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Vážení spoluobčané,
otevíráte v novém roce první výtisk našeho zpravodaje. Úvodem mi dovolte jeho
prostřednictvím předat všem novoročenku s přáním podle francouzského „Pour
féliciter“ - „Pro štěstí“ - „PF 2019“. Začátkem každého nového roku máme čas
zhodnotit, co se nám povedlo, co se nepovedlo v uplynulém roce. Dáváme si
předsevzetí, co zlepšíme, s čím se vyrovnáme, co necháme plynout a na co
se zaměříme. Při novoročním přípitku si přejeme navzájem štěstí a také to, co je
velmi důležité – a to je zdraví. Přeji všem zdravý Nový rok 2019.
Když se ohlédneme za minulým kalendářním měsícem, můžeme zhodnotit velice vydařené rozsvícení vánočního stromu a odstartování adventního období,
které už pomalu doznívá. Doufám, že se Vám všem vydařilo vyplnit vánoční
přání svých blízkých a hlavně, že všude v rodinách s dětmi byla rozzářená
dětská očka, plná očekávání, radosti a údivu.
V nadcházejícím měsíci bude hlavním úkolem připravit si masky na každoroční
pořádání Masopustního průvodu a večerní zábavy. Doufám, že se všechny kulturní akce, které se budou v letošním roce konat, vydaří.
Naše práce nebude jen o zábavě, ale také o rozpracovaných dotačních programech ke zvelebení našeho města. Jednou z nich bude akce realizace výstavby
nového sběrného dvora odpadů. Začátkem prosince 2018 firma ISP WEST s.r.o.
začala s instalací kamerového systému, který je v současné době v plném proudu
a měl by být do konce roku dokončen. Jsem přesvědčen o tom, že díky tomuto
zařízení dojde ke snížení případů drobného vandalismu a zvýší se i bezpečnost
občanů. Všem akcím budou věnována další čísla zpravodaje.
Lumír Kadlec
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Práce rady města a zastupitelstva města prosinec 2018
Informace z jednání Rady města Bezdružice
Rada města se sešla dne 10. 12. 2018 na svém prvním jednání.


Rada města vzala na vědomí:
· Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje pod č. j. MV-121543-19/PO-IZS-2018 z rozpočtu Ministerstva
vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí na rok 2018 ve výši 10 400 Kč.
· Nového dodavatele elektřiny pro město Bezdružice na základě burzovního obchodu na trhu PXE pro konečné zákazníky. Novým dodavatelem
elektřiny se stala firma EP ENERGY TRADING a. s., Klimentská 46,
110 02 Praha 1.
Rada města schválila:
· Žádost o povolení konání rybářských kaprařských závodů a plnou uzavírku přístupu pro nezávodící rybáře k rybníku Zaječí po celou dobu konání
závodů (max. 7 dní).
· Termíny svatebních obřadů pro volební období 2018 – 2022 na soboty
v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. Místem pro konání svatebních obřadů
je stanovena obřadní síň na Městském úřadě v Bezdružicích, ČSA 196,
Bezdružice.
Informace ze zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
Zastupitelstvo města se konalo dne 19. 12. 2018 jako obvykle v Domě U Haranta.


Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
· Informace o realizaci projektu „Městský kamerový dohledový systém
Bezdružice“. Nyní probíhá v některých částech města položení optického kabelu, který umožní zároveň zvýšení rychlosti internetu.
Zastupitelstvo schválilo:
· Schodkový rozpočet na rok 2019. Rozpočet na rok 2019 je uveden
na webových stránkách města.
· Střednědobý výhled rozpočtu města Bezdružice na období 2020-2023.
· Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude navýšen o 50 Kč na částku 650 Kč. Bližší informace najdete
na další stránce Bezdružického zpravodaje.
Lumír Kadlec, starosta města
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Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
jsou plánována od 17:00 hodin v Domě U Haranta
v těchto termínech:
23. 1. 2019
20. 2. 2019
20. 3. 2019
24. 4. 2019
22. 5. 2019
26. 6. 2019
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Informace Městského úřadu Bezdružice
Poplatek za psa
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. 3. 2019.
Poplatky je možné uhradit buď hotově nebo platební kartou na podatelně Městského úřadu Bezdružice či převodem na účet
č. 125721872/0300, variabilní symbol
1341, do poznámky prosím uvést příjmení poplatníka.
Jana Komárková
vedoucí správního oddělení
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů od 1. 1. 2019
Výše místního poplatku: 650 Kč za osobu a kalendářní rok
Splatnost místního poplatku:
pro fyzickou osobu,
· která má ve městě trvalý pobyt,
· které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší než 90 dnů
· které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
jednorázovou úhradou do 31. 3. 2019 nebo pololetně ve dvou splátkách,
vždy nejpozději do 31. 3. 2019 a do 31. 7. 2019
pro fyzickou osobu,
· která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
jednorázovou úhradou do 31. 3. 2019.
Poplatek se hradí hotově nebo kartou v pokladně MěÚ Bezdružice (I. patro,
hlavní kancelář) nebo bezhotovostním převodem na účet města Bezdružice
č. ú. 125721872/0300, variabilní symbol: 1340 a specifický symbol: rodné číslo poplatníka.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného roku.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je př ipr avena k nahlédnutí v podatelně a na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ.
Vzhledem k rostoucím nákladům na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu musí město přistoupit ke zvýšení poplatku. Náklady oproti předchozím
rokům vzrostly.
Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
za rok 2014 Kč 613 577,-za rok 2015 Kč 614 441,-za rok 2016 Kč 617 024,-za rok 2017 Kč 677 951,-dále viz. příloha OZV č. 3/2018.

Jaroslava Urbánková
referentka životního prostředí
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MĚSTO BEZDRUŽICE
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Bezdružice na svém 1. zasedání dne 19. 12. 2018
pod usnesením č. 1/C13/2018 schválilo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Bezdružice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) na území města Bezdružice (dále
jen „město“).
(2) Výkon správy poplatku provádí Městský úřad Bezdružice (dále jen
„správce poplatku“), a v řízení ve věcech poplatku postupuje podle zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek platí:
a) fyzická osoba,
- která má ve městě trvalý pobyt,
- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
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b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit
vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob,
jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení
a data narození osob, za které poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník uvedený v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
mu povinnost platit tento poplatek vznikla, př ípadně doložit existenci
skutečností zákládajících nárok na osvobození nebo úlevu dle čl. 6.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jméno, popřípadě jména, příjmení, obecný identifikátor, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba
umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt
nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a zánik nároku na osvobození nebo úlevu
dle čl. 6.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.
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(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 650 Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok a je tvořena:
a) z částky 100 Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok a
b) z částky 550 Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů
města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je
obsaženo v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění
podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) a d) v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
k poslednímu dni tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je splatný
buď jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku nebo pololetně ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 31. 7. příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný
jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1
a odst. 2 této vyhlášky, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději
však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují podle § 10b odst. 3 písm. a) až d) zákona o místních poplatcích:
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a) fyzické osoby, které jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3
let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) fyzické osoby umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) fyzické osoby, které jsou jako nezaopatřené dítě umístěny v domově
pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby,
d) fyzické osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) fyzické osoby, které po dobu nejméně 6 měsíců po sobě jdoucích
v daném kalendářním roce, který je poplatkovým obdobím, pobývají
v zařízeních sociální péče a zdravotnických zařízeních,
b) fyzické osoby, které jsou po dobu nejméně 6 měsíců po sobě jdoucích
v daném kalendářním roce, který je poplatkovým obdobím, ve výkonu
trestu odnětí svobody.
(3) Úleva na poplatku ve výši 50 % ze sazby uvedené v čl. 4 odst. 1 této vyhlášky se poskytuje:
a) fyzické osobě, která se nejméně po dobu 6 měsíců po sobě jdoucích
v daném kalendářním roce, který je poplatkovým obdobím, ve městě
nezdržuje z důvodu studia nebo práce v cizině.
b) fyzické osobě, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům v územním obvodu města Bezdružice,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a současně je
hlášena k pobytu v územním obvodu města Bezdružice.
(4) Osvobození a úleva se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti
zakládající nárok
na osvobození nebo úlevu.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Sazba poplatku nezaplaceného (neodvedeného) do skončení kalendářního
roku, za který se poplatek hradí, se zvyšuje o 50% z dlužné částky; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
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Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti
nezletilý a nenabyl plně svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen
ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Jeli zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 14. 12. 2016.
(2) Právní vztahy, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se
posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019 z důvodu naléhavého obecného
zájmu.
Lumír Kadlec
starosta

Ing. Josef Voříšek
místostarosta

Přílohy:
Příloha č. 1: Rozúčtování skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu
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PŘÍLOHA č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Příloha č. 1 k vyhlášce obsahuje rozúčtování skutečných nákladů města na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu pro stanovení sazby poplatku
dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky pro kalendářní rok 2019:
Náklady města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za kalendářní rok 2017:
Směsný komunální odpad kat. číslo
20 03 01
542 150 Kč
Objemný komunální odpad kat.
číslo 20 03 07
135 801 Kč
CELKEM:

677 951 Kč

Počet poplatníků ke dni 10. 12. 2018:
Poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a)
obecně závazné vyhlášky
Poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. b)
obecně závazné vyhlášky
CELKEM

956
113
1 069

VÝPOČET
sazby poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky
Náklady
vyhlášky

:

677 951 Kč :

Počet poplatníků = Sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b)
1 069

= 634 Kč

Sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky činí 550 Kč za poplatníka a kalendářní rok 2018.
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PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÝCH SUROVIN BEZDRUŽICE 2019
Otevřeno bude tyto soboty:
5. 1.

8:30 – 12:30 hod

16. 3. 8:30 – 12:30 hod

19. 1.

8:30 – 12:30 hod

30. 3. 8:30 – 12:30 hod

2. 2.

8:30 – 12:30 hod

13. 4. 8:30 – 12:30 hod

16. 2.

8:30 – 12:30 hod

27. 4. 8:30 – 12:30 hod

2. 3.

8:30 – 12:30 hod
JIŘÍ HÝSEK – ÚTERSKÁ ULICE – 349 53 BEZDRUŽICE
TEL.: 603 715 252 – 737 800 721

Předplatné
Bezdružického zpravodaje
na rok 2019,
můžete uhradit
v podatelně MěÚ Bezdružice
od 2. 1. 2019.
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Foto z archivů - Bezdružická zákoutí 1
Ve svém archivu jsem našel několik fotografií, které zdánlivě nelze zařadit
k nějakému jednotnému tématu. Na některých jsou lidé, někde jen cosi
z Bezdružic. Zajímavostí těchto snímků je to, co je vidět v pozadí. Podoba domů a ulic, dobové transparenty a dopravní prostředky. To všechno dávný fotograf nevědomky zachytil na svých snímcích kromě lidí v popředí. Nakonec
jsem takových fotografií našel tolik, že to vyjde na dvě vydání BZ. Tentokrát
jsou všechny z bezdružického náměstí. Příště si připomeneme zákoutí
i v jiných částech Bezdružic.
Jiří Bízek
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Čertovské dovádění
Ve středu 5. 12. 2018 navštívil školu Mikuláš s anděly a čerty. Do kostýmu
jsme se převlékli my, deváťáci. Jako obvykle byl jeden Mikuláš, spousta čertů
a trochu netradičně dva andělé. Připravili jsme si pro první stupeň 7 stanovišť
s různými úkoly s čertovskou tématikou. Před příchodem dětí jsme se schovali, když děti přišly, zazpívaly píseň Mikuláš a my jsme vyběhli z úkrytu. Poté
jsme si společně zatancovali a děti se rozeběhly na stanoviště. První stupeň
splnil úkoly bez problémů a se zájmem. Když žáci absolvovali všechna stanoviště, opět jsme tancovali, tentokrát známý tanec „Makarena“. Po tanci jsme
dětem rozdali diplomy za šikovnost a balíčky od Mikuláše. S některými dětmi
byly trochu problémy, a proto nám musely slíbit, že se polepší a balíček nakonec dostali všichni. Myslíme si, že se dětem hravé dopoledne líbilo. Byl to velmi zábavný den. Nakonec jsme si pořídili i několik fotek. Nesměla chybět třídní fotka s paní učitelkou Stánkovou.
Čertíci z deváté třídy
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci lednu 2019 se dožívají
významného životního jubilea

Wenzlová Libuše
Pobehová Jiřina
Státník Helmut
Smetanová Emilie
Béreš Koloman
Filipová Věra
Matoušková Eva
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

Plán akcí na rok 2019
2. 3.
9. 3.
21. 4.
27. 4.
30. 4.
4. 5.
1. 6.
20. 7.
20. – 21. 7.
21. 7.
27. 7.
10. - 11. 8.
6. 10.
12. 10.
19. 10.
9. 11.
16. 11.
30. 11.
7. 12.
15. 12.
23. 12.

Masopust
Maškarní rej
Otvírání lokálky a vítání jara na Krasíkově
Výroční koncert DOM Juvenka
Stavění staročeské máje
XXIII. 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
Setkání seniorů
Martinské setkání
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská besídka
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem
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SPORT
oddíl ledního hokeje

8. mistrovský zápas:
J. Bezdružice : HC Stříbro 06
10 : 1
(2:0, 2:0, 6:1)
Sestava: Nový - M. Velich, Hlaváč - Kamínek, Rohrer - Daliman, Boček,
Janota - Semerád, Seknička st., Seknička ml. - Kocián, Herejk, Jelínek
Góly: 2 Daliman, 2 M. Velich, 2 Kamínek, Seknička st., Kocián, Semerád,
Janota
9. mistrovský zápas:
HC Touškov - Město : J. Bezdružice 1 : 4
(0:1, 1:1, 0:2)
Sestava: Nový - Kamínek, Rohrer - M. Velich, Singer - Daliman, Boček, Seknička ml. - Semerád, Seknička st., Herejk - Kocián, Jelínek
Góly: Seknička ml., M. Velich, Semerád, Kamínek
10. mistrovský zápas:
TJ Vejprnice : J.Bezdružice 1 : 3
(1:0, 0:2, 0:1)
Sestava: Nový - Kamínek, Rohrer - M. Velich, Hlaváč - Daliman, Boček,
Janota - Semerád, Seknička st., Seknička ml. - Jelínek, Herejk
Góly: 2 Kamínek, M. Velich
Krajská soutěž - skupina C
1.

HC Holýšov

9 7 1 1 39 : 19 15

2.

Jiskra Bezdružice

9 6 2 1 41 : 20 14

3.

HC Chotíkov

10 5 3 2 36 : 27 13

4.

TJ Sokol Díly

8 5 1 2 37 : 17 11

5.

TJ Apollo Kaznějov

9 4 2 3 28 : 18 10

6.

HC Město Touškov

9 4 2 3 29 : 32 10

7.

Sokol Lipnice

8 3 2 3 24 : 19

8

8.

Sokol Vejprnice

8 2 2 4 21 : 29

6

9.

TJ Čechie Příkosice

9 1 3 5 27 : 42

5

10. HC Stříbro 06

10 1 3 6 33 : 50

5

11. HC Panasonic Plzeň

9 2 1 6 12 : 47

5

12. HC KLAUSTIMBER

8 2 0 6 14 : 21

4

Petr Kalista, za oddíl ledního hokeje
24

Bezdružický zpravodaj 1/2019

25

Bezdružický zpravodaj 1/2019

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
tel.: 374 630 511
fax: 374 630 516
e-mail: mesto@bezdruzice.cz.
www.bezdruzice.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 11028.
Redakční rada: Lumír Kadlec, Josef Voříšek
Petr Maroušek, Luděk Štefanisko, Miroslav Kemka.
Vychází 2. ledna 2019.
Uzávěrka dalšího vydání je 24. ledna 2019.
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 2/2019 vyjde 1. února 2019.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
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Mikulášská nadílka 8. 12. 2018

Vánoční trhy 16. 12. 2018

