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Vážení občané,
na přelomu čtvrtého a pátého měsíce si obvykle již užíváme příjemných jarních dnů. Letos si z nás počasí v posledních týdnech udělalo skutečný apríl.
Kdo by čekal ne zrovna malou a opakovanou sněhovou nadílku? Kdo by
si přál ne zrovna příjemné jarní mrazy? Asi všechny nás návrat zimního počasí
v druhé polovině dubna nemile překvapil. Nemálo starostí měli všichni řidiči,
kteří už na počátku dubna přezuli na letní pneumatiky. Mnoho starostí o svou
úrodu měli a ještě mají i všichni zahrádkáři. Chladné počasí nedělá radost ani
včelařům. Budeme si všichni přát, aby s příchodem května jako jednoho
z nejkrásnějších měsíců v roce se i počasí nad námi konečně slitovalo
a abychom si mohli užívat hřejivé sluneční paprsky.
Velikonoce jsou označovány jako svátky jara. Letošní počasí sice úplně jarní
nebylo, ale návštěvníky nedávno narozené akce s názvem Oslavy jara na Konstantinolázeňsku to neodradilo. Velikonoční neděle zásluhou několika nadšených pořadatelů přilákala do regionu několik stovek návštěvníků z různých
koutů naší republiky. Na své si mohli přijít turisté, příznivci železnice
a zejména rodiče se svými ratolestmi.
Čtvrtou dubnovou sobotu měli zcela nepochybně ve svých kalendářích výrazně vyznačenu všichni příznivci dechového orchestru Juvenka. Téměř zaplněný
sál našeho kulturního domu dlouze aplaudoval po každé skladbě již XXXIX.
Výročního koncertu. Letošní vydařené vystoupení naší Juvenky bylo skvělou
pozvánkou na příští jubilejní koncert.
V dubnu byly zahájeny práce na nové části kanalizace za tělocvičnou naší základní školy. Tato kanalizace umožní napojení nejen dvou nových rodinných
domů, ale také umožní napojení domu č. p. 107 v Úterské ulici, domu
č. p. 228 (hospoda na fotbalovém hřišti) a kabin na fotbalovém hřišti. Práce
provádí firma Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., provoz kanalizací Stříbro. Stavba bude dokončena v průběhu května a město na ni ze svého rozpočtu uvolní částku 441 846 Kč.
V květnu by mohly být zahájeny práce na dokončení velkého parkoviště vedle
domu č. p. 248 v ulici Na Sídlišti. Ve čtvrtek 27. dubna dopoledne proběhlo
po uzávěrce tohoto vydání zpravodaje jednání se zástupcem firmy BOKR
s. r. o., na němž byly dohodnuty termíny provedení prací. Dokončení parkoviště bude jistě vítanou událostí pro všechny uživatele této plochy. O termínu
zahájení prací budeme všechny obyvatele bytových domů v ulici Na Sídlišti
v předstihu informovat. Pro úplnost ještě dodávám, že práce na dokončení parkoviště byly výše uvedenou firmou oceněny částkou 378 187,47 Kč.
Z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017 na tuto stavbu obdržíme dotaci ve výši 250 tis. Kč.
Na závěr si všechny dovoluji co nejsrdečněji pozvat v sobotu 6. května na naší
Floriánskou pouť.
Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
duben 2017
5. 4. 2017
Ve 12:00 hodin bylo v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje zahájeno jednání starosty s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy
Ing. Pavlem Čížkem.
Od 15:00 hodin se v lázeňském hotelu Jirásek uskutečnila schůzka k přípravě
akce Zahájení lázeňské a turistické sezóny.
6. 4. 2017
V 10:00 hodin bylo na zámku v Boru zahájeno setkání starostek a starostů
okresu Tachov s hejtmanem a dalšími představiteli Plzeňského kraje.
11. – 12. 4. 2017
Starosta se v Seči zúčastnil kongresu FORUM MUNICIPAL 2017.
19. 4. 2017 - 59. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Cenové nabídky na vyhotovení pasportu veřejného osvětlení.
2. Nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Dokončení parkoviště č. 2 v ulici Na Sídlišti v Bezdružicích“.
3. Protokol Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Zábava nejen pro –náctileté“.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Záměr pronájmu nemovitého majetku – stavba bez čp. / č. ev., objekt občanské vybavenosti na pozemku st. p. č. 49 v k. ú. Řešín za cenu 100 Kč/rok.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 5. 4. 2013.
4. Neprodloužit Smlouvu o nájmu bytu ze dne 7. 9. 2013 na byt č. 14,
Na Sídlišti 260, 349 53 Bezdružice.
5. Výpověď Nájemní smlouvy č. 1/2013 na pozemek st. p. č. 39/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 81 m2 a p. p. č.
1 483/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca
30 m2 ze dne 8. 1. 2013 s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
6. Uzavření Pachtovní smlouvy č. 7/2017 na pozemky p. č. 1 266/6 o výměře
4 811 m2, p. p. č. 1 266/7 o výměře 360 m2 a p. p. č. 1 266/13 o výměře
334 m2 druh pozemků trvalý travní porost v katastrálním území Bezdružice
se spolkem Rybáři od Zaječáku, z. s., Trnová 330, 330 13 Trnová za účelem
rekreačního rybolovu za roční nájemné 6 153 Kč.
7. Nájemní smlouvu č. 9/2017 na část pozemku p. č. 493/1 o výměře cca
1 300 m2, druh pozemku zahrada v katastrálním území Polžice u Bezdružic,
za účelem umístění včelstev na dobu neurčitou za cenu 1 Kč/m2 ročně.
8. Nájemní smlouvu č. 10/2017 na část pozemku p. p. č. 1483/7 o výměře cca
11 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice,
4
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za účelem využití jako venkovní terasa za měsíční nájemné 10 Kč/m2 na dobu
určitou od 21. 4. 2017 do 1. 10. 2017.
9. Záměr pronájmu pozemků p. č. 485/1 o výměře 951 m2 a p. p. č. 296/10 o výměře 1 255 m2, druh pozemku orná půda, v katastrálním území Polžice
u Bezdružic, za účelem využití jako zahrada na dobu neurčitou za roční nájem 1 Kč/m2.
10. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 10/2016 na část pozemku p. č.
1 158/1 o výměře cca 1 295 m2, druh pozemku zahrada v katastrálním území Bezdružice k 30. 4. 2017.
11. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1 158/1 o výměře cca 1 295 m2, druh
pozemku zahrada v katastrálním území Bezdružice, za účelem zřízení zahrady na dobu neurčitou za cenu 1 Kč/m2 ročně.
12. Uzavření Nájemní smlouvy o nájmu pozemku č. 11/2017 se spolkem Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Střela Plasy, Na Berličce 345, 331 01 Plasy
o pronájmu části pozemku parc. č. 670/1, druh pozemku trvalý travní porost
o výměře 2 500 m2 v katastrálním území Bezdružice na dobu určitou
od 5. 7. 2017 do 23. 7. 2017 za účelem provozování dětského letního tábora
za cenu 5 000 Kč.
13. Záměr pronájmu pozemku p. č. 64/3 o výměře 323 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice, za účelem využití jako zahrada
na dobu neurčitou za roční nájem 1 Kč/m2.
14. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. TCA-V-8/2017 s Úřadem práce České republiky, Kaplířova 2731/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1.
15. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. TCA-V-21/2017 s Úřadem práce České republiky, Kaplířova 2731/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1.
16. Návrh na vyřazení DDHM Kulturní dům Bezdružice v celkové hodnotě
1 290 Kč.
17. Návrh na vyřazení DDHM
MěÚ Bezdružice v celkové hodnotě
9 629,40 Kč.
18. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč
se ZO ČSCH Bezdružice.
19. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč
s organizací Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., Pod Oborou 88,
104 00 Praha 10 – Hájek.
20. Záměr prodeje hasičského vozidla A 30 K, SPZ: TC 4011, inv. č. 2000010,
minimálně za cenu 15 000 Kč.
21. Příkazní smlouvu se společností DOMOZA projekt s. r. o., Teslova 1202/3,
301 00 Plzeň za odměnu 90 000 Kč bez DPH + 5 000 Kč bez DPH za každou žádost o platbu.
22. Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2017.
23. Smlouvu o dílo na zhotovení předprojektové dokumentace se společností
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o., Klatovská třída 818/11, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň, na obnovu domů č. p. 31 a 32 na náměstí Kryštofa
5
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Haranta v Bezdružicích za cenu 222 400 Kč bez DPH.
24. Přechodné značení objízdné trasy kvůli uzavření silnic č. 2102 Úterý-Světec
a č. 210 v délce 500m (náměstí - křižovatka k silnici č. 2102) z důvodu
uspořádání automobilových závodů do vrchu seriálu závodů Krušnohorský
pohár ve dnech 12. 8. a 13. 8. 2017.
25. Cenovou nabídku na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci
veřejného osvětlení v ulicích U Kovárny, V Podzámčí, U Tiskárny a Západní.
26. Smlouvu o dílo se společností BOKR s. r. o, Nad Brůdkem 76/3, 155 00
Praha 5 – Třebonice na stavební práce „Dokončení parkoviště č. 2 v ulici
Na Sídlišti v Bezdružicích“ za cenu 378 187,47 Kč včetně DPH.
27. Pořadí nabídek uchazečů na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Zábava nejen pro –náctileté“. Vítěznou nabídkou je nabídka uchazeče hřiště.cz, s. r. o., IČ: 28354303, se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno.

D. Rada města doporučuje:
1. Zastupitelstvu města schválit koupi služebního vozidla Škoda Yeti pro potřeby technických služeb.

E. Rada města neschvaluje:
1. Nabídku ZAK TV s. r. o., Prokopova 26, 301 00 Plzeň na prezentaci města.
19. 4. 2017 - 32. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice

A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 22. 3. 2017.
3. Informace o přípravě a realizaci projektů.
4. Vyhodnocení výsledků projednání zadání změny č. 3 Územního plánu obce
Bezdružice ve smyslu § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
5. Neuplatnění požadavku dotčeným orgánem na posouzení územního plánu
z hlediska vlivů na životní prostředí a dotčený orgán vyloučil významný vliv
na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, proto pořizovatel upustil
od zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.
6. Zpracování uplatněných požadavků dotčených orgánů do návrhové části
územního plánu.
7. Informace o zůstatcích na bankovních účtech města k 31. 3. 2017.
8. Informace o zůstatcích na úvěrových účtech města k 31. 3. 2017.
9. Informace o vývoji daňových příjmů města.
10. Přehled plnění rozpočtu k 31. 3. 2017.
11. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
12. Nabídku České pošty, s. p.

B. Zastupitelstvo města ukládá:
1. Zabezpečit zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu Bezdružice v souladu se schváleným zadáním a dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
6
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
1.

2.
3.

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.
Zodpovídá: starosta

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Program zasedání.
Revokaci usnesení č. 31/C3/2017.
Přílohu č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Mateřské školy a Základní
umělecké školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice.
Kupní smlouvu č. 1/2017 na pozemek p. č. 508 o výměře 193 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Řešín. Cena pozemku včetně
DPH je 121 Kč/m2.
Záměr prodeje pozemku p. č. 94/13 o výměře 54 m2, druh pozemku zahrada
v katastrálním území Bezdružice. Cena pozemku včetně DPH je 205,70 Kč/
m2.
V souladu § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, zadání změny č. 3 Územního plánu obce Bezdružice uvedené v příloze č. 6c.
Smlouvu o úvěru č. 1033965 se společností ŠkoFIN s. r. o., se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 45805369, DIČ: CZ45805369.
Rozpočtové opatření č. 4/2017.

E. Zastupitelstvo města neschvaluje:
Záměr prodeje pozemků p. č. 220/2 o výměře 4 489 m2 a p. p. č. 220/3 o výměře 961 m2, druh pozemků lesní pozemek, v katastrálním území Kohoutov
u Bezdružic, a pozemku p. č. 575 o výměře 382 m2, druh pozemku ostatní
plocha, v katastrálním území Řešín.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1158/1 o výměře cca 120-130 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, v katastrálním území Bezdružice.
Záměr prodeje pozemku p. č. 97/20 o výměře 90 m2, druh pozemku ostatní
plocha, v katastrálním území Bezdružice.

20. 4. 2017
Od 9:00 hodin se v Záchlumí konalo jednání členské schůze dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
V zasedací místnosti Domu U Haranta proběhlo od 16:00 hodin projednání
upravených návrhů řešení rekonstrukce komunikací v ulici U Kovárny a bezejmenné ulici kolmé k ulici ČSA s majiteli dotčených nemovitostí.
Starosta se od 19:00 hodin v Plané v prostorách nové smuteční síně zúčastnil
akce s názvem „20 x 20 pro rok 2020“ (neformální inspirativní večer se zajímavými osobnostmi regionu Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek).
21. 4. 2017
Krátce po deváté hodině bylo v zasedací místnosti Domu U Haranta zahájeno
jednání Rady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ).
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24. 4. 2017
Krátce po desáté hodině byla v Plzni v sídle společnosti DOMOZA projekt,
s. r. o. zahájena schůzka k projektovým záměrům města.
V poledne byla v sídle společnosti ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
podepsána Smlouva o dílo na zhotovení předprojektové dokumentace na obnovu
domů č. p. 31 a 32 na náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích.
Od 16:00 hodin se v zasedací místnosti Domu U Haranta uskutečnil seminář
k možnostem čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám.
25. 4. 2017
V 9:00 hodin byla v Plzni na pracovišti územního odboru Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro Plzeňský kraj zahájena konzultace
k nově vyhlášené výzvě k podání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na podporu cyklodopravy.
26. 4. 2017
Starosta se od 10:00 hodin ve Stráži u Tachova zúčastnil jednání Správního výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK).
27. 4. 2017
V 8:30 hodin bylo zahájeno jednání se zástupcem firmy BOKR s. r. o., která bude realizovat stavbu „Dokončení parkoviště č. 2 v ulici Na Sídlišti
v Bezdružicích“.
28. 4. 2017
Starosta se od 11:00 hodin v Kastlu (SRN) zúčastnil workshopu pořádaného
dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko a partnerským
sdružením obcí Steinwald Allianz.

Jan Soulek, starosta města

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována ve středu od 17:00 hodin v těchto termínech:
24. 5. 2017 (Dům U Haranta)
21. 6. 2017
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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Foto z archivů - pokládání věnců
Ke květnovým událostem v minulosti patřila, vedle oslav Svátku práce 1. května, také oslava ukončení druhé světové války. V současnosti je tento státní svátek stanoven na 8. května. V tento den bylo v roce 1945 v Praze dohodnuto příměří mezi povstalci a německým vojskem a v Berlíně byla podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa, čímž skončila II. světová válka. Původně však
tento svátek připadal až na 9. května, což byl den, kdy tankové jednotky Rudé
armády osvobodily koncentrační tábor Terezín a vstoupily do Prahy.
V Bezdružicích byla dvě pietní místa, kde byly tyto události připomínány. Hrob
neznámého zajatého sovětského vojáka na hřbitově a později odhalený pomník
vítězství v parčíku na náměstí. Oba pomníky existují v zapomnění do dnešních
dnů. Fotografie z průvodu a pokládání věnců jsou z roku 1987.
Jiří Bízek
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Velikonoční dílna 12. 4. 2017
Tento den přesně v 9:00 hodin se na celé škole uskutečnilo již tradiční zábavné velikonoční dopoledne. Žáci II.
stupně si pro své kolegy z I. stupně připravili několik
stanovišť, kde mohli žáci 1. až 5. ročníku dokazovat
svůj um a znalosti na téma Velikonoce.
Nejprve proběhlo rozdělení žáků do 12-ti skupin. Paní
učitelka D. Buchartová seznámila všechny zúčastněné s organizací celé akce
a popřála jim mnoho úspěchů. Pak již vypuklo samotné zápolení.
Pod taktovkou 6. třídy plnili žáci tyto úkoly: slalom dvojic mezi barevnými
kužely, skládání puzzlí velikonočního zajíčka a kraslice, luštění křížovky
v českém i anglickém jazyce, velikonoční pexeso.
Žáci 7. třídy si připravili tato stanoviště: skládání obrázků s velikonoční tématikou, skládání obřích polystyrenových vajec, řešení velikonočních hádanek.
Zástupci 8. třídy nezaháleli a vymysleli tyto úkoly: hledání malovaných vajíček, pletení pomlázek, poznávání vůní bylin se zavázanýma očima, poznávání
pohádek podle fotografií a přiřazování jejich názvů.
Oslabení mazáci – deváťáci, neboť někteří místo skládání puzzlí skládali přijímací zkoušky, měli ve své třídě připraveny tyto disciplíny: zdobení vajíček
za použití fixů, skládání velikonočních pohlednic, hledání velikonočních kraslic. V tělocvičně pak nachystali pět stanovišť, v nichž mohli prokázat žáci svoji tělesnou zdatnost a obratnost: překážková dráha složená z kruhů, bedny, lavičky a slalomu mezi kužely, hody medicinbalem, přeskoky švihadla na různé
způsoby, zaječí skoky aneb odraz z můstku a průskoky barevnými látkovými ,,žebříky“, pokutové kopy na bránu.
Každá skupina byla hodnocena barevnými vajíčky, po jejichž sečtení dospěli
žáci k celkovému pořadí skupin. Děkujeme starším žákům a jejich třídním učitelům za velice pěkně připravené dopoledne.
Žáci I. stupně společně se svými učitelkami

Těsně za stupni vítězů
Po úspěchu Jindřišky Vlažné z páté třídy přineslo druhou bramborovou medaili v tomto školním roce bezdružické škole další okresní kolo matematické
olympiády, tentokrát osmých tříd. Radost z pěkného výsledku trochu kazila
jen skutečnost, že vysněná medaile byla opravdu na dosah. Přesto uznání
a blahopřání si Tereza Chachulová právem zaslouží. A nakonec dalších příležitostí, jak ukázat co umíme, bude i pro další počtáře ještě dost.
Pozornost si zaslouží také další matematická soutěž, která v březnu proběhla
na školách. Matematický klokan dává příležitost k soutěži žákům od druhé třídy základní školy až po poslední ročníky středních škol v mezinárodním měřítku. Stejné úkoly řeší po kategoriích ve stejném termínu soutěžící mnoha zemí od Evropy až po Austrálii. Proto Matematický klokan.
13
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Na základní škole začínají druháci a třeťáci kategorií Cvrček. Na školách našeho okresu tak v letošním březnu soutěžilo neuvěřitelných 738 žáků. Mezi nimi
na krásném desátém místě je Tereza Waltová ze třetí třídy naší školy. Druháci
nemusí být smutní, ve stejné kategorii mohou soutěžit v příštím roce s většími
ambicemi. Klokánek je kategorie čtvrtých a pátých tříd. Nejlepší na naší škole
byl Kevin Vašina, Markéta Dvorská a Jindřiška Vlažná. Mezi 741 soutěžícími
v okrese najdeme tyto žáky na konci první padesátky. Obdobná je výsledková
pozice našich soutěžících v Kategorii Benjamín, kategorii šestých a sedmých
tříd. Nejlepší naši David Matejka, Veronika Podracká a Martina Kampfová.
Zajímavý je pokles počtu soutěžících oproti předchozím kategoriím. V Benjamínu na okrese soutěžilo jen 253 žáků. Nejstarší počtáři na základní škole, žáci osmých a devátých tříd, spolu s odpovídajícími ročníky gymnázií, to je kategorie Kadet. Na okrese soutěžilo 255 počtářů, mezi nimi na 23. místě skončila
Tereza Chachulová.
Spolu s vedením školy a vyučujícími jednotlivých tříd blahopřeji všem úspěšným i méně úspěšným. V příštím roce se jim určitě bude dařit více. Příležitost
mají mimo uvedené matematické soutěže též v oblíbené Pythagoriádě. Každá
soutěž je trochu jinak koncipovaná, určitě si každý zdatnější počtář může vybrat.

Pavel Burda

OVOV - odznak všestrannosti olympijských vítězů

Poslední den v březnu se zúčastnilo 16 nejvšestrannějších (a také nejodvážnějších) sportovců již 10. ročníku tzv. ovéčka. Soutěžili v pětiboji - kliky za 2 minuty, přeskok švihadla čtyřmi způsoby za 2 min., hod dvoukilovým medicinbalem za hlavu, trojskok a driblink s basketbalovým míčem kolem met vzdálených
od sebe 10 m za 2 minuty. Každoročně z této soutěže odjíždíme ověnčeni několika medailemi a letošní okresní kolo nedopadlo jinak.
Družstvo obsadilo bronzovou příčku za velkými školami z Tachova a v jednotlivcích jsme získali celkem čtyři umístění na „bedně“. Katka Suchánková, Natálie Bízková a Lukáš Korim obsadili stříbrnou příčku a Sára Szegecsová příčku
bronzovou.
Můžete zkusit překonat některé naše závodníky. Nejvíce kliků udělala deváťačka Soňa Vonšovská - 70, z kluků to byl šesťák Lukáš Korim - 71. Nejvícekrát
přeskočila švihadlo sedmačka Natálie Bízková 269krát a stejně starý Mikuláš
Belák 240krát, driblinkem urazil nejdelší vzdálenost Denis Oroz - 320 metrů,
medicinbal dostala nejdál opět Soňa Vonšovská 11,90 metru a v trojskoku zapsal
nejdelší skok Mikuláš Belák 6,47 metru a z dívek to byla šesťačka Sára
Szegecsová - 6,32 metru

Dana Steinerová
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Foto: Dana Steinerová

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ
...................NE, NE.....
JENOM ŠKOLKA
ZVEME RODIČE SE SVÝMI DĚTMI K ZÁPISU
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BEZDRUŽICE
10. KVĚTNA 2017 (10:00 - 14:00 hod)
Přijďte se se svým dítětem podívat, jaké to tady máme,
zeptat se, co Vám a Vašemu dítěti můžeme nabídnout,
aby se mu tady líbilo.......
Pozn. od školního roku 2017/2018 je předškolní vzdělávání povinné pro děti,
které dosáhnou pěti let do měsíce září 2017.
Růžena Benediktová
(vedoucí učitelka Mateřské školy Bezdružice)
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Fórum vzdělávání ve Stříbře zve učitele i rodiče
V úterý 16. května 2017 se bude v prostorách Městského muzea ve Stříbře
konat již druhé Fórum vzdělávání určené zejména učitelům a dalším pracovníkům mateřských a základních škol, jejich ředitelům, členům zastupitelstev
a samozřejmě také rodičům. Tentokrát bude program zaměřen právě na spolupráci školy a rodičů – mezi prezentujícími bude mj. Tomáš Feřtek
z organizace EDUin, který představí koncept otevřené školy „Rodiče vítáni“.
Následovat bude debata o vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem,
která bude zakončena projekcí francouzského filmu Babylon v lavicích, který vypráví o třídě, ve které se sešli žáci z celého světa. Film pomůže divákům pochopit, jaké to je být cizincem v nové zemi, neznat jazyk, zvládat
školu a řešit další okolnosti spojené s tím, že je někdo migrantem.
Fórum vzdělávání začíná ve 14:00 hod, projekce filmu Babylon v lavicích
v 18:00 hod. Vstup je zdarma, akci pořádá MAS Český Západ v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Stříbrsku a Konstantinolázeňsku. Organizátoři prosí zájemce o účast o registraci na www.mascz.cz.

Plán akcí na rok 2017
3. 6.
15. 7.
15. – 16. 7.
16. 7.
22. 7.
5. - 6. 8.
7. 10.
8. 10.
21. 10.
4. 11.
11. 11.
25. 11.
2. 12.
10. 12.
23. 12.

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
Setkání seniorů
Martinské setkání
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská besídka
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem
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Zahájení lázeňské a turistické sezóny
na Konstantinolázeňsku
O víkendu 19. – 21. května 2017 bude
v Konstantinových Lázních zahájena letošní lázeňská a turistická sezóna. Program začne tentokrát již v pátek 19. května v 18:30 hod koncertem Michala Šindeláře a odhalením obnovené sochy Šviháka lázeňského a následnou vernisáží výstavy Klubu
výtvarníků Borska v novém Švihákově pavilonu, spojenou se slavnostním otevřením prodejní galerie Místních výrobků ze západu Čech.
V sobotu 20. května začíná program v 10:30 hod žehnáním Prusíkova pramene
emeritním biskupem Mons. Františkem Radkovským. Poté se otevře řemeslný
jarmark i výtvarné dílny pro děti, zahraje Citerový klub z bavorského Erbendorfu a ve 13:00 hod naváže slavnostní zahájení lázeňské a turistické sezóny
v lázeňském amfiteátru koncert folkové skupiny Devítka. Odpoledne budou připravena divadelní představení pro děti, vystoupí Oskar Petr Trio a večer
od 20:00 hod sobotní program završí známý folkový muzikant Wabi Daněk
a Miloš Dvořáček.
Nedělní program je vyhrazen prvnímu ročníku mládežnického Švihákova kolečkového závodu, který začíná v 10:00 hod u výjezdu z obce směrem na Novou
Ves. Soutěžit budou děti v kategoriích kolo, brusle a koloběžky. Od 14:00 hod
pak v lázeňském amfiteátru zahraje dechový orchestr mládeže Juvenka ze ZUŠ
Bezdružice.
Vstup na celý program je zdarma, podrobnosti na www.konst-lazne.cz,
www.konstantinovy.cz nebo www.mascz.cz.

Místní řemeslníci otevírají prodejní galerii

V pátek 19. května v 19:00 hod otevřou nositelé značky Místní výrobek ze západu Čech svou první společnou prodejní galerii. Ta bude po celou letošní hlavní
turistickou sezónu v provozu v Konstantinových Lázních na náměstí U Fontány
v prostorách Švihákova pavilonu. Návštěvníci jediných lázní v Plzeňském kraji
si zde budou moci prohlédnout i koupit certifikované řemeslné výrobky, případně se zúčastnit některé z připravovaných řemeslných dílen. Švihákův pavilon
bude provozován ve spolupráci MAS Český Západ, z.s. a obce Konstantinovy
Lázně, která zde také zřídí malý výstavní prostor. Otevírací doba a bližší podrobnosti budou zveřejněny na www.mascz.cz a www.konst-lazne.cz.
Jan Dražský Florián
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KONCERTY POD OŘECHEM
13. 5. Mario Bihari 19:00
Mário Bihári spojuje romské hudební cítění s klasickou, folkovou i moderní hudbou a jazzem ve variacích na romská témata i klidnějších polohách
autorské tvorby.
16. 6. Smeykal & Planka 20:00
Ohnivé didgeridoo a rytmy džungle vás roztančí po louce.
28. 6. Laco Deczi &Cellula NewYork 19:00
Jazzový buřič zpět v Polžicích.
5. 7. St. Johny 20:00
Jump blues v nejryzejší podobě.
27. 7. SPACE PROJEKT 19:00
Nový projekt nejvýraznějšího českého saxofonisty spojující využití moderních zvukových efektů a jazzové moderní Coltraneovské tradice 60. let
a i vlivů funku a rocku.
Ondřej Štveráček - saxofon, Vítek Křišťan - klávesy, Tomáš Baroš - basa,
Dano Šoltis - bicí.
2. 8. Kapela Zrní 20:00
Mladá česká alternativní hudební skupina z Kladna.
5. 8. MULTIKULURNÍ FESTIVAL
Marta Balážová band, B.E.E.F.
a několik kapel z různých koutů světa
Detailní popis akce na stránkách.
11. 8. David Kraus Band 20:00
Nepřehlédnutelná osobnost české pop-music.
17. 9. The Daniel's 14:00
Jazz s prvky soul music ze západu Čech, s výrazným hlasem Daniela Suchého.
Rezervace a prodej vstupenek
Café Kryštof Harant Dolní Polžice 16
349 53 Bezdružice
E-mail: polzice@libero.it
Tel: 775101616
23
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SPORT

Oddíl kopané
Muži „A“
Jarní část nezastihla naše muže v dobré fotbalové formě. První body přinesl až
domácí zápas se Studánkou. Z venkovních zápasů přivezli jen bod ze Záchlumí.
Halže „A“ – Be „A“
3:2 Čada L., Filip M. ml.
St. Sedliště – Be „A“
3:0
Be „A“ – Studánka „A“ 4:2 Maroušek D., Filip M. ml., Szegecs D., Čada L.
Záchlumí – Be „A“
1:1 Fojtík R.
PK 4:3
Muži „B“
Naše záložní mužstvo si na jaře vede zatím dobře, ze čtyř zápasů vyhráli tři. Podařil se jim obrat v Bernarticích ze stavu 3:0 na 3:5.
Bernartice – Be „B“
Be „B“ – Ctiboř
Holostřevy – Be „B“
Ch. Planá „B“ – Be „B“

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

Filip M. st., Filip M. ml., Szegecs D., Čapek P.
Szegecs D., Filip M. ml. 3, Fojtík R.
Filip M. ml., Čada S.
Čada L., Filip M. ml. 2, Štrunc J., Holík P. ml. 2
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Žáci
Naši žáci začali soutěž v Plané, kde si vedli dobře, mužstvo podržel brankář Kadlec Patrik. Ve druhém kole měli volno. Pak odjeli na venkovní zápas
do Studánky, odkud si odvezli tři body. V domácím zápase se St. Sedlištěm měli
naši žáci navrch, ale po chybě ve 12. minutě dostali gól, i když pak měli mnoho
šancí, nepodařilo se jim vyrovnat.
Planá – Be
Studánka – Be
Be – St. Sedliště

3:0
1:2 Kozelka J., Korim L.
0:1
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek

Oddíl ledního hokeje
24. kolo
Jiskra Bezdružice - S. Vejprnice
1:2
(1:0, 0:1, 0:1)
Sestava: Nový - Šmat, Hlaváč - M. Velich, Singer - Janota, Seknička st., Seknička ml.- Herejk, Šlajer, Vacata, Semerád
Branka: Janota
Neustále odkládaný zápas se sehrál vlastně až v nejzazším možném termínu.
Vyrovnané utkání, které nakonec rozhodli hosté až v závěrečné třetině až když
rozhodčí začal vylučovat na obou stranách a v jednom okamžiku bylo na ledě
hráčů jak šafránu. Hosté vyvolali v závěrečné minutě nechutnou šarvátku.
Hlavním aktérem byl „Skala“ (hráč na černo), který byl vyloučen do konce
utkání.
23. kolo
Jiskra Bezdružice - HC Chotíkov
2:2
(1:1, 0:0, 1:1)
Sestava: Nový - Šmat, Hlaváč - M. Velich, Singer - Janota, Seknička st., Seknička ml. - Herejk, Šlajer, Vacata, Semerád
branky: Seknička 2
Další utkání, které bylo několikrát odloženo pro nedostatek hráčů Chotíkova.
Kohouti rychle prohrávali, ale dokázali utkání otočit. Mladý Seknička dvakrát
ujel svým strážcům a nedal gólmanovi hostí šanci. Když už se zdálo, že body
zůstanou doma vyrovnali hosté z nenápadné akce a hostující Fišer se trefil podruhé.
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Vedoucí Kalista Petr:
Celou sezonu můžeme hodnotit kladně. Lepší podzimní polovina vynesla Kohouty mezi první čtyřku v tabulce. Potom se ale projevila únava a zranění některých opor. Také citelné oslabení o kanonýra Böttchera. Objevil se však šikovný
mladý gólman Nový a navrátilec Seknička ml. Jak na závěrečném sezení zdůraznil trenér Seknička, pomohli nám i hostující hráči z HC Vipers Plzeň ke konečnému 8. místu. Všichni hráči pak potvrdili, že se chtějí zapojit i příští rok.
TABULKA - KSM plzeňského kraje - skupina C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
HC Tempo Staňkov
HC Klaus Timber
HC Allianz Plzeň
TJ Sokol Díly
HC Chotíkov "B"
HC Sokol Vejprnice
TJ Sokol Lipnice
HC Jiskra Bezdružice
HC Město Touškov
Apollo Kaznějov "B"
TJ Čechie Příkosice
HC Panasonic Plzeň
TJ Město Zbiroh "B"
HC Holýšov "B"

Z
26
25
26
25
26
25
26
25
26
26
26
26
26
26

V
22
17
17
17
13
12
12
10
11
9
6
5
5
4

R
1
3
1
1
5
4
3
5
3
3
3
5
3
0

P
3
5
8
7
8
9
11
10
12
14
17
16
18
22

Skóre
158 : 63
123 : 72
127 : 66
102 : 76
96 : 87
134 : 88
103 : 96
87 : 80
90 : 108
95 : 116
77 : 155
82 : 120
78 : 141
54 : 140

Body
45
37
35
35
31
28
27
25
25
21
15
15
13
8

Hrací systém dvoukolově (bez nadstavby). Hrací doba 3x15 min. Výhra 2 body,
remíza 1 bod.

Za oddíl ledního hokeje
Petr Kalista
26

Bezdružický zpravodaj 5/2017

Nabídka volných pracovních míst
ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice přijme:
- kuchaře/kuchařku do školní jídelny
(vyučení v oboru, nástup dle dohody)
- uklízečku (zástup po dobu nemoci, nástup od 1. 8. 2017)

Kontakt pro přihlášky a bližší informace: ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice,
Školní 183, 349 53 Bezdružice, email: zastupce@bezdruzice.cz, tel.:
374 629 278, 734 763 297
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XXI. FLORIÁNSKÁ POUŤ
6.5.2017

Pouťové menu v zámecké restauraci
0,25l

Eintopf - polévka

45,- Kč

200g

Hovězí burger s domácími americkými bramborami, pikantní dresink 149,- Kč

150g

Jehněčí na pomerančích a rozmarýnu, tyrolský knedlík

145,- Kč

150g

Falešná svíčková na smetaně, houskový knedlík

125,- Kč

150g

Vepřový řízek s bramborovým salátem

115,- Kč

300g

Caesar salát s kuřecím masem

145,- Kč

Cheesecake s malinami

55,- Kč

Tiramisu

65,- Kč

Těšíme se na Vás !
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XXI.FLORIÁNSKÁ POUŤ
6.5.2017

Dobroty z grilu na terase zahradní restaurace
1 ks

Klobása „Ze statku“ , křen, hořčice, chléb

55,- Kč

200g

Marinovaná krkovice, křen, hořčice, chléb

95,- Kč

2 ks

Grilované kukuřičné klasy

40,- Kč

1 ks

Kuřecí stehno na grilu, pečivo, kyselá okurka

95,- Kč

1 ks

Grilovaný hermelín, brusinky, pečivo

60,- Kč

200g

Pstruh na bylinkách, pečivo

160,- Kč

Těšíme se na Vás !
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech bar vách z našeho chovu!
Stáří 14. - 19. týdnů.

Cena 149 - 180 Kč/ks.
Prodej:

Bezdružice - u požár. zbrojnice

18. května a 19. června 2017 - 14:15 hod.
23. května 2017 - 12:20 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

Bezdružický zpravodaj, periodický tisk samosprávného územního celku.
Vydává: Město Bezdružice
Městský úřad Bezdružice
ČSA 196, 349 53 Bezdružice
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BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 6/2017 vyjde 1. června 2017.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
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Oslavy jara na Konstantinolázeňsku 16. 4. 2017

XXXIX. Výroční koncert DOM Juvenka 22. 4. 2017

