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ÚVODNÍ SLOVO
starosty města
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych i tento úvodník zahájil jedním moudrým citátem.
„Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.“
(Václav Havel)

Nejprve se ohlédněme za uplynulým měsícem, který byl plný kulturních akcí.
První z nich se konala dne 2. 10. 2021 a jednalo se o „Slavnosti jablek“.
Vzhledem k tomu, že nebylo letos umožněno parkování aut na louce pod Krasíkovem, bylo rozhodnuto o přesunutí akce do prostor bezdružického letiště,
které poskytlo velkou zpevněnou parkovací plochu. Tato změna byla dle ohlasů občanů hodnocena pozitivně.
Dne 6. 10. 2021 od 14 hod. proběhl na venkovním hřišti před základní školou
„Sportovní den mládeže s TAJV“, které pořádal Mgr. Jan Váňa. Akce se zúčastnilo 30 žáků z naší školy, kteří byli rozděleni do skupin a soutěžili mezi sebou. Nejúspěšnějším sportovcem se stal Vojtěch Bárta, který bude naše město
reprezentovat ve finále v Poděbradech.
Ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební účast v našem volebním okrsku byla 56,89 %.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se postarali o bezproblémový
průběh těchto voleb.
Přestože se podzim plně chopil své vlády, na drakiádě, která se konala dne
10. 10. 2021 na letišti, nám vítr nefoukal tak, jak by si malí účastníci přáli. Letos se jich tam sešlo 35 a všichni si odnesli domů drobné dárky.
Dále se dne 16. 10. 2021 v prostorách chovatelské haly konala prodejní výstava králíků, holubů a drůbeže. Součástí programu bylo i losování o věcné ceny.
A také navštívil naše město po několika letech cirkus.
A nyní se zmíním také o provozních záležitostech města. Zima se nezadržitelně blíží, a proto jsem rád, že byl na minulém zastupitelstvu většinou zastupitelů schválen nákup nového pomocníka na údržbu chodníků. Po dohodě
s vedoucím technických služeb byl vybrán traktůrek LS J 27 HST s čelní naklápěcí radlicí a vzadu s rozmetadlem posypového materiálu RG 500. Tímto
by se měla údržba chodníků v zimních měsících zlepšit. Celková cena komplet
vybaveného traktůrku je 647 110,42 Kč, k tomuto stroji se ještě pořídilo mulčovací zařízení v ceně 166 643,60 Kč. Dalším velkým pomocníkem na údržbu
města je nový závěsný vysavač listí OTTO OT 16, který zrychlí a usnadní práci při úklidu spadaného listí a také posekané trávy.
Dále město zakoupilo od Zemědělského družstva Vlčák zemědělskou halu
s okolními pozemky, se kterou se počítá jako se skladovacími prostory pro posypový a stavební materiál, a uskladnění sezónní techniky.
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Jak jste si mohli všimnout, začátkem října byly zahájeny zemní práce na okružní křižovatce, které by měly pokračovat do konce letošního roku, proto prosím o strpení kvůli omezenému provozu. Doufejme, že nám bude přát počasí
a práce budou v plánovaném termínu ukončeny.
Dne 25. 10. 2021 byly zahájeny i práce na rekonstrukci místních komunikací
v ulici V Podzámčí a U Tiskárny, které by rovněž měly být dokončeny do konce letošního roku. Proto i zde prosím občany, kterých se dotkne omezení
z důvodu rekonstrukce, o strpení. Dále byly zahájeny práce i na výstavbě
chodníku v ulici Úterská směrem k zinkovně, kde bude následovat i instalace
nového veřejného osvětlení.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hezký měsíc listopad. Uvidíme, zda
Martin přijede na bílém koni, a pokud ne, tak nesmutněme. S tímto svátkem
se pojí i další příjemné záležitosti jako je například svatomartinská husa, svatomartinské víno, anebo již tradiční kulturní akce s názvem „Martinské setkání“,
které se uskuteční dne 13. 11. 2021 v Křivcích v kostele sv. Martina, na níž jste
srdečně zváni. Stejně tak jste zváni na setkání seniorů, které se uskuteční dne
6. 11. 2021 a na zdobení vánočního stromu dne 27. 11. 2021.
PŘEDÁNÍ TRAKTŮRKU
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SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE
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RADA A ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Stručné informace z jednání
32. ZASEDÁNÍ ZM BEZDRUŽICE ZE DNE 29. 9. 2021
A. Zastupitelstvo bere na vědomí:
•
Kontrolu usnesení.
•
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
•
Informace o přípravě a realizaci projektů.
•
Informace o činnosti finančního výboru.
•
Informace ohledně věže hasičské zbrojnice.
C. Zastupitelstvo schvaluje:
•
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
•
Program zasedání.
•
Kupní smlouvu č. 6/2021 na pozemek p. č. 509 o výměře 163 m2, druh
pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Řešín. Kupní cena pozemku je 16 300 Kč včetně DPH.
•
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0015742/
VB/001 Horní Polžice, TC, p. č. 448/1-kNN zemní kabelové vedení
na p. č. 448/1 a 538/1 v katastrálním území Polžice u Bezdružic. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1 800 Kč bez DPH.
•
Kupní smlouvu se Zemědělským družstvem Vlčák Černošín, se sídlem Lipová 335, 349 58 Černošín na pozemky p. č. 504/2 o výměře 700 m2, druh
pozemku ostatní plocha, p. p. č. 476/4 o výměře 292 m2, druh pozemku
ostatní plocha a p. p. č. st. 371 o výměře 766 m2, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří včetně budovy, která je jeho součástí v katastrálním území Bezdružice za kupní cenu 1 000 000 Kč.
•
Rozpočtové opatření č. 8/2021.

59. JEDNÁNÍ RM BEZDRUŽICE ZE DNE 18. 10. 2021
A. Rada bere na vědomí:
•
Kontrolu usnesení.
•
Sdělení spolku Rybáři od Zaječáku, se sídlem Trnová 330, 330 13 Trnová
o termínu zarybnění rybníka Zaječí.
•
Informaci o uzavření Mateřské školy v Bezdružicích ve školním roce
2021/2022:
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Letní prázdniny:
1. 7. 2022 – 31. 7. 2022.
•
Program 33. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 27. 10. 2021.
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C. Rada města schvaluje:
•
Program jednání.
•
Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 12 v domě č. p. 248 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 3 + 1 ke dni 31. 10. 2021.
•
Přidělení bytu č. 12, Na Sídlišti 248, Bezdružice o dispozicích 3 + 1
od 1. 11. 2021.
•
Nájemní smlouvu č. 4/2021 na byt č. 12, v ulici Na Sídlišti 248,
349 53 Bezdružice.
•
Pořadí nabídek na vyčištění fasády bytového domu č. p. 260 a 261 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice – severní strana.
•
Smlouvu o dílo za cenu 63 501 Kč bez DPH s firmou DECKOMPLET
s. r. o., se sídlem Třída Míru 1981, 347 01 Tachov na vyčištění fasády bytového domu č. p. 260 a č. p. 261 v ulici Na Sídlišti, Bezdružice.
•
Pokácení 2 ks borovice na pozemku p. č. 13/30 a 1 ks borovice na pozemku p. č. 1266/3 vše v katastrálním území Bezdružice.
•
Žádost společnosti Hospic Sv. Jiří, o. p. s., Svobody 520/3, 350 02 Cheb,
provozovna Tachov o finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč.
•
Finanční příspěvek pro Martinus, z. s., Křivce 29, 349 53 Bezdružice
ve výši 6 500 Kč na financování akce „15. Martinské setkání“.
•
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 8/2021 se spolkem Martinus, z. s., Křivce 29, 349 53 Bezdružice ve výši 6 500 Kč na financování
akce „15. Martinské setkání“.
•
Udělení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole v Bezdružicích podle § 23
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 2 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
•
Smlouvu na dodávku komunikační infrastruktury – optických vláken
a poskytování servisní podpory se společností ČEZNET s. r. o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov za cenu 1 413 280 Kč včetně DPH.

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

24. 11. 2021
15. 12. 2021

(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V LISTOPADU 2021
Blahopřejeme

Anna Alexová
Jaroslava Čapková
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, síly a tělesné i duševní
svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

AKCE A KULTURA
Plán akcí 2021
6. 11.
27. 11.
4. 12.
5. 12.
12. 12.
19. 12.
23. 12.

Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Pochůzka Mikuláše
Vánoční trhy
Vánoční zpívání
Setkání u betléma s písní a slovem

8

Bezdružický zpravodaj 11/2021

Z ARCHIVU JIRKY BÍZKA
Vítání malých občánků
V pátek 1. října 2021 byli starostou města v obřadní síni Městského úřadu
v Bezdružicích přivítáni čtyři noví občánci Bezdružic. Tři kluci a jedna dívka.
Tato malá slavnost má v naší obci dlouholetou tradici a tak není problém, zalistovat v kronice Sboru pro občanské záležitosti a vyhledat několik fotografií
z vítání občánků ze 60. let minulého století.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 1. 10. 2021
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 1. 10. 2021

14

Bezdružický zpravodaj 11/2021

MOBILNÍ APLIKACE
V obraze
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici
důležité informace od nás ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z našeho webu, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace
se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete:
pozvánky na akce
fotogalerie
aktuality
záznamy z úřední desky
Co k aktivaci aplikace potřebujete:
mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
přístup na internet
místo v úložišti telefonu cca 20 MB
Jak si aplikaci stáhnout?
Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod Play,
App Store nebo HUAWEI AppGalery
Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
Klikněte na Instalovat.
Po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení).
Po otevření přidejte nový odběr. Lze sledovat i více organizací.
Po výběru organizace se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
Aplikaci si můžete stáhnout pomocí odkazů, nebo QR kódů.

Pro více informací klikněte na www.aplikacevobraze.cz
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NEPOŘÁDEK KOLEM KONTEJNERŮ
Tříděný odpad
Je to nutné? Kontejnery jsou vyváženy v pravidelných 14ti denních intervalech.
Pokud jsou plné, neodkládejte odpad vedle. V případě objemnějších odpadů využijte Sběrný dvůr v Bezdružicích.
Provozní doba sběrného dvora:
SO 15.00 – 17.00 hod a NE 9.00 – 11.00 hod
•
lichý týden - středy 15.00 – 17.00 hod
•
sudý týden - středy 9.00 – 11.00 hod
Jaroslava Urbánková
MěÚ - odbor životního prostředí
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VODA
10 tipů, jak připravit obec na vedro i přívalové srážky.
Letos jsme zažívali extrémy počasí, které se budou podle vědců vlivem klimatické změny objevovat stále častěji. Vedrem přehřátá města, sucho v krajině
a na druhé straně bouřky, silné deště či vítr. Není divu, že již několik let sílí poptávka po opatřeních, která by lidem pomohla nové podmínky lépe zvládnout.
Ani Česká republika nezůstává v tomto ohledu pozadu, jak dokazují finálové
projekty soutěže Adapterra Awards 2021. Najdeme mezi nimi příklady šetrného
hospodaření na zemědělské půdě, obnovy lužních lesů, rašelinišť, tůní, meandrů, zpřírodnění koryt řek, ukázky využití dešťové vody či zelených střech.
www.adapterraawards.cz
Jak můžete sami pomoci?
•
Sbírejte dešťovou vodu a využívejte ji k zalévání zahrady. Díky tomu zůstane v lokalitě.
•
Dejte prostor zeleni. Předzahrádka, záhonky, luční trávníky se rozehřívají
méně než betonové plochy a lépe zasakují dešťovou vodu.
•
Nepropustné plochy nahraďte propustnými, např. porézní dlažbou nebo zatravňovacími dlaždicemi.
•
Fasády, altány, sloupy, krytá stání nechte porůst popínavými rostlinami,
které stíní, zachytávají prach a díky přirozenému výparu v létě ochlazují
své okolí.
•
Při stavbě domu myslete na udržitelnost. Domy v pasivním standardu, zateplení, rekuperace, fotovoltaické panely, splachování dešťovou vodou
a další opatření šetří peníze i přírodu.
•
Zelené střechy na domech nejenže dobře vypadají, ale zasakují nadbytečnou dešťovou vodu a postupně ji vypařují do okolí. Izolují budovu a navíc
poskytují potravu pro hmyz.
•
Nechte prostor vzrostlým stromům, které v létě ochlazují a stíní, a sázejte
nové pro budoucí generace.
•
Nedopitou vodou ze sklenic, varné konvice, vodou po omytí ovoce a zeleniny nebo po čištění akvárii můžete zalévat zeleň se svém okolí.
•
Použitou vodou z umyvadel a sprch je možné splachovat toalety a ušetřit
tak pitnou vodu.
•
I panelové domy mohou mít zelenou střechu, fotovoltaické panely či sbírat
dešťovou vodu a dále ji využívat k zálivce či venkovní vodní prvky.
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MILOSTIVÉ LÉTO
Od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos v červenci. Tato jedinečná příležitost, která umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti, probíhá
po dobu tří měsíců, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
Principy
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu
dluhu a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu (veškeré úroky,
poplatky advokátům či penále).
Kterých věřitelů se to týká?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:
•
Česká republika,
•
územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu
nebo městské části hlavního města Prahy,
•
státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo
veřejná vysoká škola,
•
dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
•
příspěvková organizace územního samosprávného celku,
•
ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
•
obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
•
státní podnik nebo národní podnik,
•
zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
•
právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo
s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast,
a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).
Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky,
technické služby obcí a měst, ČEZ.
Na co si dát pozor?
•
Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci.
•
Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut milostivého
léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2,
čl. IV, bodu 25.
Milostivé léto představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu normální život: „Milostivé léto je unikátní příležitost. Za poslední roky si nepamatuji podobnou příležitost pro lidi, kteří se rozhodnou a chtějí vyřešit svůj
dluh,“ říká dluhový analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.
Pro více informací můžete volat na helplinku organizace Člověk v tísni číslo telefonu 770 600 800, a to každý pracovní den od 9 do 17 hodin.
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
od začátku října máte možnost shlédnout ojedinělé obrazy v domě u Raků na náměstí. Dovoluji si toto cestou poděkovat za vřelý a vstřícný přístup paní Ireně
Rakové za vypůjčení výstavního prostoru v jejich domě.
Umožnila výtvarnici Květě Čapkové, rodačce z Bezdružic, vystavovat alespoň
část její tvorby, surrealistické obrazy.
Květa proslavila Bezdružice ve světě. Vystavovala v Norsku, Německu, Itálii.
Ale ani v Čechách nezahálela. Výstavy uspořádala několikrát v Praze, v Plzni,
ve Zbiroze, v Písku, Dobříši a Mariánských Lázních v atriu hotelu Hvězda.
V našem regionu také nezahálela. Byly to Konstantinovy Lázně, Jízdárna
ve Světcích a Dolní Polžice. Bohužel jenom v Bezdružicích se jí vystavovat nepodařilo. Proč? Není známo. I když pan Gustav Černý, průvodce lázeňských pacientů, několikrát žádal MAS Český Západ o propůjčení výstavních prostor
v Domě u Haranta. Chtěl jen ukázat něco zvláštního v Bezdružicích. Ale nebylo
to nikdy umožněno. Proto ještě jednou děkuji paní Ireně Rakové a jejímu manželovi za tuto vstřícnost.
Vítězslava Čapková

Rádi bychom poděkovali Všem, kteří pomohli při vážné dopravní nehodě,
od které viník zbaběle ujel. Za první pomoc a záchranu života, kdy rozhodovaly
při tepenném krvácení minuty, patří velké díky paní H. Nejedlé a paní Z. Hovorkové. Dále panu L. Oravovi, R. Sušírovi st., R. Sušírovi ml. a za odklizení následků nehody. Za poskytnutí kamerového záznamu děkujeme majiteli potravin
Kokašice. Velký dík patří Policii ČR, zvláště Obvodnímu oddělení Konstantinovy Lázně pod vedením pana Jindřicha Myšky, za rychlé dopadení pachatele. Děkujeme také všem složkám IZS. Dále také obecním úřadům v okolí a občanům
za důležité informace při pátrání a podporu v této těžké životní situaci.
Děkujeme.
rodina Houserova
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STROM POMÁHÁ
hendikepovaným
Díky prodejci zahradní techniky STROM a. s. Praha ožila Vítečkovská zahrada
Střediska sociálních služeb Víteček v Černošíně pro tělesně a mentálně těžce
postižené děti a dospívající. Součástí střediska Víteček je i veliká, téměř půlhektarová zahrada, kterou od brzkého jara do pozdního podzimu využívají tělesně i mentálně těžce postižení klienti sociálně terapeutických dílen a denního
stacionáře. Zahradu nevyužívají pouze ke hře a odpočinku, ale čím dále častěji
i k drobným zahradnickým pracím:
- na jaře k péči o květiny, stromky a keře, k poznávání rostlinných cyklů
v přírodě
- přes léto k práci ve skleníku a záhonech, pěstování vlastních výpěstků, potěšení z vlastní práce, sledování a na vlastní kůži poznávání pěstebních procesů
a jejich výsledků
- na podzim sběru a zpracování ovoce (přípravy svačinek, lisování moštů, výrobu a sušení křížal) apod.
Využívání zahrady do letošního roku mělo i svá úskalí a problémy: žalostná
a výkonově nedostatečná technika na její údržbu. Malá domácí sekačka byla
vzhledem k rozlehlosti zahrady výkonnostně nedostatečná a za léta provozu
opotřebená a poruchová. Navíc sekání zahrady této velikosti trvalo malou sekačkou 2 dny práce + odvoz trávy. Proto jsme oslovili několik prodejců zemědělské a zahradnické techniky se žádostí o pomoc s pořízením dostatečně výkonné zahradní sekačky na údržbu rozlehlé Vítečkovské zahrady. S koncem letní sezóny můžeme s vděčností konstatovat, že se naše žádost neminula účinkem. Naší prosbě vyhověla firma STROM PRAHA a.s., která je výhradním distributorem zemědělské, zahradní, komunální a golfové techniky John Deere
pro ČR. Díky pochopení a štědrosti jejího vedení nám firma STROM s velmi
výraznou slevou poskytla výkonnou sekačku, která od letošního léta udržuje
střediskovou zahradu v téměř golfovém greenu. Tím, že se nám daří zahradu
pravidelně a pečlivě sekat, stupňovitě vede k bezpečnějšímu pohybu zejména
tělesně hendikepovaných klientů a vozíčkářů, většímu využití celé zahrady,
zlepšení vzhledu a na podzim i k jednoduššímu sběru jablek, švestek, hrušek
a dalšího ovoce – zkrátka k výrazně vyššímu a bezpečnějšímu využívání zahrady i hendikepovanými klienty a vozíčkáři.
Za tuto pomoc pracovníci střediska, klienti i jejich rodiče vedení firmy STROM
Praha děkují.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista
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VÍTEČKOVSKÁ ZAHRADA
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FOTBAL
TJ Jiskra Bezdružice
A mužstvo podzim 2021
5. kolo Jiskra Bezdružice - H. Částkov A 2 : 5 Mašín, Sládek
6. kolo T. Přimda – Jiskra Bezdružice
4 : 1 Štefanisko
7. kolo Jiskra Bezdružice – J. Třemešné
1 : 6 Heský
8. kolo Jiskra Bezdružice - Sokol Stráž
1 : 7 Mašín
9. kolo S. Kšice - Jiskra Bezdružice
5 : 1 Štefanisko
Ani další účinkování v okresním přeboru nepřineslo našemu Áčku vítězství.
Proto se v současné době krčí na posledním místě tabulky. Trenéři nemají stálou sestavu. V každém utkání jim chybí někteří zkušení hráči, které musí nahrazovat mladíky z B mužstva. Ti si však ještě musí odehrát spoustu zápasů,
aby se vyrovnali starším a zkušenějším soupeřům. Fanoušci by určitě rádi viděli mužstvo v tabulce jinde. Věříme, že se trenérům podaří dát mužstvo dohromady tak, aby se tabulkou posunulo výše.
B mužstvo podzim 2021
5. kolo J. Třemešné B – Jiskra Bezdružice
6:2 Boško, Fojtík Petr
6. kolo Jiskra Bezdružice – TJ Staré Sedliště 0:2
7. kolo J. Vranov – Jiskra Bezdružice 2:2 Heský, Fojtík Patrik penalty 3:2
8. kolo B. Stříbro C – Jiskra Bezdružice
6:1 Korim
Naše Béčko získalo další bod ve Vranově, když o vítězství přišlo v poslední minutě a nezvládlo ani pokutové kopy. Vyrovnané utkání se St. Sedlištěm nezvládlo hlavně díky neproměněným šancím a ani se Stříbrským Céčkem neuspělo.
Mladší žáci
3. kolo Jiskra Bezdružice – D. Studánka
majer, Kašpar M.
4. kolo FK Planá – Jiskra Bezdružice
3. kolo Jiskra Bezdružice – D. Studánka
4. kolo FK Planá – Jiskra Bezdružice
5. kolo Jiskra Bezdružice – D. Studánka
6. kolo FK Planá – Jiskra Bezdružice

5:0 Kašpar J., Bílý, Košátko, Šmíd-

3:2
2:2
5:3
2:0
1:3

Kolesa, Košátko
Kašpar, Bílý penalty 3:2
Kašpar, Kolesa, Košátko
Košátko, Böhm
Kolesa, Košátko 2

Tabulka
1.

TJ Jiskra

8

6

0

2

25:13

17

2.

FK Planá

8

5

1

2

30:21

16

3.

TJ Dynamo

8

0

1

7

10:31

2
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V okresním přeboru si naši mladší žáci vedou velmi dobře. Vedou tabulku
před Planou a čeká je ještě poslední turnaj 31.10. 2021 v Plané.
Starší přípravka
další turnaje proběhly v Tachově a v Černošíně
J. Bezdružice – S. Bor
0:11
J. Bezdružice – D. Studánka 0:4
J. Bezdružice – S. Ch. Planá A 0:9
J. Bezdružice – S. Ch. Planá B 4:3 Přenosil, Svoboda, Lipták 2
J. Bezdružice – S. Černošín
2:5 Přenosil, Velich
J. Bezdružice – B. Stříbro A 0:9
J. Bezdružice – FK. Planá
1:5 Horváthová
J. Bezdružice – B. Stříbro B
0:13
Od začátku října začala svoje působení v našem oddíle i mladší přípravka žáčků v kopané. Její vedení se ujali pánové Štefanisko Martin a Zábranský Miroslav. Starají se celkem o 10 malých fotbalistů, kteří začínají stejně, jako jejich
trenéři. Přejeme jim, aby zápal do fotbalu vydržel a vyrostli nám další nástupci.
Petr Kalista

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Dva měsíce utekly jako voda a z nás už jsou velké děti. V září jsme se seznamovali s novými dětmi i novou paní učitelkou. Vyprávěli jsme si jak se jmenujeme, kde bydlíme a co v té naší školce budeme všechno dělat.
Nyní si povídáme o podzimu, zpíváme, kreslíme, cvičíme a vyrábíme z přírodnin, které sbíráme při procházkách.
Děti z velké třídy KOČIČEK se vydaly do lesa na houby a uspořádaly výstavku pro rodiče a kamarády z malé třídy BERUŠEK.
Na zahradě sbíráme jablíčka, pro zvířátka na zimu kaštany. S pomocí rodičů
tvoříme draky, kterými zdobíme školku. Naše tvořeníčko si můžete prohlédnout i v prostoru zahrady, na plotě MŠ a na stránkách Fb.
Touto cestou chceme poděkovat rodičům za materiální dárky dětem.
Krásný podzim přejí děti a paní učitelky ze školky.
Hana Čajkovská, vedoucí učitelka
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ZA HISTORIÍ PĚŠKY
My žáci třetí třídy jsme v měsíci říjnu navštívili náš krásný bezdružický zámek a zvládli jsme to i pěšky. Zase se potvrdilo, že za historií a krásou člověk
nemusí ujet mnoho kilometrů. Na zámek jsme šli v rámci výuky, kde nás zajímala historie zámku, kterou nám úžasnou formou přizpůsobenou pro nás děti
přiblížila paní Štěpánka Ondrková, které moc děkujeme. Dozvěděli jsme
se nejen o historii obce, zámku, ale hlavně o zvířatech z celého světa, které
jsme mohli na vlastní oči vidět. Doma jsme se potom na rodiče vytahovali,
jestli znají, které zvíře je nejrychlejší, kolik váží pštrosí vejce apod.
Děkujeme a už se těšíme na další setkání.
Žáci 3. třídy a Mgr. Martina Procházková
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JEŽÍŠKOVA CESTA
Tam, kde bydlí Ježíšek!
Tak přesně tam jsme jeli v úterý 26. října my - prvňáčci za odměnu na svůj první
výlet.
A že nevíte, kde to je? No přeci na Božím Daru! Tam má totiž Ježíšek svoji dílnu, ve které připravuje se svými pomocníčky vánoční dárky pro všechny děti
na světě.
Za první dva měsíce školy jsme překonali mnoho překážek a hodně jsme se toho
už naučili! Známe, čteme i píšeme všechny samohlásky – A, E, I, O, U a k tomu
souhlásky M, L, S, P. Naučili jsme se skládat, číst a psát slabiky a také slova.
Dokonce i krátké věty! V matematice počítáme do 5 a umíme porovnávat. Znaménko plus a minus se stalo naším kamarádem. Seznámili jsme se s prostory
školy a poznali jsme mnoho nových tváří. Také jsme už spoustu výtvorů vyrobili
a vyzdobili si jimi třídu.
Paní učitelka říká, že nám to všechno jde bezvadně. Chválí nás i naše rodiče!
A že prý si to zaslouží odměnu!
A protože se rychle blíží Vánoce a my chceme letos Ježíškovi napsat s pomocí
paní učitelky opravdový dopis, rozhodli jsme se, že pojedeme společně na výlet
na Ježíškovu cestu na Božím Daru.
Stezka dlouhá 5,6 km byla plná úkolů, které jsme společně hravě zvládli. Všechny dřevěné hravé prvky jsme vyzkoušeli. Navíc jsme poznali všechny Ježíškovy
pomocníky a víme, kdo má jakou práci a s čím pomáhá. Teď už jen napsat ten
dopis…
Děkujeme tetě a strejdovi – Hance a Luďkovi Štefaniskovým, že zajistili autobus a celý den nás doprovázeli. A ještě nám dali lízátko na cestu domů!
Výlet se nám vydařil a už se zase těšíme, až vyrazíme na další.

žáčci prvňáčci a Mgr. Martina Hartenscheidtová
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JEŽÍŠKOVA CESTA
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RADOVÁNEK V BEZDRUŽICÍCH
Středisko volného času RADOVÁNEK má několik pracovišť na Plzni-městě
a Plzni-Severu a pracuje s dětmi a mládeží již 40 let. Věnuje se zájmovému
vzdělávání účastníků napříč obory.
Ve dnech 27. – 29. října navštívila taneční skupina SPIDER DANCE COMPANY působící pod SVČ RADOVÁNEK Základní školu v Bezdružicích za účelem podzimního soustředění tanečníků.
I v době vrtkavé epidemiologické situace se snažíme kolektiv tanečníků stmelit
a zajistit jim nevšední zážitky spojené s nocováním ve škole – ve spacáku
na žíněnkách.
Tímto bychom rádi poděkovali Základní škole v Bezdružicích za poskytnutí
zázemí.
Prostorná, vybavená a akusticky perfektní tělocvična nás nadchla. Děkujeme
také za zajištění stravy.
Kromě tanečních lekcí navštíví tanečníci také Bezdružický zámek a malebné
okolí Bezdružic.
Bc. Iveta Šlajerová
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OZNÁMENÍ
Setkání seniorů

Dne 6. 11. 2021 od 15 hodin v KD Bezdružice se uskuteční setkání seniorů.
Srdečně Vás zveme.
K tanci a poslech zahraje Josef Pospíšil z Plzně.
Občerstvení zajištěno.
Přihlásit se můžete na kultura@seznam.cz nebo na telefonu číslo 602 703 736.

Rozsvícení vánočního stromu

Dne 27. 11. 2021 od 15 hodin se sejdeme
u vánočního stromu na náměstí Kryštofa
Haranta.
Stánky s drobnými dárky.
Vánoční hudba, vánoční nálada, vánoční
občerstvení.

Taneční kurz 2022

Město Bezdružice připravuje taneční kurz pro dospělé,
kteří povedou zkušení tancmistři manželé Cíchovi
ze Stoda.
Termín: 1. 2., 8. 2.,15. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3.,
závěrečný večírek 12.3.
Cena kurzu bude stanovena dle počtu tanečních párů.
Přihlásit se můžete na kultura@seznam.cz
nebo na telefonu číslo 602 703 736.
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Nová PEDIKURA
Bezdružice
Renata
Stejskalová

Mobil
734 672 114
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STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘIŽOVATKY
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MOŠTOVÁNÍ NA NÁDRAŽÍ
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