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ÚVODNÍ SLOVO
starosty města

Vážení spoluobčané,
dnešní úvodní článek bych započal citátem:
,,Upřímnost vám nepřinese mnoho přátel, ale vždy vám přinese ty správné.“
(John Lennon – britský zpěvák a hudební skladatel, člen
hudební skupiny The Beatles)
Tímto citátem o přátelství bych chtěl připomenout akci „Sousedské posezení“,
která proběhla v přátelském duchu v Dolních Polžicích u „Zvoničky setkávání“ dne 18. 9. 2021. A když jsme u kulturních akcí, rád bych se zmínil
o „Rozloučení s prázdninami“, které se mělo původně konat dne 28. srpna
2021. Z důvodu nepříznivého počasí se SDH Bezdružice, které akci pořádalo,
rozhodlo, že se „Rozloučení s prázdninami“ uskuteční o týden později. Ukázalo se, že toto rozhodnutí bylo správné, protože celou akci konanou dne 5. září
2021 provázelo sluníčko. Účast dětí byla hojná, a tak byly atrakce typu skákací
hrad, kolotoč a další tradiční hry využity naplno. Na závěr také na děti čekala
tolik oblíbená pěna.
Dne 10. září 2021 se konal již třetí ročník zájezdu na Zahradu Čech. Počasí
přálo a spokojenost byla znát na všech účastnících, kteří si ten den užili naplno. Čekala je příjemná cesta autobusem plná zábavy, na samotné akci si nakoupili zboží různého druhu a vychutnali bohatý kulturní program. Budu rád,
když se nám podaří tuto akci uskutečnit i příští rok.
Dne 11. září 2021 dopoledne se na hřišti konal turnaj přípravek. Tohoto turnaje
se zúčastnilo pět týmů složených z malých fotbalistů a fotbalistek. Je škoda,
že se tentokrát počasí nevydařilo a celý turnaj provázel nepříjemný déšť. Věřím ale, že sportovcům to náladu nezkazilo a turnaj si užili naplno.
Nyní bych Vás rád informoval o provozních záležitostech města. Vzhledem
k blížící se zimě jsme nuceni přemýšlet o nákupu nového traktůrku, který zlepší a ulehčí práci zaměstnancům technických služeb. Dosud se používal
k odstraňování sněhu traktůrek bez kabiny (sekací). Pracovník BOZP nás
ale upozornil na nevhodnost jeho používání z důvodu bezpečnosti práce a nevyhovujících pracovních podmínek v zimě. Nákup nového traktůrku bude záviset na odsouhlasení členů zastupitelstva.
Město dále již delší dobu trápí havarijní stav střech bytových domů č.p. 247
a 248. Bohužel se do výběrového řízení na opravu střech žádná firma nepřihlásila. Nebudeme ale házet flintu do žita a zjara se opět pokusíme vyhlásit nové
výběrové řízení.
Závěrem bych vás chtěl všechny pozvat na Slavnosti jablek, které se letos budou konat 2. října 2021 netradičně u nás na bezdružickém letišti. A dále na drakiádu, která se tímto posouvá na 10. října 2021.
Lumír Kadlec
starosta
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RADA A ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Stručné informace z jednání
58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BEZDRUŽICE ZE DNE 20. 9. 2021
A. Rada bere na vědomí:
•
Kontrolu usnesení.
•
Protokol o provedení odborně technické kontroly sportovního zařízení.
•
Nabídky na víceúčelový traktor.
•
Program 32. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 29. 9. 2021.
C. Rada schvaluje:
•
Nájemní smlouvy č. 2/2021 ze dne 31. 3. 2021.
•
Návrh na vyřazení DDHM MěÚ Bezdružice
v celkové hodnotě
7 461,50 Kč.
•
Nabídku společnosti Panoramas s. r. o., Šetešovice 110, 767 01 Kroměříž
na zpracování virtuální prohlídky města Bezdružice za cenu 14 900 Kč
bez DPH.
•
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a. s., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4.
•
Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru na akci: „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Úterská v Bezdružicích“ se Společností
pro poradenství, projekci a design, s. r. o., se sídlem Karlovo náměstí
290/16, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČO: 241 77 741 za cenu 400 Kč/
hod.
•
Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 34522021 na akci
„Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ul. Úterská, Bezdružice“
s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň ve výši 380 000 Kč.

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

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

(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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OZNÁMENÍ
Volby 2021
Konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuji:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
- v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – klubovna v Kulturním domě v Bezdružicích, ul. ČSA 224.
3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.

Lumír Kadlec
starosta
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V ŘÍJNU 2021
Blahopřejeme

Erika Nosková
Miloslav Kadlec
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, síly a tělesné i duševní
svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

Dne 6. října 2021 oslaví 60 let společného života manželé Helena a Ivo Rosovi.
Do dalších let hodně zdraví a pohody přejí
dcery Ivana a Dana s rodinami
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Z ARCHIVU JIRKY BÍZKA
40 let spolu
Tentokrát je tato rubrika opět trochu osobní. Obřadní síň Městského úřadu
v Bezdružicích zažila start do společného života mnoha manželských párů.
Svatby venku, mimo obřadní síň, tenkrát nebyly možné. Někteří v Bezdružicích
zůstali, jiné osud odvál jinam.
V sobotu 10. října roku 1981 si své ANO řekli postupně dva mladé manželské
páry. Pro oba jsou Bezdružice domovem i po čtyřiceti letech společného života.
Průběhem času se měnili také lidé, kteří při svatebních obřadech
k novomanželům promlouvali. Poznat lidi na fotografiích myslím nebude těžké.
Jiří Bízek
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KOTLÍKOVÉ DOTACE
Nová zelená úsporám

Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Domácnosti s nižšími
příjmy získají na výměnu starého kotle až 95 % dotaci. Vyměnit si kotel s dotací budou mít i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.
Každý, kdo si o dotaci požádá a splní podmínky, dostane peníze na výměnu
kotle.
Pokud o dotaci požádáte a doložíte to úřadům, nebudete v případě kontroly
po 1. září 2022 platit pokutu za nevyměněný kotel a dostanete další rok na jeho výměnu.
Program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla, tzv. kotlíkové dotace, vstupuje do nové fáze. Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN
303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení
využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nebudou mít
na výměnu dostatek financí z důvodu nižších příjmů, Ministerstvo životního
prostředí připravilo štědrou podporu z EU fondů.
Půjde tak o poslední šanci veřejnosti získat prostředky na nový ekologický
zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů.
S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být obtížné stihnout výměnu kotle včas. Obce s rozšířenou působností, které provádí kontroly, však
budou moci zohlednit snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit. V praxi
to znamená, že pokud si alespoň požádáte o dotaci na výměnu kotle do 1. září
2022, můžete se vyhnout pokutě až 50 000 Kč.
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Kotlíkové dotace poprvé odstartovaly v roce 2015 a patří mezi nejúspěšnější
dotační programy. Během tří výzev s celkovou finanční alokací ve výši 11,8
mld. Kč bylo přijato 120 000 žádostí, dosud vyměněno 84 000 kotlů a vyplaceno 9,3 mld. Kč. Příjem žádostí v rámci 3. výzvy ještě v několika krajích dobíhá. V provozu může být aktuálně stále až 300 000 neekologických kotlů
na pevná paliva.
Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy
Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři,
je alokována částka 5,5 mld. Kč, což představuje přibližně 50 000 vyměněných kotlů. Dotace bude v tomto případě 95 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí bude probíhat přes krajské úřady od začátku roku 2022.
Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce
2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.
Nová zelená úsporám rozdělí 8,5 mld. Kč na výměnu zhruba 100 000 kotlů.
Žádosti bude možné zasílat od podzimu 2021 přes
www.novazelenausporam.cz a dotace bude činit až 50 % způsobilých výdajů. Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.
Ostatní domácnosti
Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba
na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc
získají finanční bonus.
Kdo může o dotaci žádat: vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného
domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)
Na co lze dotaci čerpat
• na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu
za nový ekologický zdroj
• na výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
• na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
s elektrickým pohonem
• u bytového domu na výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla
využívající jako palivo zemní plyn
Podporované typy zdrojů:
• kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže)
• lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním
výměníkem: třída A++)
• tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. třída A++)
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tepelná čerpadla vzduch - vzduch ( min. třída v režimu vytápění a++)
• tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
• plynové kondenzační kotle (min. energetická třída A)
• napojení na soustavu zásobování teplem
• kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy
Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterého budou
moci vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam nebude povinný, ale pokud
žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje parametry programu.
Jak podat žádost a jakou výši dotace lze získat
Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba před, v průběhu nebo po realizaci opatření elektronicky na www.novazelenausporam.cz. Pro konzultace
lze využít krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, popř. bezplatnou infolinku 800 260 500.
Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované
od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
Bytový
Typ zdroje tepla
Rodinný dům (Kč) dům (Kč /
b.j.)
Plynový kondenzační kotel
35 000
12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodáv80 000
25 000
kou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou
100 000
–
paliva a celosezónním zásobníkem pelet
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytá100 000
–
pění a přípravou teplé vody
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem
80 000
30 000
vytápění bez přípravy teplé vody
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV
140 000
–
systému
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
60 000
18 000
Napojení na soustavu zásobování teplem
40 000
10 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou do45 000
35 000
dávkou tepla a teplovodním výměníkem
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou do30 000
–
dávkou tepla
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
–
30 000
•
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Příjem žádostí - podzim 2021
Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti
• formulář žádosti o podporu
• doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
• doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla
realizován
•
fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
Po provedení výměny je potřeba předložit
• účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
• fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
• doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných
zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
• protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací
zdroj)
• zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
•
potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
Více informací naleznete na novém webu Nová zelená úsporám.
https:// www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/
Příjem žádostí v novém programovém období odstartuje od 12. října 2021.
Bc. Jana Wajdová
tajemnice MěÚ
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Barevné tašky
Třídit odpad je povinnost. Město Bezdružice nabízí pro pohodlné třídění odpadu barevné tašky.
Sadu tří tašek (každá o velikosti 40 l), které je možné spojit pomocí suchého zipu, je možné zakoupit na Městském úřadě v Bezdružicích za 45 Kč.
Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky
od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, rozložené krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem
můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské
pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.
Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo
není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý
kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patří zpět do obchodu.
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Jaroslava Urbánková
referentka odboru výstavby a životní prostředí
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FOTBALOVÉ ZÁPASY
TJ Jiskra Bezdružice

A mužstvo podzim 2021
1. kolo J. Bezdružice - Dynamo Studánka 0:2
2. kolo Sokol Bor –
J. Bezdružice
3:0
3. kolo volno
4. kolo Baník Stříbro B – J. Bezdružice
6:0
První zápasy podzimu se Áčku nepovedly. Projevily se absence zkušených hráčů, neprosadily se posily (Mašín, Pytlík zraněn). Hráčům z B mužstva chybí
zkušenosti a také se projevil nepříznivý los. Velký problém hlavně v útoku –
zatím bez vstřelené branky. Věřme, že s dalšími zápasy se bilance zlepší.
B mužstvo podzim 2021
1. kolo TJ Ctiboř –
J. Bezdružice
4:0
2. kolo J. Bezdružice –
B. Zadní Chodov 2:4 Hezký, Gábor
3. kolo Holostřevy –
J. Bezdružice
6:2 Burda T., Fojtík R.
4. kolo J. Bezdružice H. Částkov B
0:0 penalty 4:1
Také Béčku se vstup do soutěže nevydařil a první body získaloaž ve 4. kole remízou a na penalty získalo bonusový bod. Tady musíme říci, že kádr je složen
hlavně z mladých hráčů, kteří získávají zkušenosti. Za pomoci některých zkušených hráčů (bratři Čadové, Vašíček, Gruber, Gábor) se brankově prosazují dorostenci.
Mladší žáci.
1. kolo J. Bezdružice – D. Studánka 3:0 Hošek, Košátko, Kašpar J.
2. kolo FK Planá – J. Bezdružice 2:5 Soulek, Kolesa, Hošek, Kašpar, J. Böhm,
Pouze tři mužstva v okresním přeboru hrají turnajově po 14 dnech. Vstup
do soutěže se našim mladíkům pod vedení trenérů Soulka a Doležala vydařil.
Starší přípravka.
Na první turnaj v Bezdružicích dne 11. 9. 2021 přijeli hráči z Plané, Černošína,
Stříbra 2x a doplnili je domácí Bezdružice, které se představili pod vedením J.
Bastla ml. a M. Kadeřávka. Výsledky nejsou rozhodující. A díky všem,
co se podíleli na zdárné organizaci a průběh. Zápasy hrálo 5 mužstev z 9, které
jsou v okresním přeboru. Plné hřiště malých špuntů bylo radost sledovat.
A že bylo plno i na tribuně. S organizací a hlavně s občerstvením nám pomohli
bezdružičtí hasiči v čele s L. Štefaniskem a starostou L. Kadlecem.
Planá – Černošín
5:2
Stříbro A – Černošín 20:1
Stříbro A – Stříbro B 5:5
Stříbro B – Bezdružice19:0
Planá – Stříbro A
1:12
Černošín – Bezdružice 1:6 (Budínský 2, Lipták 2, Horváthová, Bastl)
Planá – Stříbro B
1:18
Bezdružice – Stříbro A 2:15 (Svoboda, Kadlec)
Planá – Bezdružice
4:4 (Bílý, Budínský, Horváthová, Horák)
Stříbro B – Černošín 23:0
Petr Kalista
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HOKEJISTI
Bezdružice
KRAJSKÁ SOUTĚŽ sk. C V LEDNÍM HOKEJI - MUŽI
1. NE 24. 10. J. Bezdružice : Staňkov

13.00

Plzeň - Košutka

2. NE 31. 10. J. Bezdružice : Chotíkov

9.30

Plzeň - Košutka

11.00

Plzeň - Košutka

11.00

Plzeň - Košutka

3. NE

7. 11.

Holýšov

: J. Bezdružice

4. NE 14. 11. J. Bezdružice : S. Žebrák
5. NE 21. 11.

Příkosice

: J. Bezdružice

?

Rokycany

6. NE 28. 11. J. Bezdružice : Kaznějov

11.00

Plzeň - Košutka

7. NE

17.00

Domažlice

8. NE 12. 12. J. Bezdružice : Touškov

11.00

Plzeň - Košutka

9. NE 19. 12. Lipnice :

20.30

Rokycany

5. 12. S. Díly

: J. Bezdružice
J. Bezdružice
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VÍTEČEK
Výměna uhelného kotle
Velcí a silní podporují hendikepované
Plzeňský kraj, ČEPS a.s. a Leon Tsoukernik dlouhodobě podporují i Středisko
sociálních služeb Víteček v Černošíně, které pracuje s mentálně a tělesně těžce
postiženými dětmi, dospělými i seniory. V předchozích letech pomohli
s postupnou rekonstrukcí jednotlivých učeben a terapeutických dílen, s pořízením bezbariérového skleníku a v letošním roce významnou částkou podpořili
i výměnu starého uhelného kotle za moderní a ekologické tepelné čerpadlo.
To nejen budovu vytápí, ale ohřívá i teplou vodu na odpolední koupele.
Není žádným tajemstvím, že sociální podnikaní si nikdy svou činností nemůže
na větší investice vydělat a je tak odkázáno na pomoc veřejných i soukromých
zdrojů. Pracovníci střediska, klienti i jejich rodiče proto posílají všem, kteří
se na pomoci a podpoře podíleli, pozdravy a poděkování a současně i přání,
aby nám zachovali přízeň i v dalších letech.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista
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TEČKA ZA 1. STUPNĚM
Bezdružice
Letos poprvé jsme pod záštitou MAS Český Západ měli možnost uskutečnit letní kempy pro děti. Hlavní myšlenkou letního doučování bylo opětovné vytvoření kolektivů dětí a znovunavázání sociálních vazeb po dlouhém období distanční výuky.
V pondělí 12. července se nám před školou shromáždilo 30 natěšených dětí. Tématem tohoto kempu bylo v podstatě rozloučení s 1. stupněm a doplnění znalostí, zejména v oblasti vlastivědy a přírodovědy. Jelikož jsme doplnili kolektiv
i o mladší sourozence a další spolužáky ze 4. třídy, první dva dny jsme se soustředili na vzájemné poznávání. Náplní těchto dnů byly zejména míčové a vodní
hry, plavání, vaření a turistika po okolí.
Ve středu jsme podnikli první výlet do Plzně – za vědou a poznáním. Cílem
se stala Techmania Science Center. Velké množství exponátů děti plně uspokojilo a zabavilo. Večer jsme se vraceli unavení, ale nadšení.
Ve čtvrtek časně ráno jsme opět vyrazili – tentokrát po stopách české historie
a památkami hlavního města Prahy. Program byl značně nabitý, nicméně se povedlo vše stihnout a dokonce ještě přidat něco navíc. Připomněli jsme si Žižku
na Vítkově, Máchu na Petříně, Němcovou na Vyšehradě i Karla IV. na našem
nejvýznamnějším mostě. Na Staroměstském náměstí jsme obdivovali dílo mistra Hanuše a mnoho dalších míst při vyhlídkové jízdě vláčkem.
I když nás po mnoha nachozených kilometrech řádně bolely nožky, budeme
na celý týden všichni rádi a dlouho vzpomínat.
Mgr. Martina Hartenscheidtová, Mgr. Kateřina Vlažná, Bc. Zdena Tahavská

23

Bezdružický zpravodaj 10/2021

LETNÍ KEMP
Zpátky do kondice
Místem našeho druhého kempu se stala tělocvična. 30 pohybuchtivých děvčat
od 1. až do 9. třídy se sešlo 23. srpna 2021 v naší škole, aby zapracovalo
na své fyzičce a tělesné zdatnosti. Na lenošení nebylo vůbec pomyšlení
ani čas. Nejdříve jsme si připravily spaní – nafouknuté matrace a spacáčky
všeho druhu a barev zdobily celou délku tělocvičny. Hned poté jsme se seznámily s životem indiánů a postavily za pomoci Ondřeje Pavelky indiánské téépéé. Co s ním zamýšlíme, jsme držely v tajnosti.
V kruhu přátelství jsme se představily a seznámily s naší trenérkou streetdancu
Ájou Valigovou. Těsně před obědem jsme se naučily jednoduchý kruhový tanec ,,Lollipop“.
Na obědy jsme zaběhly vždy do naší jídelny. Tímto děkujeme našim kuchařkám – Alence Gerstnerové a Radce Červenkové. Vše nám moc chutnalo.
Pondělní odpoledne jsme strávily výletem do Konstantinových Lázní,
kde jsme navštívily zdejší wellness. Řádně vycachtané a vysaunované jsme
zvolna došly zpět, kde už na nás čekala s večeří paní Daniela Térová. Děkujeme, že se každý večer postarala o naše bříška.
Ani večer se nezahálelo a justdance se stal naší zábavou.
V úterý ráno jsme se hned po probuzení protáhly rozcvičkou. Pak jsme se rozdělily na tři skupiny a absolvovaly ,,kolečko“. První aktivita byl streetdance,
druhá gymnastika a třetí aerobik. Protancovaly jsme se úspěšně k obědu a ihned poté jsme vyrazily vlakem do Plzně do Sportmánie za Plazou. Vyzkoušely
jsme si mnoho nového i olympijského: horolezeckou stěnu, Kangoo Jumps –
skákací boty, překážkovou dráhu, plavecký trenažer, hod oštěpem, gymnastické airtracky a trampolíny, justdance, jízdu na paravozíku, beachvolejbal, jízdu
na koloběžkách, ručkování, jumping a mnoho dalšího. Večerní battle pod Áji
taktovkou všechny vyprovokoval a každý ukázal, co uměl.
Ve středu po rozcvičce opět následovalo kolečko s malou obměnou – Ája zařadila posilování a protahování. Au, to nás všechny bolelo!
Po obědě jsme znovu vyrazily směr Plzeň, tentokrát s cílem v Jumpfamily.
Tam na nás čekali dva trenéři, kteří nás naučili spoustu nového – salto vpřed
i vzad, fliky a další triky na trampolíně. Úplně jsme se dorazily v Hopsině,
kde jsme strávily čas do odjezdu vlaku. Večer jsme pekly buřty, ale ne obyčejně, nýbrž v téépéé jako správné indiánky. Den jsme zakončily společným zpíváním u ohně.
Čtvrtek – klasika – dopolední kolečko – Ája, Dana, Martina. Po obědě jsme
si konečně vychutnaly polední klid, při kterém jsme si zahrály různé stolní hry.
Následovala výroba triček, samozřejmě s motivem gymdancu.
Pak nás čekalo lehké mučení těla. Přijela fyzioterapeutka Alena Valigová (Áji
maminka), která se pokusila nás naučit správné držení těla. Vysvětlila a ukázala nám, jak některé svalové skupiny posílit a jiné protáhnout s využitím nových cvičebních pomůcek.
24
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Hřebem večera se stal výlet do Mariánských Lázní na večerní fontánu. Dostaly
jsme se tam díky manželům Štefaniskovým, paní Cvrčkové a paní Vlažné.
Děkujeme!
Poslední den jsme strávily přípravou vystoupení pro rodiče a závěrečným úklidem.
Dle ohlasů dětí a rodičů se kemp vydařil a těšíme se na další společné sportování.
Mgr. Martina Hartenscheidtová a Mgr. Dana Steinerová
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BEZDRUŽIČTÍ PRVŇÁČCI 2021
Ve středu 1. září přivítala naše základní škola 16 nových prvňáčků. 11 chlapců
a 5 děvčat bylo představeno rodičům a přihlížejícím, ošerpováno a zvěčněno
na fotografiích panem fotografem Petrem Janíkem.
Poté jsme se za doprovodu starších kamarádů - páťáků přesunuli do třídy,
kde s nimi chvilku mohli pobýt i rodiče. S těmi jsme se ale brzy rozloučili,
aby si mohli zařídit družinu, obědy, případně výuku v základní umělecké škole.
My jsme si mezitím popovídali o zážitcích z prázdnin a bouchli šampaňské,
abychom společně oslavili tento důležitý milník v jejich životě.
Přeji Všem dětem z mé třídy, aby se jim ve škole líbilo, našli si mnoho nových
kamarádů a aby se nám společně vše dařilo.
Rodičům přeji mnoho trpělivosti a těším se na naši spolupráci.
třídní učitelka prvňáčků Martina Hartenscheidtová
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1. VÝROČÍ ZVONIČKY
Dolní Polžice
U příležitosti 1.výročí žehnání Zvoničky v Dolních Polžicích jsme připravili
sousedské posezení nebo-li sousedskou slavnost. Konala se dne 18. 9. 2021
na svátek Kryštofa, jehož jméno nese anděl Zvoničky. Sousedy a přátele taková
novinka jako sousedská oslava oslovila a pochvalovali si domácí atmosféru.
Při loňském žehnání Zvoničky jsme ji pojmenovali jako Zvoničku setkávání
a při tomto slavnostním aktu žehnání zde bylo zmíněno, aby se takové setkávání stalo tradicí. Loňská vydařená akce nás zavázala i pro letošní rok a možná
i roky následující.
Naším cílem bylo sejít se s lidmi, kteří se pravidelně potkávají, ale často nemají
čas na delší povídání. Akci jsme obohatili o ochutnávku kuchyně našich sousedů v podobě slaného a sladkého pohoštění, které nám každá kuchařka, kuchař
představil. Aby zábava vydržela co nejdéle, byl k dispozici hudební doprovod
přítomných hostů.
Akci doprovázela výstava fotografií ze stavby Zvoničky.
V průběhu roku si ke zvoničce našlo cestu mnoho turistů a cyklistů. Zazvoní si,
posedí na lavici, přečtou si příběh o Zvoničce, který jsme umístili do skříňky
poblíž a to nás těší. O Zvoničce vyšel též zajímavý článek i v časopise Vítaný
host. Domníváme se, že si to tak malebné místo, jímž Dolní Polžice jsou, zaslouží.
Účastníci této skvělé streetparty v Dolních Polžicích si odnášeli z této akce suvenýr v podobě malovaného kamínku zvoničky.
Anna Kadlec Valentová a Vítězslav Opálko
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POZOR ZMĚNA
Drakiáda bude 10. 10. 2021 od 15.00 hodin - letiště Bezdružice

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska. Stáří 16
- 20 týdnů, cena 185 - 229 Kč/ ks.
Prodej: Bezdružice - u požár. zbrojnice
8. 10. a 9. 11. 2021 -

14.15 hod.

13. 10. 2021 -

12.20 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,www. drubezcervenyhradek.cz
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