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ÚVODNÍ SLOVO
starosty města

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou již nenávratně za námi a podzim se pomaloučku hlásí o slovo.
Šťastní jsou ti, kteří berou život, takový jaký je, málo kdy si na něco stěžují a
jsou vděčni za každou maličkost, která jim zkříží cestu.
(neznámý autor)
Jako již tradičně bych se v prvé části rád zmínil o tom, co se odehrálo
v uplynulých měsících. V měsíci srpnu byla podepsána Smlouva o dílo na rekonstrukci místní komunikace ul. V Podzámčí a U Tiskárny a bylo předáno
staveniště firmě Strabag a.s., přičemž v nejbližších dnech by se mělo začít
s pracemi. Stejné je to s výstavbou okružní křižovatky silnice III/ 20161 a Revolučních Gard, kde bylo staveniště předáno společně se SÚS PK firmě Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným. Věřme, že nám bude počasí přát a obě akce se stihnou dokončit ještě v letošním roce. Po prohlídce
hasičské zbrojnice statikem tento konstatoval, že věž se vychýlila ze své osy
vlivem silných dešťů a větrů, které nás zasáhly začátkem července. Po konzultaci s památkovým úřadem jsem zažádal o dotaci z programu dotačního titulu:
„2021 Finanční podpora území Plzeňského kraje postiženého pohromou“.
Doufejme, že uspějeme a dotace nám částečně pokryje náklady na opravu nosné konstrukce věže, která dle rozpočtu činí 81 900 Kč. Dále jsme podali dvě
žádosti o dotaci z programu Rozvoje venkova - místa k setkávání. První
na rekonstrukci přísálí kulturního domu a druhou na parčíky na náměstí.
V měsíci srpnu firma Kristýny Dömové opravila tryskovou metodou část komunikace ulice K Lesu. Vodárny a kanalizace KV a.s. opravily místa po havárii vodovodního řádu v ulici Na Sídlišti. Ještě bych se chtěl zmínit o 38. ročníku Memoriálu O. Ernsta a F. Klavrzy, který se konal koncem měsíce července.
Turnaje se zúčastnilo 9 mužstev. Základní část se hrála ve dvou skupinách, přičemž do finále postupovala první dvě mužstva z každé skupiny. O finále si zahráli hráči z mužstva ,,A“ Bezdružice a mužstva Krsy. Vítězem se stalo mužstvo z Krs, které prošlo celým turnajem bez porážky. Dne 21. 8. 2021 po roční
odmlce se zahájila fotbalová sezóna, kdy naše ,,A“ mužstvo podlehlo mužstvu
Studánka 0:2 a ,,B“ tým podlehl mužstvu ze Ctiboři 0:4, snad bude
v následujících týdnech stát sportovní štěstí na straně našich hráčů. Měsíc září
je neodmyslitelně spojen se začátkem nového školního roku a jsem rád,
že od jeho počátku žáci, a především učitelé mohou využívat nové hlavní
vchodové dveře do školy, jejichž výměna vyšla celkem na 130 000 Kč. Této
výše nákladu se podařilo dosáhnout i díky tomu, že jsme si zednické práce
provedli svépomocí. Tímto bych tedy chtěl poděkovat panu Ladislavu Sovovi
za odvedenou práci. Dne 10. 9. 2021 se koná zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic a já věřím, že všichni účastníci budou se zájezdem spokojeni minimálně
tak jako v loňském roce a tato akce se stane postupně tradicí. Závěrem bych
chtěl popřát všem školákům úspěšný vstup do nového školního roku a učitelům pevné nervy.
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RADA A ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Stručné informace z jednání
55. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BEZDRUŽICE ZE DNE 28. 7. 2021
A. Rada bere na vědomí:
•
Informace o hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice k 30. 6.
2021.
C. Rada schvaluje:
•
Odměnu ředitelce Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice.
•
Smlouvu o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka „III/201 61
Bezdružice - okružní křižovatka“ společně s dalším objednatelem Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162, Koterov,
326 00 Plzeň s dodavatelem DS engineering PLUS, a. s., K Hájům 946/10,
155 00 Praha 5 za celkovou cenu 202 500 Kč bez DPH, podíl města činí
60 750 Kč bez DPH.
•
Smlouvu o zajištění činnosti koordinátora BOZP „III/201 61 Bezdružiceokružní křižovatka“ “ společně s dalším objednatelem Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
sdodavatelem s Janem Kuvíkem, Třešňová 1290, 349 01 Stříbro za celkovou
cenu 98 700 Kč bez DPH, podíl města činí 29 610 Kč bez DPH.
•
Smlouvu o zajištění činnosti autorského dozoru projektanta BOZP „III/201
61 Bezdružice-okružní křižovatka“ “ společně s dalším objednatelem Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162, Koterov,
326 00 Plzeň s dodavatelem D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s. r. o., Útušice
66, 332 09 Štěnovice za celkovou cenu 75 000 Kč bez DPH, podíl města činí 22 500 Kč bez DPH.
56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BEZDRUŽICE ZE DNE 9. 8. 2021
A. Rada bere na vědomí:
•
Cenovou nabídku ve výši 81 900 Kč na opravu nosné konstrukce hasičské
zbrojnice.
C. Rada schvaluje:
•
Podání žádosti o dotaci na opravu věže požární zbrojnice z dotačního titulu:
„2021 Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“.
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Cenovou nabídku Jana Kuvíka na zajištění technického dozoru, Třešňová
1290, 349 01 Stříbro na provedení činnosti TDS při realizaci stavby:
,,Rekonstrukce MK V Podzámčí a U Tiskárny v Bezdružicích“ ve výši
71 995 Kč.
Žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bezdružice, pobočný spolek,
náměstí Kryštofa Haranta 304, 349 53 Bezdružice o finanční příspěvek
ve výši 15 000 Kč.
Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2021 se SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Bezdružice, pobočný spolek, náměstí Kryštofa Haranta 304, 349 53 Bezdružice o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč na akci „Rozloučení
s prázdninami“.
57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BEZDRUŽICE ZE DNE 23. 8. 2021

A. Rada bere na vědomí:
•
Nabídku společnosti Greenroot, s. r. o., Terezie Brzkové 1035/23, 318 00
Plzeň.
•
Nabídku společnosti Agrozet České Budějovice, a. s., na zemědělskou
a komunální techniku – traktor Zetor řada Utilix.
B. Rada ukládá:
•
Referentce správy bytového fondu oslovit firmy k podání nabídek na vyčištění fasád bytových domů (odstranění organické a mikrobiologické nečistoty).
Termín: 30. 9. 2021
C. Rada města schvaluje:
•
Podmínky pro dodávky tepelné energie s účinností od 1. 9. 2021 společnosti FLEA Teplo s. r. o., IČO: 06121438, se sídlem Vilémovská 1602, 347
01 Tachov.
•
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 5. 2021 se společností
Ateliér Cihlář-Svoboda s. r. o., Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun.
•
Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora při realizaci stavby „Rekonstrukce MK V Podzámčí a U Tiskárny v Bezdružicích“ s panem
Janem Kuvíkem, Třešňová 1290, 349 01 Stříbro za cenu 59 500 Kč bez
DPH.
•
Provádění nákupů elektřiny pro město Bezdružice a Základní školu, Mateřskou školu a Základní uměleckou školu Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice na komoditní burze společnosti
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., se sídlem Rybná 14,
110 05 Praha 1, IČO: 278654444 („PXE“), pro dodávkové období
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, a to v souladu s § 64 písm. c) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
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Odměnu vedoucímu organizační složky Technických služeb města Bezdružice, organizační složky města.
•
Cenovou nabídku společnosti Galileo Corporation s. r. o., Březenecká
4808, 430 04 Chomutov na pořízení Galileo Smart komunikace za cenu
11 500 Kč bez DPH.
•
Ceník služeb poskytovaných městem Bezdružice.
E. Rada neschvaluje:
•
Cenovou nabídku společnosti Ateliér Cihlář-Svoboda s. r. o., Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun na rozšíření studie parku na náměstí na celou plochu náměstí, tedy vč. zpevněných ploch.
•
Nabídku společnosti CZECH NEWS CENTER, a. s., Komunardů
1584/42, 170 00 Praha 7 na inzerci v deníku BLESK, v komerční příloze
Krásné PLZEŇSKO za cenu 1 400 Kč bez DPH za 1 vydání.
•
Individuální ceník produktů společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s.,
Vaničkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25458302 pro podnikatele s odběry ze sítí NN.
•

31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BEZDRUŽICE ZE DNE
28. 7. 2021

A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
Informace o přípravě a realizaci projektů.
Vývoj daní od roku 2017 do roku 2021 - 2. čtvrtletí.
Zůstatky na bankovních účtech.
Zůstatky na úvěrových účtech.
Rozbor plnění rozpočtu za 2. čtvrtletí r. 2021.
Informace o činnosti finančního výboru.
Informace ohledně sporu s firmou Energie pod kontrolou.
Informace ohledně věže hasičské zbrojnice.

C. Zastupitelstvo schvaluje:
•
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
•
Program zasedání.
•
Prodej části pozemku p. č. 543 o výměře cca 1 180 m2, druh pozemku zahrada a části pozemku p. č. 2 o výměře cca 50 m2, druh pozemku ostatní
plocha, vše v katastrálním území Řešín za účelem rozšíření stávajících zahrad za cenu 100 Kč/m2 dle platného ceníku prodeje pozemků v katastrálním území Řešín. Záměry prodeje budou předloženy ke schválení
po vyhotovení oddělovacího GP.
•
Záměr prodeje pozemku p. č. 509 o výměře 163 m2, druh pozemku ostatní
plocha v katastrálním území Řešín za účelem využití jako zahrada u RD
za cenu 100 Kč/m2 dle platného ceníku prodeje pozemků v katastrálním
území Řešín.
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Koupi pozemků p. č. 504/2 o výměře 700 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, p. č. 476/4 o výměře 292 m2, ostatní plocha, manipulační
plocha a p. č. st. 371 o výměře 766 m2, zastavěná plocha a nádvoří
včetně budovy bez čísla popisného nebo evidenčního vše v k. ú. Bezdružice za celkovou cenu 1 000 000 Kč.
Kupní smlouvu č. 5/2021 se zřízením služebností inženýrských sítí
s manželi Martinem a Ivetou Kadeřávkovými, bytem K Lesu 307, 349
53 Bezdružice na pozemek p. č. 64/3 o výměře 323 m2, druh pozemku
ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice za cenu 48 450 Kč vč.
DPH.
Rozpočtové opatření č. 7/2021.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Plán zasedání
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována
od 16. 30 hodin v kulturním domě v tomto termínu:

29. 09. 2021
27. 10. 2021
24. 11. 2021
15. 12. 2021

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ZÁŘÍ 2021
Blahopřejeme

Petr Velecký

Našemu jubilantovi přejeme do dalších let hodně zdraví, síly a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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Z ARCHIVU JIRKY BÍZKA
Dětský tábor v Rabštejně nad Střelou
I dnes musí mnozí rodiče během prázdnin vyřešit, jak zabavit a zaopatřit děti
mimo rodinnou dovolenou. Tento problém byl ještě více aktuální v minulosti,
kdy mnoho lidí pracovalo v zemědělství a tam bylo nejvíc práce právě v létě
a s čerpáním dovolené byl problém. Státní statek Bezdružice provozoval pro děti
svých zaměstnanců letní dětský tábor u Rabštejna nad Střelou, později pak
v Lomech u Kokašic. Přiložené, dosud nepublikované, fotografie jsou z tábora
v údolí řeky Střely pod Rabštejnem.
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VALNÁ HROMADA
TJ Jiskra Bezdružice
Volební Valná hromada TJ Jiskra Bezdružice se konala dne 26. 6. 2021.
Po několika odkladech se uskutečnila volební VH TJ Jiskra Bezdružice
na sklonku června 2021. Za účasti 30 členů, kteří se sešli v KD Bezdružice
a projednali všechny body programu, který výbor připravil. Předseda M. Kadeřávek přednesl zprávu o činnosti TJ za uplynulé období. Potom se členové seznámili s finanční zprávou, novým rozpočtem na rok 2021,plánem práce
na rok 2021 a proběhla i diskuze. V závěru VH proběhly volby nového výboru TJ. Nový sedmičlenný výbor byl z části obměněn a do nového období
vstupuje v tomto složení: Holík Petr st. Myška Jiří, Maroušek Petr, Bastl Jan
ml., Kolesa Libor, Kalista Petr, Mese J. Byla zvolena i nová Kontrolní komise ve složení: Štefanisko L. ml., Kalista Marek, s předsedou Horváthem J.
Na prvním zasedání nového výboru bylo dle stanov ustaveno nové vedení
TJ Jiskry Bezdružice: předseda TJ: Kalista Petr, Ing., místopředseda TJ: Myška Jiří, Bc., pokladník: Holík Petr st.
Petr Kalista

XXXVIII. ROČNÍK MEMORIÁLU
O.. Ernsta F. Klavrzy 24. 7. 2021
Jeden z nejstarších fotbalových turnajů v okrese, na počest zakladatelů sportu a kopané v Bezdružicích před 75 roky, proběhl v sobotu na hřišti
v Bezdružicích. Už po několikáté se hrací schéma změnilo na zápasy v malé
kopané. Na vzorně připravené hřiště se sjelo 9 z 10 přihlášených mužstev,
které byly rozděleny do dvou skupin. Mužstva pak sehrála systémem každý
s každým zápasy o umístění ve skupinách. Z tohoto pořadí se určili soupeři
do čtvrtfinálových zápasů a vítězové postupovali do semifinále a finále.
Jiskra B nepostoupila do vyřazovací fáze.
Čtvrtfinále:
Jiskra A - Škornička
6:0
Ligač – Potín
2:0
MCL - Fojtíci
2:6
Legendy TJ - Krsy
0:6
Semifinále:
Jiskra A - Fojtíci
1:1 penalty 3:2
Krsy - Ligač
4:0
o 3. - 4. místo: Fojtíci - Ligač
1:3
Finále:
Krsy - Jiskra Bezdružice A 3:0
Vítěz:
Krsy
Pořadatelé pak určili: nejlepšího gólmana : Jiří Pazdera Legendy TJ Jiskra
nejlepšího hráče(čku): Sára Myšková Potín
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nejlepší střelec :
Jura Kuchár Ligačovci 13 branek
K úspěšnému průběhu přispělo i pěkné počasí a množství diváků. Restaurace Sport poskytovala dostatek možností k občerstvení. V nabídce nechybělo
ani opékané sele z Řeznictví Kolesa. Na závěr odpoledního klání proběhlo
předávání cen a pohárů vítězům, které předával potomek zakladatele Jan
Ernst ml. a místostarosta města Bezdružice Josef Voříšek. Ti předali i vítězný putovní pohár překvapivým vítězům z Krs. Pořadatelé děkují všem
sponzorům za věnované dary. Pořadatelé pak určili nejlepšího gólmana: Jiří
Pazdera, Legendy TJ.
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
TJ Jiskra Bezdružice
Vážení sportovní přátelé,
chtěli bychom se s vámi podělit o úspěchy mladší přípravky TJ Jiskra Bezdružice. V týmu mladší přípravky máme celkem 22 dětí ročníků 2011 – 2014. Během
sezóny jsme zažili několik úspěchů, proher, ale myslíme, že zvítězila touha
a hlavně snaha se naučit něčemu novému a zasportovat si. Musíme, jako trenéři
uznat, že se opravdu všichni během sezóny snažili a makali na sobě. Bylo
to vidět i v posledních výsledných zápasech, které se nám podařilo z větší části
vyhrát. Během roku, který byl zkrácen pandemií, jsme zvládli odehrát opakované zápasy mezi týmy Stříbra, Chodové Plané a Tachova. Opravdu byl vidět veliký hráčský rozdíl oproti loňskému roku. Naši malí fotbalisté hráli s nadšením
a odhodláním ukázat, že fotbal je baví a chtějí vyhrát. Nakonec nebyl vyhlášen
jediný vítěz, ale vítězi jsme byli všichni. Všechny týmy, které se zúčastnily. Zakončením letošní sezóny byl turnaj v Chodové Plané, kde naše mužstvo v naší
kategorii zvítězilo! Obdrželi jsme krásný pohár a spoustu dobrot. Náš tým byl
bojovný a hráčům opět zvedl sebevědomí do dalších tréninků a zápasů. Dalším
úspěchem na tomto turnaji bylo zvolení našeho hráče, Ondřeje Bílého, jako nejlepšího střelce naší kategorie. I přes některé kotrmelce a nepovedené zápasy musíme hodnotit letošní rok jako velmi podařený, neboť náš tým se zápas od zápasu zlepšuje. Přesto, že jsme všichni táhli za jeden provaz a zásluhy za výsledky
mají všichni hráči, chtěl bych ještě jednou poblahopřát nejlepšímu střelci sezóny, a to Márovi Kadlecovi. Zároveň bychom chtěli poděkovat hlavně rodičům,
že umožňují svým dětem tento sport vykonávat. Jezdí také podporovat své ratolesti na zápasy a turnaje i mimo Bezdružice. Všem vám přejeme úspěšný vstup
do nového školního roku a s plnou parou se vrhneme do dalších tréninků a zápasů. Doufejme, že se nám bude dařit i ve vyšší kategorii starší přípravky, do které
letos vstupujeme.
Za trenéry mladší přípravky Martin Kadeřávek
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ÚPRAVY
TJ Jiskra Bezdružice
Členové fotbalového oddílu během lockdownu nezaháleli. Na jaře 2021 se dali
do některých úprav na hřišti TJ. Již jsme informovali o nových střídačkách
pro hráče. Teď jsme se zaměřili na zlepšení prostor okolo kabin. Nahradili jsme
nevzhledné plochy kolem tribuny položením nové zámkové dlažby i pro lepší komfort diváků a hráčů. Na tomto díle se podíleli hlavně členové výboru
Myška J., Kolesa D., Holík st. a další. Zemní práce zajistili svými stroji Kadlec
L. a Kolesa D. Za pomoc při budování patří poděkování i starostovi města.
Pod vedením K. Jánského se dílo podařilo a ocenili jej i návštěvníci 38. Memoriálu O. Ernsta a F. Klavrzy.
Petr Kalista - předseda TJ
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Bezdružice
V termínu 19. 7. - 23. 7. 2021 jsme v tělocvičně v Bezdružicích pořádali příměstský tábor „Pohybu vstříc do Bezdružic“. Jak už samotný název napovídá,
tábor se nesl v duchu sportů a pohybu. Zkusili jsme si známé i neznámé sporty,
stříleli jsme lukem, hráli minigolf, zahráli si fotbal, zkusili pár gymnastických
kreací aj. Uprostřed týdne jsme se vydali na 5 km procházku s cílem na vrch
Krasíkov. Cestou jsme navštívili Dvůr Krasíkov, kde jsme si dali zmrzlinu.
Po zdolání vrcholu Krasíkova nás čekal oběd. Měli jsme s sebou připraveny řízky s chlebem od paní Michalčákové. Cestou zpět jsme se svezli autobusem
z Kokašic. Ve čtvrtek nás čekal speciální „bodovací den“ za každou disciplínu,
kterou jsme během dne splnili, získávaly děti body. Odpoledne proběhlo vyhlášení a každý si odnesl sladkou medaili. Poslední den našeho tábora jsme se vydali na stopovačku, kterou nám připravil skřítek Sporťáček. Po obědě a úklidu
tělocvičny, jsme šli najít poklad do zahrady MŠ. Na zahradě si děti pohrály
a opekly párek na ohni. Každý účastník si odnesl diplom, létající talíř a pravítko. Všem dětem děkujeme za účast a těšíme na příští rok. Poděkování patří také
paní Michalčákové za celotýdenní vaření, ZŠ Bezdružice za pronájem prostor
a MAS Český Západ za umožnění realizace tábora.
Děkujeme, vedoucí Adéla Soulková a Radek Toth
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SUMMER CAMP
Bezdružice
Letní kemp s názvem SUMMER CAMP se konal v týdnu 9. 8. - 13. 8. 2021.
Tento kemp byl pořádán pod MAS Český Západ a financován z peněz Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Celý týden jsme s dětmi procvičovali matematiku, češtinu, angličtinu. Chodili jsme do přírody, sportovali
v tělocvičně a vyráběli. Ve čtvrtek jsme se vydali za procvičením přírodovědy, čekal nás výlet do ZOO Plzeň. Do Plzně jsme jeli bezdružickou lokálkou, po Plzni tramvají. V ZOO jsme potkali lva, žirafu, oslíky, vlka, šimpanze, motýli, klokany, hrocha a různý hmyz. Delší zastávku jsme měli na statku, kde nás v restauraci čekal oběd. Prohlédli jsme si tam i zvířata a strašidelné podzemí. Po obědě jsme se vydali prohlédnout si zbytek ZOO a pak
naše cesta mířila na zmrzlinu, tříšť či si koupit suvenýr na památku a dále
jsme se ydali na zpáteční cestu. Cestou jsme vyplnili pracovní list o zvířátkách a lokálce. V pátek nás čekala stopovačka. Vydali jsme se na kopec Špičák, kolem zámku, přes náměstí a na oběd na hřiště. Odpoledne jsme tábor
zakončili v MŠ na jejich zahradě. Děkujeme za vaření ve školní jídelně a také paní Michalčákové za skvělé obědy. Za pronájem prostor děkujeme ZŠ
Bezdružice.
vedoucí Adéla Soulková a Radek Toth
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Zápis na rok 2021 - 2022
Zápisy do základní umělecké školy se uskuteční ve dnech:
1. 9. – 3. 9., 7. 9. – 11. 9., 14. 9. – 17. 9., 21. 9. – 24.9. 2021 od 12. 30 hodin
do 16. 30 hodin v budově ZUŠ.
Na naší škole vyučujeme tyto předměty: hru na klavír, keyboard, akordeon,
zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, trubku, lesní roh, tenor, tubu, bicí nástroje
a sólový zpěv. Pro žáky 1. tříd ZŠ je vhodná přípravná hudební výchova. Smyslem základního uměleckého vzdělávání je nejen poskytnutí základů uměleckého
vzdělávání, ale především pěstování potřebných vlastností a žádoucích životních postojů žáků a setkáváním se s uměním.
Zájemci se můžou informovat osobně u p. Paláta v ZUŠ nebo telefonicky
na čísle: 604 358 450.

AKCE A KULTURA
Plán akcí na rok 2021
10. 09.
2. 10.
16. 10.
6. 11.
27. 11.
4. 12.
5. 12.
12. 12.
23.12.

Zájezd na Zahradu Čech
Drakiáda
Chovatelská výstava
Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská
Pochůzka Mikuláše
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem
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2. 10. 2021
od 15:00 hod
na letiště

Město Bezdružice zve
malé i velké na tradiční
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KLÁŠTER TEPLÁ
Hroznatova akademie září 2021
I po prázdninách Vás rádi přivítáme v Hroznatově akademii.
Pro rodiče s dětmi bude v září ještě stále přístupné oblíbené vodní hřiště „vodní
svět“ a expozice v bývalém mlýně. Návštěvníkům nabízíme také speciální exkurze a to denně od 11.00 do 17.00 hodin. „Poklady devíti staletí“ - jedinečná
komentovaná exkurze do reprezentačních prostor opatského bytu a dalších běžně nepřístupných interiérů kláštera vám představí dějiny premonstrátského řádu
a Kláštera Teplá prostřednictvím zajímavých artefaktů z klášterních sbírek. Doba trvání prohlídky: cca 90 minut, jednotné vstupné 160 Kč/os. „Po stopách rytíře Hroznaty“ - speciální dětská prohlídka. Doba trvání prohlídky: cca 60 minut,
vstupné: děti 100 Kč, dospělí 150 Kč/os. „Barokní štolový systém“ - speciální
exkurze do podzemí kláštera. Doba trvání prohlídky: cca 60 minut, jednotné
vstupné 150 Kč/os. Jelikož se nejedná o pravidelné prohlídky, doporučujeme telefonickou rezervaci na tel. 353 394 463 nebo e-mail info@klastertepla.cz.
Vstupenky zakoupíte na recepci Hroznatovy akademie (žlutá budova
s průjezdem 50 m vpravo od klášterního kostela). Od 9.00 do 17.00 hodin lze
navštívit také sklepy pod prelaturou, kde bez průvodce můžete shlédnout výstavu archeologických nálezů. Jednotné vstupné 50 Kč/os. Do 30. září bude
v „čeledníku“ přístupná výstava AKVARELY SLAVOMÍRA RACKA.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera:www.klastertepla.cz/
aktuality
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ŽÁROVÁ ZINKOVNA
Nová žárová zinkovna SIGNUM v Bezdružicích
Společnost SIGNUM - provozovatel největší sítě žárových zinkoven
v České republice - letos na jaře dokončila kompletní přestavbu žárové
zinkovny v Bezdružicích. Při stavbě nové zinkovny se kladl důraz zejména na bezpečnost jejího provozu a na dodržení nejpřísnějších hygienických a environmentálních standardů z hlediska hlučnosti a produkce
zplodin. Při procesu žárového zinkování jsou zde používány nejmodernější strojní zařízení a technologie. Bezdružická zinkovna tak patří
k nejlépe vybaveným žárovým zinkovnám v Evropě. Do plného provozu
bude zinkovna uvedena letos v září.
Společnost SIGNUM nyní hledá pro novou zinkovnu zaměstnance pracovníky do výroby. Pokud máte o práci v nové žárové zinkovně
zájem, ozvěte se na email: jan.jiricka@signumcz.com nebo zavolejte
na: 739 082 143.
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