Západ,
z. s.
24. 3. 2017
V 10:00 hodin bylo v Záchlumí zahájeno setkání zřizovatelů školských zařízení
na území ORP Stříbro s ředitelem Plzeňského inspektorátu České školní inspekce Ing. Pavlem Honzíkem.
28. 3. 2017
Krátce po třinácté hodině byla v Plzni v sídle společnosti D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s. r. o. zahájena konzultace k projektové dokumentaci na úpravu křižovatky ulic Revolučních Gard, ČSA a K Řešínu.
29. 3. 2017
Od 9:00 hodin se v Olbramově uskutečnilo jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
30. 3. 2017
Za přítomnosti starosty se od 10:00 hodin konal v Konstantinových Lázních odborný seminář Vesnice roku 2017 V Programu obnovy venkova pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR.
31. 3. 2017
Starosta se od 11:00 hodin na zámku v Boru u Tachova zúčastnil Výroční tiskové konference Euregia Egrensis.
Jan Soulek, starosta města

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována ve středu od 17:00 hodin v těchto termínech:
19. 4. 2017 (Dům U Haranta)
24. 5. 2017
21. 6. 2017
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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Městský úřad informuje:
Od měsíce dubna letošního roku bude sociální pracovník (Petr a Štefanisková, DiS.)
na Městském úřadě Bezdružice v II. patře
poskytovat činnosti dle zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona o pomoci v hmotné
nouzi č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a to ve středu od 13 – 17 hodin.
To znamená, že např. vypomůže řešit dluhovou problematiku, vyhledávat ubytování
a zaměstnání. Sociální pracovník zajistí pomoc při vyřizování sociálních věcí
(dávky v hmotné nouzi, příspěvku na péči apod.).
Jana Wajdová
tajemnice

PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÝCH SUROVIN BEZDRUŽICE 2017
Otevřeno bude tyto soboty:
8. 4

9:00 – 13:00 hod

22. 4.

9:00 – 13:00 hod

6. 5.

9:00 – 13:00 hod

20. 5.

9:00 – 13:00 hod

3. 6.

9:00 – 13:00 hod

17. 6.

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 - slib Jisker
Vedle akcí, pořádaných sborem pro občanské záležitosti jako bylo vítání
občánků a slavnosti související se školní docházkou, byla i jedna, která
v kronikách SPOZu není. Býval jím slib Jisker. V Jiskřičkách byli adepti
pro vstup do pionýrské organizace. Jiskry byla za doby socialistického Československa dětská masová organizace, do které byly zařazeny prakticky všechny
děti po vstupu na základní školu. Hlavním cílem bylo připravit děti na vstup
do pionýra (Pionýrská organizace SSM), ke kterému docházelo ve třetí třídě základní školy. Nebyla organizací samostatnou, ale pevnou součástí pionýrské organizace. Fotografie slibu Jisker v bezdružické obřadní síni jsou patrně z roku
1988.
Jiří Bízek
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LVK 2017
Na EL, VÉ, KÁ jedeme,
po sjezdovce frčíme,
celý den lyžujeme,
po večerech řádíme,
v noci pak dobře spíme.

Moudrá druhá skupina,
síly své nepřepíná,
Verča, Terka, Elina,
bolívaj je kolena,
poradí jim Martina.

První jezdívá Mates,
styl má jako Harapes,
těsně za ním Kikina,
Kačka, Jirka, Terina to je první skupina.

Hadem dolů po svahu
zvedneme si náladu,
Kuba, Vojta, Jindřiška,
Áďa, Natka, Eliška
večer si nacpou bříška.

Verča dlouhé lyže má,
přesto svahem proplouvá,
vlevo mulda veliká,
lehce zvládne Sárinka,
všechno merčí Steinerka.

Když se pádu nevyhnem,
rychle z něho procitnem,
bolesti se neleknem,
prášek obvaz, mastička zachrání nás sestřička.
(společný kolektiv autorů – účastníků LVK)

Letošní lyžařský výcvikový kurz se opět po roce podařilo uskutečnit již podruhé ve skiareálu Herlíkovice – Bubákov. Dne 4. 3. 2017 jsme po osmihodinové
cestě vlakem s pětinásobným přestupem dorazili do penzionu Pod Lanovkou
v celkovém počtu 20-ti účastníků zájezdu.
To jsme ještě netušili, že prožijeme sedm krásných nezapomenutelných dní!
Denně 6 hodin na svahu, hodinu u výborného jídla, dvě hodiny odpočinku, tři
hodiny společné zábavy, devět hodin spánku a ten zbytek jsme prokecali… .Jediné, na co bychom si letos mohli trochu stěžovat, bylo počasí.
Připravilo nám od všeho trochu. Trochu slunce a následně rozbředlý sníh, trochu deště, trochu sněhu, trochu mlhy i trochu mrazu.
Třetí den v povinně odpočinkovém půldni jsme vyrazili do Vrchlabí do cukrárny a na bowling.
Ve třech družstvech jsme svedli urputný boj a koho do té doby bolely jen nohy,
tak ho začaly bolet i ruce. Doplnili jsme v místním supermarketu zásoby potřebné energie a vyrazili opět pěšmo zpět na chatu.
Každý večer jsme se scházeli v jídelně ku společné zábavě, kterou si děti samy
ve skupinách připravily. Zábava byla velmi různorodá – od vědomostních kvízů
až po komické módní přehlídky.
15
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Od druhého dne všichni lyžaři jezdili po 1,5 km dlouhé sjezdovce a zvládli jízdu
na všech možných vlecích – na lanovce, pomě i kotvě. V porovnání s jinými lyžařskými kurzy se nám zdálo, že naše děti nejen jezdí mnohem lépe, ale vynikaly zejména svojí ukázněností a ohleduplným chováním na sjezdovce. Takto šikovné, hodné a poslušné děti jsme snad na kurzu ještě neměli.
Děkujeme všem účastníkům, že jsme s nimi mohli prožít celý týden bez potíží,
zlobení, hádání a mohli jsme se jen smát a těšit se z pěkných chvil.
Děkujeme paní učitelce K. Vlažné a panu P. Böhmovi za odvoz lyží a batohů.
Usnadnili nám tím nemalé strasti při přestupování.
Už se moc těšíme na příští lyžařský kurz.
společný kolektiv autorů – účastníci LVK
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci dubnu 2017 se dožívají
významného životního jubilea
tito naši občané:

Šašková Marie
Houdek Vladimír
Feiferlíková Marta
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

Přehled Velikonočních bohoslužeb
Květná neděle 9. 4. 2017
Konstantinovy Lázně v 9:00 hod
Teplá-Město v 11:00 hod
Mnichov v 13:30 hod
Zelený Čtvrtek 13. 4. 2017
Bezdružice v 17:00 hod
Velký pátek 14. 3. 2017
Bezdružice v 15:00 hod
Bila sobota 15. 4. 2017
Konstantinovy Lázně v 19:00 hod
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 16. 4. 2017
Konstantinovy Lázně v 9:00 hod
Teplá-Město v 11:00 hod
Mnichov u ML v 13:30 hod
Okrouhlé Hradiště v 15:30 hod
17
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Benefiční akce pro Hospic - duben - květen
Sobota 22. 4. 2017 od 14 - 16 hod.
společenský sál kina Mže v Tachově
DOBROČINNÝ BAZÁREK najdete opět tradičně na pódiu.
Vybírat můžete oblečení, obuv a doplňky pro dospělé a mladé. Pozor, je to ale
trochu jiný obchod – vše, co se za zboží vybere, pomůže hospici.
Koná se společně s Burzou oblečení pro děti.
Sobota 6. 5. 2017 od 15 hod. (v případě deště se ruší) v Černošín,
OBNOVENÝ BĚH POD VOLFŠTEJNEM
Skaut Černošín pořádá benefiční běh pro hospic, start v 15 hod. u „Infocentra"
za motorestem, doprovodný program, občerstvení, živá hudba, posezení.
Čtvrtek 18. 5. od 19 hod.
Klub Sedmdesátka, nám. Republiky 70 (1. patro), Tachov
HOŘKOKRÁSNÝ SVĚT JOSEFA KAINARA
Literární večer s poezií Josefa Kainara u příležitosti vydání stejnojmenné knihy nakladatelstvím Návrat domů. Uslyšíme Kainarovy básně i bluesové písně.
Hostem večera je ředitel Návratu domů Miroslav Hora. „Kainarovky" zazní
v interpretaci Lucie Davidové, Milana Koly a Petra Vaďury. Večer bude benefiční ve prospěch domácího Hospice Sv. Jiří v Tachově. Pozor, je to
od 19 hod., od 18:30 hod občerstvení. po – čt od 10 – 17 hod. Klub Sedmdesátka (nám. Republiky č.70, 1. patro) Tachov.
ŠTĚTCEM PRO HOSPIC
Navštivte stálou výstavu obrazů, kde můžete vidět obrazy různých umělců nejen z našeho regionu. Za zmínku stojí několik obrazů uznávaného malíře Andreje Vystropova, který hospic dlouhodobě podporuje. Koupí obrazu podpoříte
mobilní (domácí) hospic.
po – čt od 10 – 17 hod. Klub Sedmdesátka (nám. Republiky č.70, 1. patro) Tachov
HOSPICOVÝ OBCHŮDEK
Drobnosti pro radost od různých tvůrčích osobností z Tachova. Šperky pro
hospic jsou např. z dílny Lenky Laškové, andílci z těstovin jsou z rukou žen,
které se schází v Klubu Sedmdesátka v rámci tvořivé “Dílny plné nápadů“.
Textilní výrobky jsou např. z Ateliéru Karlín.
19
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Plán akcí na rok 2017
6. 5.
3. 6.
15. 7.
15. – 16. 7.
16. 7.
22. 7.
5. -6. 8.
7. 10.
8. 10.
21. 10.
11. 11.
11. 11.
25. 11.
2. 12.
10. 12.
23. 12.

XXI. Floriánská pouť
Dětský den
Pivní slavnosti
Bezdružické parní léto
Turistický pochod Teplá – Bezdružice
Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy
Bezdružické parní léto – II. část
Chovatelská výstava
Drakiáda
Hasičská zábava
Martinské setkání
Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská besídka
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem
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Kuličkiáda 2017 – IX.ročník
Srdečně vás zveme na KULIČKIÁDU!
Víte, že během turnaje ve cvrnkání kuliček udělá hráč zhruba 500 dřepů? Přijďte si to vyzkoušet na již devátý ročník Kuličkiády. Odměnou za tento sportovní výkon vám bude kulturní a kulinářská část akce.
Co se týká sportovní části, bude se konat Open turnaj dospělých a mistrovství
republiky dětí do 12 let . Tímto zveme všechny děti k pokusu stát se mistrem
republiky juniorů. Prezentace závodníků proběhne od 10:00 do 10:45 hod.
Zápisné je 20,- Kč pro děti, 40,- Kč pro dospělé. Začátek turnaje je v 11:00 hod
na hřišti za školkou v Konstantinových Lázních. Zahrát si může každý.
Od 13:30 hod. začne kulturní program. Divadelní skupina Mazec si pro nás připravila představení Blue GIGI inspirované zpěvačkou Lady GAGA. Někdo si
možná vzpomene na první ročník, kde nám předvedli výborné představení Jack
Péro Šou. K tanci a poslechu bude hrát skupina Ventilky a Pumpičky. Žáci ze
ZŠ K.L v rámci kroužku A JE TO nacvičují představení Cirkus Budoucnosti.
Těšit se můžete také na vokální soubor Lentilky ze ZUŠ Planá. Tento soubor
nás doprovází od samých počátků Kuličkiády a jejich vystoupení bývá krásným
zážitkem.
Samozřejmostí je opět nějaká dobrá bašta a pití. Vstup na celý den je volný.
Tímto bych rád pozval všechny aktivní i neaktivní kuličkáře a požitkáře k příjemně prožitému dni. Bližší informace o turnaji na www.kulicky.com.
Trénujme a těšme se.
Petr Hájek
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MASOPUST 2017
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM:
Chodovar Chodová Planá, s. r. o.
Tanet West, s. r. o.
Kovovýroba Honzík, s. r. o.
SIGNUM, spol. s. r. o.
ZIRKON trading, s .r. o.
Pekařství Pustina
Restaurace U Rákosníčka
Ekodepon, s. r. o.
Autoservis Jan Ernst
Gengelová Miloslava
Belas JS s.r.o.
Wellness centrum K. L.
Ota Hovorka, soukromý zemědělec
Renata Stejskalová
Pernarecké maso - uzeniny

Potraviny CZ
Řeznictví Kolesa
Kadeřnictví Hanka
Tintěra Jan
Ing. Petr Kalista
Blažková Anna
Rapeto Čeliv, a. s
TEMPO Klatovy s.r.o.
Miroslav Šašek
Plzeňská dráha
České dráhy
Zámek Bezdružice
Café Kryštof Harant
ZD Vlčák

Poděkování patří také všem ochotným dobrovolníkům, kteří se zúčastnili masopustního průvodu, večerní zábavy nebo se jinak podíleli na zajištění této akce.

DĚKUJEME!!!
Vyúčtování masopustu 2017
celkové příjmy -

49 925 Kč

celkové výdaje -

36 028 Kč

celkový zisk -

13 897 Kč (bude odečtena večeře a OSA)
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Slavnosti svobody Plzeň - osvobození americkou armádou
5. – 8. května 2017
www.slavnostisvobody.cz
Plzeň vzdá posedmadvacáté hold vojákům americké armády. Ve dnech 5. až 8.
května připomenou Slavnosti svobody Plzeň jako každý rok po sametové revoluci pravdivé události začátku května roku 1945. Osobitý fenomén oslav osvobození zahrnuje příležitost seznámit se s atmosférou vojenských kempů, poznat
dobovou techniku, podívat se na dynamické a komentované ukázky výstroje či
výzbroje nebo zajímavé scénky z běžného života vojáků i obyvatel. Program
rovněž nabídne neopakovatelná setkání s přímými účastníky bojů, americkými
a belgickými válečnými veterány, a průjezd kolony vojenských historických vozidel Convoy of Liberty po Klatovské třídě.
V tradiční lokalitě za Obchodním centrem Plzeň Plaza bude poprvé situován vojenský kemp 16. obrněné divize, v němž bude fungovat polní kuchyně
s dobovým vybavením nebo vojenské ubikace. Proluka v Křižíkových sadech
představí kemp prezentující 2. pěší divizi americké armády, jejíž historie sahá až
do roku 1917, kdy byla založena. Součástí projektu v Proluce bude také oblíbená „Plzeň 1945“ navozující atmosféru tehdejší doby prostřednictvím ukázek
z každodenního života, hudby, rozhlasových přenosů nebo módních trendů. Prostor v Pobřežní ulici před Kulturním domem Peklo navodí atmosféru současné
americké armády především expozicí pěchoty a výcvikového prostoru, zatímco
Česká armáda se bude prezentovat dynamickými i statickými ukázkami soudobé
vojenské techniky v areálu DEPO2015 v sobotu 6. května.
Bohatý doprovodný program je přichystán na náměstí Republiky a v amfiteátru
za Plazou. I letos v něm nebudou chybět jazz, folk nebo country hudba. Kromě
kulturního a military programu bude pondělí 8. května ve znamení setkání veřejnosti s válečnými veterány v Měšťanské besedě a rodinné soutěže, která navazuje na předcházející úspěšné soutěžní klání pro děti s názvem Z Normandie
do Plzně. Tentokrát budou malí i velcí účastníci soutěžit společně na téma Vojenská operace Anthropoid, jež se odehrála před 75 lety.
Vzpomínkové akty se uskuteční v pátek 5. května a v sobotu 6. května a vyvrcholí setkáním u pomníku G. S. Pattona pod divadelními terasami v sadech Pětatřicátníků. Loňskou Cestu svobody - Ride of Freedom vystřídá populární Convoy of Liberty s vojenskohistorickými vozidly a technikou,
který je naplánován na nedělní dopoledne.
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SPORT
Oddíl ledního hokeje
21. kolo:
HC Touškov - Město : HC Jiskra Bezdružice
5:3
(1:2, 0:1, 4:0)
Sestava: Nový - Šmat, Vacata, Velich, Semerád, Singer - Janota, Seknička st.,
Seknička ml., - Kalista, Herejk, Jelínek, Šlajer
Góly: 3 Seknička ml.
Na podzim bylo skóre utkání přesně opačné. To Kohouti v roli hostů zvítězili
5:3. A i tady se od začátku do svého soupeře zakousli a po druhé třetině byli
ve dvou gólovém vedení, když se hattrickem zaskvěl mladý Seknička. Domácí
se však v závěrečné třetině rozehráli a po chybách obrany Kohoutů dokonale
otočili vývoj utkání.
22. kolo
HC Allianz Plzeň : Jiskra Bezdružice
7:1
(1:0, 2:1, 4:0)
Sestava: Nový - Velich, Semerád, Singer, Hlaváč - Janota, Seknička st., Seknička ml., Vacata, Šlajer, Herejk, Jelínek, Kalista
Góly: Herejk
Kohouti tentokrát narazili na vyspělého soupeře. Vzdorovat dokázali dvě třetiny, ale v poslední již nestačili se silami a soupeř toho dokonale využil. Hosté
v polovině utkání snížili na 1:2, ale pak se střelecky se prosadil Scheinherr autor 4 branek. Domácí tak vrátili Kohoutům porážku z podzimu.
23. kolo
HC Jiskra Bezdružice – HC Chotíkov
2:2
(1:1, 0:0, 1:1)
Sestava: Nový - Velich, Šmat, Singer, Hlaváč - Janota, Seknička st., Seknička
ml., Vacata, Šlajer, Herejk, Semerád
Góly: Seknička ml. 2x
Velký favorit zápasu se značně posílil o hráče A mužstva, který již má po sezóně. Utkání tak mělo být snadnou záležitostí hostů. Kohouti však překvapili sami sebe a zvláště soupeře. Houževnatým a disciplinovaným výkonem vyvrátili
všechny předpoklady. Hosté se sice dostali do vedení, ale mladý Seknička
dokázal v první třetině vyrovnat. Na holi měl další góly, ale sólo nájezdy bohužel neproměnil. V závěrečné třetině dokonce nový kanonýr strhl vedení na stranu Kohoutů. Hosté se závěrečném náporu, dvě minuty před koncem, trefili
a šťastně vyrovnali. Kohouti se už ubránili a tak utkání skončilo zaslouženou
remízou.
24. kolo
HC Lipnice – J. Bezdružice
0:5
kontumačně
Domácí zrušili zápas dva dny pře jeho konáním, což je proti regulím, a proto
STK přiznala kontumační výhru Kohoutům.
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26. kolo
HC Staňkov – HC J. Bezdružice
5:0
kontumačně
Pro neustálé odkládání zápasů Kohoutů, (5 utkání v řadě), se do konce sezony
nestačil tento zápas uskutečnit. Domácí měli zájem jej sehrát o víkendu
v sobotu 1.4., STK nám však odložila utkání s Vejprnicemi na poslední termín soutěže pátek 31.3. a proto se Kohouti rozhodli (podle regulí) 1 zápas
odložit a tudíž v Domažlicích nehrát.
25. kolo odložený zápas J . Bezdr užice – Vejprnice se sehraje v pátek
31.3.2017 od 18:30 na Kooperativa aréně.
vedoucí mužstva Kalista Petr:
Závěr letošního ročníku 2016/2017 se hrubě nepovedl řídícímu orgánu soutěže. Kohoutům například odložil 5 zápasů a to tak, že 3 týdny jsme nehráli
žádné utkání. A to vždy na žádost soupeře. Dokonce i na našich ledech
v Kooperativa aréně. Takový chaos v soutěži nemá obdoby. I proto došlo
k mnoha kontumacím, které se podepsaly na regulérnosti soutěže.
Našim hráčům se v tomto období nedařilo. Získali jsme pouhý bod, často nám
chyběli klíčoví hráči – Janota, Šmat, Velich a mužstvo se s jejich absencí nedokázalo vyrovnat. Nadprůměrné výkony podával mladý Seknička, který
s úspěchem nahradil kanonýra Böttchera. Chybí nám však další střelec, který
by se více prosadil. Pochvalu zaslouží i gólman Nový. Ač dorostenec často
svými výkony Kohouty v zápasech podržel.
Za oddíl ledního hokeje
Petr Kalista

spodní řada: Janota, Seknička st., Seknička ml. Nový, Vacata
horní řada: Vedoucí Kalista, Herejk, Velich, Šmat, Šlajer, Hlaváč, Semerád,
Singer. Chybí: Kocourek, Kalista, Böttcher
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Mladší přípravka TJ Jiskra Bezdružice
Turnaj v Boru u Tachova – neděle 26. 2. 2017
Poslední únorovou neděli se od 14:00 hodin uskutečnil v sokolovně v Boru
u Tachova turnaj mladších přípravek. Turnaje se zúčastnila mužstva Boru
u Tachova, Kostelce a Bezdružic. Po vzájemné dohodě rozdělili trenéři své
malé fotbalisty na dvě mužstva – „starší“ a „mladší“. V každé „kategorii“ se
hrálo dvoukolově systémem každý s každým. Všichni si tedy zahráli celkem
čtyři utkání. Naši bojovali statečně, ale zejména v prvním kole se negativně
projevil náš věkový (v průměru byli naši o jeden až dva roky mladší) a z toho
plynoucí i výškový hendikep. Druhé kolo již bylo výrazně herně i výsledkově
lepší. Výsledky tohoto turnaje s ohledem na věkové složení mužstev nejsou
vůbec důležité. Důležitá je chuť malých fotbalistů do sportování.
Turnaj v Bezdružicích – neděle 5. 3. 2017
Velmi zajímavý turnaj jsme pro malé fotbalisty ročníku narození 2009 a mladší uspořádali v naší tělocvičně v neděli 5. března. Pozvání přijali malí fotbalisté FK Planá a FK Tachov. Po domluvě trenérů jsme všichni vytvořili dvě mužstva a hrálo se systémem každý s každým. Každé mužstvo si tedy zahrálo pět
velmi zajímavých a kvalitních utkání. Všechna mužstva byla věkově na stejné
úrovni a tomu až na jeden případ odpovídaly těsné výsledky. A jak si vedli naši? Mužstvo, které bylo nepatrně věkově mladší, prohrálo s Tachovem 1
po výsledku 0:2 a s Planou 2 naši prohráli 1:3. Utkání s mužstvem Planá 1
skončilo bezbrankovou remízou a remízou 1:1 skončilo utkání s Tachovem 2.
Velmi zajímavé bylo derby našich dvou mužstev, které nakonec skončilo nečekanou, ale zaslouženou remízou 1:1. Celkově tedy naše mužstvo Bezdružice
1 získalo 3 body a se skóre 3:7 obsadilo pomyslné páté místo. Mužstvo Bezdružice 2 si ze všech zúčastněných mužstev vedlo nejlépe, získalo celkem 11
bodů a díky lepšímu skóre v poměru 11:4 se stalo pomyslným vítězem turnaje
po těchto výsledcích:
Tachov 1 – Bezdružice 2
2:2
Bezdružice 2 – Planá 1
6:1
Tachov 2 – Bezdružice 2
0:1
Bezdružice 2 – Planá 2
1:0
Bezdružice 2 – Bezdružice 1 1:1
Je pro úplnost dodávám, že byť výsledky jsou nepochybně velmi zajímavé,
tak nebyly tím hlavním cílem. Samozřejmě všichni chtějí vyhrát a každý se
snaží být nejlepší, ale ne každému se to povede. Já osobně si nejvíce cením
zápalu všech malých fotbalistů pro hru i pro kolektiv.
Na konci turnaje dostalo každé mužstvo sladkou cenu a drobné ocenění si odnesli i všichni malí fotbalisté včetně dvou malých fotbalistek.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným mužstvům, rodičům všech
fotbalistů a fotbalistek a také paní Iloně Michalčákové za zajištění občerstvení
během celého turnaje.
Za TJ Jiskra Bezdružice Jan Soulek
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Foto: Adéla Soulková

Autovrakoviště Bezdružice
nabízí možnost brigády
pracovní náplň-demontáž vyřazených
vozidel, pracovní doba dle domluvy,
mzda za počet demontovaných vozidel.
info: Karel Pouba, tel: 737 858 306
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VÍKENDOVÉ PROHLÍDKY ZÁMKU
Zámek Bezdružice zve na prohlídky expozice zvířat a trofejí. Prohlídky
jsou možné po domluvě s obsluhou zámecké restaurace nebo
na tel.: 734 476 510.

Vstupné:
Dospělí:

100 Kč

Rodina (2+2): 290 Kč

Senioři:

90 Kč

Děti:

70 Kč
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu! Stář í 14 - 19 týdnů.
Cena 149 -180,- Kč/ ks .

Prodej: Bezdružice - u požár. zbrojnice
20. dubna 2017 - 14:15 hod
**************
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
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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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