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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,
v úvodu bych Vám rád Všem popřál mnoho zdraví a štěstí po celý nový rok
2020 a také hodně pracovních úspěchů a spokojenosti v osobním životě. Pranostika na leden praví, že ,,leden jasný – roček krásný“, tak očekáváme
s radostí mrazivý leden a naplnění této pranostiky.
Dne 4. 12. Rada města Bezdružice schválila nabídku Ing. Jiřího Soukupa
na zpracování projektových dokumentací, které se týkají stavebních úprav místních komunikací – ulice U Tiskárny, V Podzámčí za cenu 211 500 Kč bez DPH.

Dále Rada města schválila smlouvu s firmou PEKASS na pořízení stroje – příkopové rameno zadní Berti za cenu 169 000,- Kč bez DPH. Toto rameno umožní zaměstnancům technických služeb sekat travní porost ve svahovitém terénu,
který se doteď sekal pomocí křovinořezu. Údržba cesty od hřbitova k lesu byla
zadávána firmě a město tímto ušetří. Snáze se tak bude udržovat i zeleň kolem
cyklostezky.
Dne 22. 11. 2019 město obdrželo platební výměr č. 13a/2012 na penále za porušení rozpočtové kázně na projektu Rekonstrukce místních komunikací
v centrální části města ve výši 2 935 589 Kč. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně (19. 12. 2009), do dne zaplacení odvodu (14. 6. 2019). Město podalo žádost o posečkání platby a zároveň žádost o prominutí penále. Nyní čekáme na rozhodnutí Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad, o kterém Vás budeme informovat.
15. prosince byl zpečetěn osud památného modřínu v Horních Polžicích.
Agentura ochrany přírody dne 17. 7. 2019 provedla posouzení zdravotního stavu modřínu a doporučila jej pokácet. Na základě tohoto doporučení byl modřín
odborně pokácen panem Miroslavem Filipem a panem Jiřím Kozákem.
Loňské rozsvícení vánočního stromu bylo obohaceno zcela originálními převleky vánočních skřítků, s jejichž ušitím si daly práci zaměstnankyně městského
úřadu. Novinkou byly také vánoční stánky, kde si mohli lidé zakoupit výrobky
místních šikovných řemeslníků. Krásné fotky bylo možno pořídit před osvíceným Betlémem. Tak jako loni měly děti možnost poslat Ježíškovi dopis
se svým vánočním přáním. Cukrárna Bellissima a naši hasiči uspokojili všechny mlsné jazýčky. Zpívání dětí z místní školy nabudilo tu správnou vánoční atmosféru. Jednalo se o velice povedenou akci a já tímto děkuji všem, kteří
se na její přípravě a průběhu podíleli.
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Mikulášská besídka i pochůzka Mikuláše, čerta a anděla dopadla pro všechny
děti dobře a nikdo nakonec odnesen do pekla nebyl.
V lednu se těší 28 párů na zahájení tanečního kurzu, který se dočkal nečekaného zájmu. Získané dovednosti mohou zúročit již 25. 1. 2020 na Obecním plese
v Konstantinových Lázních, který se ponese v duchu ,,Být stále mlád“.
Lumír Kadlec, starosta města

Plán zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
na 1. pololetí roku 2020
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována
od 16.30 hodin v Domě U Haranta v těchto termínech:
29. 1. 2020
26. 2. 2020
25. 3. 2020
29. 4. 2020
27. 5. 2020
24. 6. 2020
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Informace Městského úřadu Bezdružice
Poplatek za psa
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31.3. 2020.
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 odboru
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Práce rady města a zastupitelstva města
prosinec 2019
4. 12. 2019 - 25. jednání Rady města Bezdružice


1.
2.
3.
4.

5.



1.
2.
3.
4.

5.

6.

Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Informaci o neprodloužení Nájemní smlouvy ze dne 13. 8. 2012.
Informaci o neprodloužení Nájemní smlouvy ze dne 30. 7. 2014.
Výroční zprávu Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy
Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice
o činnosti školy (Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice)
ve školním roce 2018/2019.
Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje pod č. j. MV-152915-3/PO-IZS-2019 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 6 400 Kč.

Rada města schvaluje:
Program jednání.
Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 1 v bytovém domě č. p. 261
na st. p. č. 395 v k. ú. Bezdružice.
Spolku Rybáři od Zaječáku, se sídlem Trnová 330, 330 123 Trnová uzavření rybník Zaječí v době konání kaprařských závodu.
Nájemní smlouvu se společností EKODEPON s.r.o., se sídlem Lažany 36,
349 58 Černošín na část pozemků p.č. 504/27 a 504/28 o celkové výměře
cca 2 200 m2 v katastrálním území Bezdružice za účelem provozování
sběrného dvora odpadu za roční nájemné 100 Kč. Součástí nájmu je buňka
pro obsluhu, chemické WC s oplachem, 3 kusy oceloplechových kontejnerů Abroll 14,6 m3, 1 kus oceloplechového kontejneru Abroll 28,7 m3
a 3 kusy oceloplechových kontejnerů Abroll 36,9 m3.
Nájemní smlouvu č. 225N19/31 se Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov na pozemek
p. č. st. 51/3 výměře 61 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří)
v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako skladovací prostory. Roční nájemné se stanovuje dohodou ve výši 1 810 Kč. Nájemné za období od účinnosti smlouvy do 30. 9. 2020 činí 1 468 Kč.
Finanční příspěvek Nakladatelství Českého lesa, Vodní 18, 344 01 Domažlice na podporu vydání knihy Jiřího Jánského „Páni ze Švamberka, pětisetletá sága rodu s erbem labutě“ ve výši 4 000 Kč bez DPH.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.


1.


1.

Nabídku na zpracování projektových dokumentací „Bezdružice, ulice
V Podzámčí – stavební úpravy místní komunikace“ a „Bezdružice, ulice
U Tiskárny – stavební úpravy místní komunikace“
za cenu
211 500 Kč bez DPH.
Kupní smlouvu č. 1940N20100000145 s firmou PEKASS a. s., Přátelství
987/11, 104 00 Praha – Uhříněves na pořízení stroje – příkopové rameno
zadní Berti za cenu 169 900 Kč bez DPH.
Odměnu ředitelce Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké
školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice.
Žádost Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice o vyřazení
majetku v celkové výši 186 244,15 Kč.
Nabídku firmy Šedivák elektro s. r. o., Mrtník 127, 331 52 Mrtník
na vytápění hasičské zbrojnice za cenu 51 286 Kč včetně DPH.
Odměnu vedoucímu organizační složky Technické služby města Bezdružice.
Odměnu vedoucí organizační složky Knihovna Kryštofa Haranta.
Plán jednání RM na I. pololetí v roce 2020.
Rada města doporučuje:
ZM schválit plán zasedání ZM na I. pololetí v roce 2020.
Rada města neschvaluje:
Finanční příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava.
13. 11. 2019 - zasedání Zastupitelstva města Bezdružice



1.
2.
3.
4.
5.


1.
2.
3.

4.
5.
6.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
Informace o přípravě a realizaci projektů.
Informace o činnosti finančního výboru.
Informace o činnosti kontrolního výboru.
Zastupitelstvo města schvaluje:
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Program zasedání.
Rozpočtové opatření č. 12/2019 a předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením č. 13/2019, které řeší narovnání rozpočtu k 31. 12. 2019.
Rozpočet na rok 2020.
Rozpočtový výhled na období 2021 až 2024.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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7. Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému
nakládání se stavebním odpadem na území města Bezdružice.
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2019 o stanovení systému komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě
a obnově veřejné zeleně na území města Bezdružice.
9. Obecně závaznou vyhlášku města Bezdružice č. 4/2019, o místním
poplatku ze psů.
10. Obecně závaznou vyhlášku města Bezdružice č. 5/2019, o místním
poplatku z pobytu.
11. Obecně závaznou vyhlášku města Bezdružice č. 6/2019, o místním
poplatku ze vstupného.
12. Obecně závaznou vyhlášku města Bezdružice č. 7/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
13. Plán zasedání ZM na 1. pololetí 2020.
14. Koncept kroniky města Bezdružice 2018.
15. Uzavření dalších pracovně právních vztahů s členem zastupitelstva.
16. Neuvolněným členům zastupitelstva města a fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva města, měsíční odměny za výkon funkce v
následujících částkách:
Funkce:
člen ZM bez dalších funkcí
člen ZM/člen výboru
člen ZM/předseda výboru
člen ZM/2 x člen výboru
člen RM
člen RM/předseda výboru
člen RM/člen výboru
předseda komise RM
člen komise RM
člen výboru ZM
místostarosta

609 Kč
1 137 Kč
1 666 Kč
1 666 Kč
1 719 Kč
2 776 Kč
2 248 Kč
1 058 Kč
530 Kč
530 Kč
5 286 Kč

Odměny budou poskytovány od 1. 1. 2020.
Lumír Kadlec, starosta města
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Blahopřejeme
V měsíci lednu 2020 se dožívá významného životního jubilea

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

KNIHOVNA
Knihovna Kryštofa Haranta Bezdružice
oznamuje,
že bude uzavřena
dne 2. ledna 2020.
Alena Kozáková, knihovnice
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Radnice informuje

Kácení „Polžického modřínu“
Jeden z nejznámějších modřínů v ČR, který rostl na rozcestí ve východní části
Horních Polžic.
Od 21. 9. 1981 do 20. 9. 2019 byl modřín chráněn jako krajinná dominanta. Podrobné infor mace o zdr avotním stavu modř ínu byly uvedeny v minulém čísle Bezdružického zpravodaje.
„Polžický modřín“ byl pokácen 15. prosince 2019.
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„

Polžický modřín“ - foceno 27. května 2019
Koruna stromu je z poloviny odumřelá.
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů od 1. 1. 2020
Výše místního poplatku: 700 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
jednorázovou úhradou do 31. 3. 2020 nebo pololetně ve dvou splátkách,
vždy nejpozději do 31. 3. 2020 a do 31. 7. 2020
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. 2020.
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 do poznámky uvést příjmení 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. 3/2019 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 Bezdružice.
Provozní doba sběrného dvora: SO 15.00 - 17.00 hod
a NE 9.00 - 11.00 hod
a nově v týdnu sudé středy odpoledne 15.00 - 17.00 hod,
liché středy dopoledne 9.00 - 11.00 hod.
Vzhledem k rostoucím nákladům na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu musí město přistoupit ke zvýšení poplatku. Náklady oproti předchozím
rokům vzrostly.
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Náklady na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily:
za rok 2015
za rok 2016
za rok 2017
za rok 2018

614 441 Kč
617 024 Kč
677 951 Kč
699 176 Kč

Bonus za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM za rok 2018
byl 170 506 Kč.
UPOZORNĚNÍ !!!
Do sběrných nádob, které jsou určeny pro sběr opotřebovaných potravinářských tuků, je NUTNÉ vyhazovat použité oleje a tuky v uzavřených PVC obalech, jak je
na nádobách uvedeno.
NEVHAZUJTE VE SKLE !!!
Foto ze sběrné nádoby u KD
v Bezdružicích

Jaroslava Urbánková, referentka odboru životního prostředí
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Okénko do minulosti

Foto z archivů
Stavba mateřské školy
Záměr výstavby nové mateřské školy počítal s její výstavbou v letech 1977 –
1978. K zahájení výstavby došlo až v roce 1981 a stavba byla provázena mnoha problémy. Nedařilo se dodržet smluvní závazky dodavatelských podniků
a během výstavby byl změněn prováděcí projekt. Na jiných stavbách se ukázala nevhodnost zvolených stropních panelů, které byly použity i při stavbě Mateřské školy v Bezdružicích. Na téměř dokončených horních pavilonech proto
bylo nutné střechu ze závadných panelů nahradit vazníkovou konstrukcí. Přestože školka byla částečně stavěna dodavatelsky, odpracovali občané Bezdružic
na její výstavbě celkem 24 tis. hodin, z toho 11 717 hod zdarma. Celková hodnota díla činila 1 991 000 Kč. Po otevření dne 23. října 1983 školka připadla
Státnímu statku, živočišná výroba Bezdružice.
Jiří Bízek
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Hasiči

Hasičské zprávy
Rád bych Vás seznámil s činností hasičů za poslední měsíce...
5. července jsme předváděli ukázku naší techniky, výzbroje a výstroje na dětském táboře v prostorách Bezdružického koupaliště. Děti si mohly vyzkoušet
stříkání z proudnice a hasičského děla. Dále si mohly obléci hasičský oblek
a přilbu. Na závěr jsme dětem vyrobili krásnou pěnu, kterou si náramně užili
děti i jejich vedoucí. Ta samá ukázka proběhla i 19. července na dětském policejním táboře. Obě akce se velmi zdařily.
20. července proběhlo Bezdružické parní léto, kde jsme opět plnili parničku vodou. V odpoledních hodinách tentýž den jsme vyjížděli k požáru travnatého porostu mezi Bezdružicemi a Novou Vsí, který vznikl průjezdem parničky. Požár
jsme uhasili během hodiny a s dohašováním nám pomohli kolegové
z Konstantinových Lázní. Druhý den jsme opět jeli plnit parničku vodou,
ale tentokrát do Cebivi.
22. července jsme vyjížděli k požáru výškové budovy v obci Okrouhlé Hradiště. Zde jsme pomáhali s dohašováním požáru. 24. července jsme opět vyjížděli
k požáru travního porostu, tentokrát u Lestkova. Hašení požáru trvalo skoro
5 hodin. 25. července jsme vyjížděli k požáru lesního porostu, který se nacházel
na území okresu Plzeň - Sever. Tento požár byl velice náročný, a proto se na jeho uhašení podílelo 6 hasičských jednotek. 26. července jsme vyjížděli
v dopoledních hodinách k požáru pole u Horních Kozolup. Oheň se začal rozšiřovat i na oplocení zahrádek a ovocných stromů. Po uhašení požáru jsme měli
závadu na Tatře, a to prodřenou trubku k servu řízení, kterou nám zavařil pan
Jiří Kozák, a kterému tímto mockrát děkujeme. Tentýž den odpoledne
jsme se vraceli opětovně na stejné pole, které začalo hořet díky poruše kombajnu. Po příjezdu k požáru nás velitel zásahu navedl k porouchanému kombajnu,
ke kterému se nemilosrdně blížil oheň. Kombajn se nakonec podařilo zachránit,
i když rozloha celkového požáru byla 700x700 metrů. Tento týden pro nás
byl velice náročný a byli jsme rádi, že koncem týdne zapršelo a celá situace
se zklidnila.
Dne 7. září jsme vyjížděli k padlému stromu pod Bezdružicemi. O dva dny později - 9. září jsme vykonávali technický dozor při likvidaci starých stožárů autogenem v Lomu u Kokašic a v Kokašicích.
V sobotu večer 19. října jsme pořádali již tradiční hasičskou zábavu, na které
tentokrát hrálo Duo Straka – Suchánek. Téměř 130 platících tanečníků, vynikající tombola, výborný guláš – prostě super akce.
Čtvrtek 24. října proběhlo hasičské cvičení na letišti v Erpužicích, které zorganizoval Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Zde jsme se učili plnit vodou letadlo, které slouží k hašení lesních porostů. Tohoto nácviku se zúčastnilo
7 jednotek z celého okresu.
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Toto cvičení ukázalo, že je s námi počítáno v budoucnosti a zavazuje
nás to k neustálému vylepšování našeho technického vybavení a k proškolování
našich členů zásahové jednotky.
Ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Žižkův mlýn jsme se 3. listopadu zúčastnili honu, na kterém se podílíme již řadu let.
Pár hodin poté jsme vyjížděli k hořícímu autu nedaleko ovce Loučky. K tomuto
požáru jsme přijeli jako první a okamžitě jsme zasáhli. Následně přijeli kolegové z Teplé a ze Stříbra, kteří nám pomohli s dohašením vraku. Nikdo naštěstí
nebyl vážně zraněn.
Z těchto vět je zřejmé, že se Tatra nepořídila nadarmo a že má v místním regionu své uplatnění.
Mimo jiných kulturních akcí jsme se v roce 2018 a 2019 podíleli na organizaci
rozsvícení „Vánočního stromu v Bezdružicích“, kde jsme měli stánek
s občerstvením. Grilování klobás, prodej párku v rohlíku a teplá medovinka potěšila nejednoho gurmána.
V měsíci říjnu jsme obdrželi od HZS Plzeňského kraje dotaci ve výši
29 900 Kč. Za tyto peníze jsme pořídili: novou víceúčelovou proudnici, 2 gumy
na Tatru, strhovací hliníkový hák, dvě úložné bedny na drobný materiál a 8 kusů zásahových triček. Děkujeme za tuto dotací, díky které jsme vylepšili naše vybavení.
Dále jsme obdrželi finanční obnos ve výši 6 400 Kč za výjezdy mimo katastrální území Bezdružice.
V roce 2019 oslavili místní hasiči sto čtyřicáté výročí od svého vzniku.
V současnosti máme 27 členů, z toho 8 členů v zásahové jednotce.
Rád bych jim Všem touto cestou poděkoval za obětavou práci, kterou jako dobrovolní hasiči vykonávají zcela zdarma a ve svém volném čase. Budeme rádi,
budete-li mít zájem a stanete se jedním z nás.
Na závěr tohoto článku bych rád poděkoval všem hasičům, jejich manželkám
a partnerkám, kamarádům a příznivcům SDH Bezdružice. A samozřejmě největší dík patří našim sponzorům.
Rapeto Čeliv
Miroslav Jadroň
Marie Tintěrová
Milan Horák
Ladislav Hora
Otta Hovorka
www.agbike.eu
Kadeřnictví Hanka
Ing. Josef Voříšek - projektová kancelář
Zinkovna Signum
Nevagroup, s.r.o.
Kovovýroba Honzík
Myslivecké sdružení Žižkův mlýn
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Michal Jadroň
Marie Urbánková
Martin a Zdeněk Tahavských
ZP - Servis - Zdeněk Procházka
Oldřich Hovorka
Masáže Renata
Autoservis Ernst
Úněšovský statek
Cukrárna Bellissima
Ekozemědělská Konstantinovy Lázně
Lak servis Semerád
Merimex
Štefanisko Jan
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Štefanisko Martin
Město Bezdružice
Ekologická likvidace vozidel Karel Pouba
Pekařství Pustina
Jiří Eib
Řeznictví Kolesa
Účetnictví Drahomíra Kadlecová

Agrofarmy Řešín
Ing. Petr Kalista
Elektro Červenka
Hostinec U Rákosníčka
Belas JS s.r.o.
Autodoprava Kozák
ZD Vlčák
Luděk Štefanisko, starosta hasiců
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Ze školy a školky

Pohádkové spaní
Takto jsme nazvali naši další část projektu, kterému jsme dali název POHÁDKOVÉ BEZDRUŽICKO.
Vše jsme odstartovali 6. 11. 2019 v 17.00 v naší škole. Nejprve jsme si odnesli veškeré pochutiny do ,,královské kuchyně“ a poté nastal ten pravý a nefalšovaný šrumec – příprava ,,pohádkové ložnice“. Netrvalo dlouho a už jsme
se mohli věnovat zábavě.
Byla to fuška pro každou ze šesti smíšených skupin - poskládat rozstříhanou
pohádku tak, aby byl její děj správný.
Zvládli jsme to všichni včetně nakreslení pohádkového děje. Vzniklé obrázky
jsme vyvěsili na jedné stěně naší ložnice. Tím pádem jsme si ji zútulnili ještě
více. Odměnou za vykonanou práci byla hostina, na které jsme si doplnili kalorie a energii na další část večera. Tímto děkujeme dvorním kuchařkám
za chutnou krmi a dvorním dámám z druhého stupně za pomoc při organizaci
celého večera.
A nyní přišla ta námi nejvíce očekávaná chvíle – POHÁDKOVÁ STEZKA
TEMNÝMI KOMNATAMI.
Každá komnata měla své kouzlo a my jsme dokazovali, jací jsme znalci českých pohádek a jejich autorů. Prokazovali jsme schopnosti, které museli mít
pohádkové postavičky v daných situacích.
A tak jsme skládali puzzle (rozbité obrázky) s Matem a Patem, luštili pohádkové křížovky. S Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým jsme procházeli a prolézali
pohádkovým lesem, dávali do pořádku popletenou pohádku a přiřazovali
k jednotlivým pohádkám jména jejich autorů. V pohádkových aktivitách
s Harrym Potterem a Hermionou jsme pohádkové děje pantomimicky ztvárňovali.
Poté následovala nezbytná hygiena a ulehnutí na lóže. Pro příjemné usínání
jsme měli možnost sledovat pohádku Princezna ze mlejna, která zvítězila
nad všemi ostatními nabídnutými pohádkami. Někteří z nás ji sledovali jen
chvilku a věnovali se příjemnému snění, jiní by dokázali sledovat ještě druhý
díl. Jenomže ráno nás čekala další část – POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE,
a tak jsme do hajan museli všichni.
Zvonění mobilu v časných ranních hodinách (5.30) mnohé z nás probralo.
Ale doopravdy se vstávalo až v 7.30 hodin. Rychle jsme zabalili své pelíšky,
protože jsme se těšili do královské síně, kde nás čekalo ranní hodování. Pak
jsme si vyčistili zoubky a ustrojili se opět do pohádkových kostýmů. Rozděleni do věkově smíšených skupin vrhli jsme se do práce na pohádkové knize,
která obsahovala křížovky, doplňovačky, spojovačky a různé jiné pohádkové
tvůrčí úkoly.
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Protože jsme nestihli vše tak, jak jsme si představovali, uchýlili jsme se do pohádkového světa ještě o týden později na 2 hodinky.
Tento den vznikly krásné básně, postavilo se hned několik pohádkových hradů
a království, uskutečnila se promenáda bílých paní či turnaj rytířů, probíhali
jsme pohádkovou trasu, kde jsme potrénovali svoji paměť a v neposlední řadě
přiřazovali nejznámější autory českých pohádek ke svým dílům a vytvářeli koláže.
No prostě pohádka……………………………… a drželo nás to dál. Nechtěli
jsme se jen tak pohádkového dění vzdát a dali jsme se s velkou vervou do výroby pohádkových loutek. Vznikly nádherné pohádkové postavičky, které nám
poslouží v hodinách dramatické výchovy, ale mnohým již o přestávkách
k sehrávání scének ze známých pohádek.
Pokud jste se do naší pohádky zašli podívat do Domu U Haranta, mohli jste
se pokochat našimi díly.
Pohádkové postavičky z I. stupně

„U Pata a Mata“
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FOTBAL – starší přípravka

Po skončení podzimní části fotbalové sezóny jsme si od turnajů odpočinuli jen
jeden víkend. Poslední listopadovou sobotu a následně i první prosincovou sobotu jsme odehráli kvalitně obsazené turnaje v Lázních Kynžvart a v Tachově.
Turnaj starších přípravek – 30. 11. 2019 – Lázně Kynžvart
První halový turnaj skončil pro nás nečekaným úspěchem. V konkurenci kvalitních soupeřů z Karlovarského kraje jsme herně nestačili jen na suverénně vítězný Sokolov, i když tady průběh utkání výrazně ovlivnily dvě naše hrubé
chyby v první minutě utkání. Prohrávat po jedné minutě zápas s nejlepším týmem turnaje 0:2 nevěstilo nic dobrého. Naši se sice vzchopili, soupeř si však
vítězství s přehledem pohlídal. Druhá porážka v turnaji byla poznamenána naší
nedůsledností. S M. Lázněmi jsme v polovině utkání prohrávali 0:3, když herně bylo utkání vyrovnané. Nakonec jsme nebyli daleko od remízy. Utkání
s domácími jsme zahájili ve velkém stylu. Soupeře jsme přehrávali a vedení
2:0 nás mělo uklidnit. Soupeř se nevzdával a po dvou zaváháních naší obrany
bylo vyrovnáno. Naše herní převaha nakonec přinesla své ovoce. V poslední
minutě se nám podařilo vstřelit vítězný gól. Do posledního utkání turnaje jsme
vstupovali s jasným cílem – vítězství nad F. Lázněmi by znamenalo 2. místo
v turnaji. Soupeře jsme přehrávali. Když už soupeř snížil rozdíl skóre, naši reagovali dalším gólem. Zasloužené vítězství v poměru 4:2 nám přineslo velmi
cenné druhé místo v turnaji „O pohár města Lázně Kynžvart 2019“.
J. Bezdružice – FK Skalná
B. Sokolov – J. Bezdružice
J. Bezdružice – Vikt. M. Lázně
S. L. Kynžvart – J. Bezdružice
FC Fr. Lázně – J. Bezdružice
Tabulka turnaje:
Baník Sokolov
22:4
Jiskra Bezdružice
12:12
FC Františkovy Lázně 10:14
FK Skalná
11:13
Sokol Lázně Kynžvart
8:14
Viktoria Mariánské Lázně 6:12

3:1 Böhm Martin, Kašpar Jiří,
Šmídmajer Matěj
4:0
2:3 Böhm Martin, Soulek Jan
2:3 Košátko Adam, Soulek Jan,
Šmídmajer Matěj
2:4 Houdek Jiří, Kašpar Jiří, Kašpar
Matyáš, Soulek Jan
15 b.
9 b.
6 b.
6 b.
6 b.
3 b.

O pořadí na 3. – 5. místě rozhodla minitabulka vzájemných utkání.
Turnaj jsme odehráli ve složení: Bílý Richard, Böhm Martin, Hošek Jan, Houdek Jiří, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kašparová Eliška, Košátko Adam, Soulek
Jan, Šmídmajer Matěj. Trenéři: Doležal Jiří, Soulek Jan.
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Turnaj starších přípravek – 7. 12. 2019 – Tachov
První prosincovou sobotu jsme odehráli velmi zajímavý turnaj v Tachově.
O konečném čtvrtém místě v turnaji rozhodlo naše 2. a 3. utkání. S „modrým“
Tachovem jsme měli mírnou herní převahu a jednoznačně více příležitostí
ke vstřelení branky. Případné vítězství, které nebylo daleko, by znamenalo konečné druhé místo v turnaji. S Domažlicemi jsme sehráli fotbalově zajímavé
a vyrovnané utkání. Soupeř potrestal dvě naše chyby, zatímco několik našich
gólových šancí zůstalo nevyužito. Případná remíza, která byla velmi blízko,
by znamenala nejhůře 3. místo v turnaji. Po herní stránce byl z naší strany turnaj vydařený. Herně jsme nestačili jen na suverénního vítěze turnaje. Utkání
s „červeným“ Tachovem bylo jen otázkou skóre. V utkání s Planou jsme soupeře nepustili do žádné gólové šance a naše vítězství mohlo být i výraznější.
Tachov „červená“ - J. Bezdružice

0:6

Tachov „modrá“ - J. Bezdružice
Domažlice - J. Bezdružice
J. Bezdružice - Planá
J. Bezdružice - Nýrsko

0:0
2:1 Košátko Adam
1:0 Hošek Jan
1:3 Hošek Jan

Tabulka turnaje:
Nýrsko
Tachov „modrá“
Domažlice
Bezdružice
Planá
Tachov „červená“

24:3 15 b.
10:5
8 b.
10:12 7 b.
9:5
7 b.
6:5
5 b.
1:30 0 b.

Houdek Jiří 3, Košátko Adam 2,
Kašpar Jiří

Tachov 7.12.2019

Turnaj jsme odehráli ve složení: Bílý Richard, Böhm Martin, Hošek Jan, Houdek Jiří, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kašparová Eliška, Košátko Adam, Soulek
Jan. Trenéři: Doležal Jiří, Soulek Jan.

L. Kynžvart 30.11.2019
Za TJ Jiskra Bezdružice Jan Soulek
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HOKEJ
10. mistrovský zápas KSM: J . Bezdr užice: HC Město Touškov 11:0
Sestava: Packan - Šmat, E. Kutnar - Kamínek, Hlaváč - Janota, D. Kutnar, Hladík - Seknička ml., M. Velich, Semerád - Kocián, Vacata
góly: 3 Seknička ml., 2 Janota, 2 Hladík, 2 Kamínek, 2 M. Velich
11. mistrovský zápas KSM: HC Klaustimber : J . Bezdr užice 3:3
Sestava: Nový - Šmat, Kamínek - Singer, Rohrer - D. Kutnar, Hladík, JanotaSeknička ml., M. Velich, Vacata, Kocián
Góly: Seknička ml., Hladík, D. Kutnar
12. mistrovský zápas KSM: HC Chotíkov: J . Bezdr užice 3:3
Sestava: Packan - M. Velich, Rohrer - Hlaváč, Singer - Seknička ml., Janota,
D. Kutnar - Hladík, Vacata, Semerád, Kocián
góly: Hladík, Kocián, D. Kutnar
13. mistrovský zápas: J . Bezdr užice: S. Vejpr nice 8:4
Sestava: Nový - Šmat, Hlaváč - Singer, E. Kutnar, Rohrer - M. Velich, Seknička ml., Semerád - Janota, Klabačka, Hladík, Vacata
góly: 2 Seknička ml., 2 Vacata, Singer, M. Velich, Hladík, Klabačka
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Jiskra Bezdružice

TJ Sokol Díly

HC Chotíkov

TJ Čechice Příkosice

HC Stříbro 06

TJ Apollo Kaznějov

HC Staňkov

Sokol Vejprnice

HC Město Touškov

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

HC Holýšov

3.

4.

HC KLAUSTIM-

Tým
So.Lipnice

2.

P
1.
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Kultura

Předplatné Bezdružického zpravodaje na rok 2020
Poplatek 84,- Kč je možné uhr adit buď hotově nebo platební kar tou
na podatelně Městského úřadu Bezdružice či převodem na účet
č. 125721872/0300,
variabilní symbol 3349, do poznámky prosím
uvést příjmení poplatníka.

Plán akcí
na rok 2020
18. 01.
29. 02.
07. 03
18. 04.
30. 04.
02. 05.
06. 06.
18. 07.
18. - 19. 07.
19. 07.
25. 07.
11. 09.
03. 10.
17. 10.
24. 10.
07. 11.
14.11.
28.11.
05. 12.
06. 12.
13.12
23.12.

13. Fotbalová zábava
Masopust a zábava
Dětské maškarní
XXXXIII. Výroční koncert DOM Juvenka
Stavění staročeské máje
XXIV. Floriánská pouť
Dětský den
Pivní slavnosti
Bezdružické parní léto
Turistický pochod Teplá - Bezdružice
Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy
Zájezd na Zahradu Čech
Drakiáda
Chovatelská výstava
Hasičská zábava
Setkání seniorů
Martinské setkání
Zdobení vánočního stromu
Pochůzka Mikuláše
Mikulášská
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem
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Kultura
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Inzerce
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Přijďte si zasportovat do Bezdružic
Squashová hala a posilovna v Bezdružicích je otevřena každý den.
Objednávky na tel. čísle 721 546 638, 374 629 303.
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
721 546 638

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, Jiří Bízek, Šárka Sušírová.
Vychází 30. prosince 2019.
Uzávěrka dalšího vydání je 20. ledna 2020.
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 2/2020 vyjde 31. ledna 2020.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
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Zdobení vánočního stromu 30. 11. 2019

Vánoční trhy 15. 12. 2019

