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Vážení spoluobčané,
první podzimní měsíc nastal a pranostika říká, že říjen je měsíc babího léta, ozimů, brambor, vína, ranních mlh a přímrazí. Září nám přálo a teplých dní bylo
velmi mnoho a tak zahrádkáři měli příležitost sklidit úrodu a připravit zahrady
na zimní odpočinek. I letošní houbařská sezóna byla vynikající a nadprůměrná.
Jako obvykle Vám nyní nabídnu ohlédnutí za uplynulým měsícem. Posunutá
akce „Rozloučení s prázdninami“, kterou pořádali místní hasiči, se velmi vydařila, přestože nás počasí na začátku akce vystrašilo, půlhodinový vydatný déšť
nakonec ustal a již nic nebránilo tomu, aby se na závěr uskutečnila dětmi tolik
oblíbená pěna.
Týden poté byli hasiči opět v akci, tentokráte v ostré, kdy zasahovali při požáru
garáže ve Fučíkově ulici, kde došlo při opravě automobilu k požáru. Díky včasnému zásahu se podařil požár včas lokalizovat a ten se tak nerozšířil do druhé
části garáže.
V pátek 11. září proběhl druhý ročník zájezdu na Zahradu Čech do Litoměřic.
Zájezd se opět povedl a všichni zúčastnění si akci pochvalovali. A já jsem přesvědčen, že se již nyní těší na příští ročník.
V sobotu 19. září v 10 hodin proběhlo požehnání Zvoničky setkávání v Dolních
Polžicích. Akce proběhla v přívětivé náladě. Více o této akci najdete uvnitř
zpravodaje.
Rada města odsouhlasila spolupráci s projektem Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí a připojíme se tak
k distribuci Seniorské obálky (I.C.E karta) pro naše občany. Tato karta zprostředkovává informace o zdravotním stavu pacienta, jsou v ní informace o pacientových diagnózách a užívaných lécích. V případě potřeby použije tyto informace zasahující lékař k včasné a správné léčbě. Karta musí být umístěna na viditelném místě, například na lednici či vnitřní straně vstupních dveří. Více
o tomto programu a distribuci karet bude v příštím vydání zpravodaje.
Bohužel to, čeho jsme se nejvíc obávali, je opět tady. Vzhledem ke zhoršené
epidemiologické situaci se nám vrátila povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách. Apeluji na všechny občany, aby toto nařízení dodržovali a chovali se ohleduplně a zodpovědně. Většina kulturních akcí byla z tohoto důvodu
zrušena. Výjimkou prozatím zůstává drakiáda, která má vzhledem k volbám posunutý termín na 31. října.
Naopak dobrou zprávou pro naše spoluobčany jistě je, že se výměna dešťové
a vybudování tlakové kanalizace v ulici U Tiskárny, Západní a V Podzámčí blíží do finále. Dodavatelská firma plní svůj slib, že začátkem října budou veškeré
zemní práce dokončeny.
Jak jistě všichni víte, v měsíci říjnu se budou konat volby a tímto Vás všechny
zvu do volební místnosti. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek
a v sobotu 2. a 3. října 2020. Volby do Senátu se budou konat ve dvou kolech,
kdy první se uskuteční ve stejný den jako krajské volby, tedy v pátek a v sobotu
2. a 3. října 2020. Případné druhé kolo se bude konat o týden později, tedy
9. a 10. října 2020. Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál pevné zdraví,
pevné nervy a krásný podzim.
Lumír Kadlec, starosta města
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Práce rady města a zastupitelstva města
37. jednání Rady města Bezdružice ze dne 21. 9. 2020


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Informaci o uzavření Mateřské školy v Bezdružicích ve školním roce
2020/2021:
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 03. 01. 2021
Letní prázdniny:
01. 07. 2021 – 31. 07. 2021.
Pořadí nabídek na veřejné osvětlení v místních částech města Bezdružice –
Zhořec, Řešín a v ulici Úterská.
Program 21. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne
30. 9. 2020.
Informaci o navýšení nájmů.

Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Nájemní smlouvu č. 8/2020 na pozemky p. č. 46/1 o výměře 1204 m2
a 46/2 o výměře 583 m2 (druh pozemků: zahrada) v katastrálním území
Bezdružice na dobu neurčitou za roční nájemné/pachtovné 1 Kč/m2.
3. Žádost o oplocení pozemku p. č. 64/3 o výměře 323 m2 (druh pozemku:
ostatní plocha) v katastrálním území Bezdružice, který má pronajatý dle
Nájemní smlouvy č. 13/2017.
4. Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy č. 12/2017 na pozemky na pozemky
p. č. 485/1 o výměře 951 m2 (druh pozemku: orná půda) a p. p. č. 296/10
o výměře 1 255 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost) v katastrálním
území Polžice u Bezdružic dohodou k 30. 9. 2020.
5. Záměr pronájmu/pachtu pozemků p. č. 485/1 o výměře 951 m2 (druh pozemku: orná půda) a p. p. č. 296/10 o výměře 1 255 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost) v katastrálním území Polžice u Bezdružic na dobu neurčitou za roční nájemné/pachtovné 1 Kč/m2.
6. 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.
7. Cenovou nabídku společnosti TRI-IN, Karlovo nám. 290/16, Karlovo nám.
290/16, 120 00 Praha 2 – Nové měst na veřejné osvětlení v místních částech města Bezdružice – Zhořec, Řešín a v ulici Úterská za cenu 98 000 Kč
bez DPH.
8. Revokaci usnesení č. 36/D1/2020.
9. Přidělení bytu č. 4, Na Sídlišti 248, Bezdružice o dispozicích 2 + 1.
10. Smlouvu o nájmu movité věci „ALL-IN“ č. 255/3262i/ALLIN/40414
se společností TA Triumph Adler Česká republika s. r. o, Michelská
12a/ č.p. 18, 145 01 Praha 4 za cenu 900 Kč měsíčně bez DPH.
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1.

Spolupráci města Bezdružice s projektem Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí a připojení
se k distribuci Seniorské obálky pro občany města Bezdružice.



Rada města pověřuje:
Starostu Lumíra Kadlece převzetím záštity nad osvětovou kampaní spolupráce v distribuci Seniorské obálky.

1.

Lumír Kadlec, starosta města

Plán zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
na 2. pololetí roku 2020
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována
od 16.30 hodin v Domě U Haranta, nebo v kulturním domě
v těchto termínech:
26. 10. 2020
25. 11. 2020
16. 12. 2020
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
Knihovna Kryštofa Haranta v Bezdružicích
oznamuje změnu provozní doby
od 1. 10. 2020.
Provozní doba: ČTVRTEK 15.00 - 16.00 hodin
Alena Kozáková, vedoucí knihovny

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 229 Kč/ks.
Prodej: Bezdružice – u požár. zbrojnice
8. 10. a 9. 11. 2020 - 14.15 hod., 13. 10. 2020 - 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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Zprávičky z naší školičky
AHOJ KLUCI , AHOJ HOLKY ... tak jsme mezi sebe 1. září do naší školky
přivítali nové děti. Pomalu si zvykáme na své kamarády, na prostředí mateřské
školy a na paní učitelky. Nám nejmenším se nejvíce líbí školkovská zahrada,
kterou nám zvelebili někteří dobrovolníci, kterým tímto moc děkujeme.
Na děti z velké třídy již čekají úkoly. Poznávali jsme les, přírodu a zvířátka.
S kyblíky plnými hub a přírodnin jsme se vraceli do školky, kde jsme uspořádali pro rodiče výstavku. Také jsme zkusili kopat brambory. Bylo to těžké, ale
zvládli jsme to. Naši kamarádi Sárinka, Terezka a Štěpánek pečlivě trénovali
učení básniček na „Vítání občánků“, kterého jsme se nakonec nezúčastnili.
Už se těšíme na hezký podzim, o kterém si budeme povídat, zpívat a také tvořit.
A Vám všem přejeme příjemné prožití podzimních dnů.
Děti z MŠ a Hanka Čajkovská, vedoucí učitelka
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HASIČSKÉ ZPRÁVY
Rád bych Vás seznámil s činností hasičů za poslední měsíce. Začátek roku
2020 byl ve znamení Výroční valné hromady, kde se probírá a rekapituluje celý rok. 10. únor pro nás byl náročnější. Díky silnému větru jsme zasahovali
hned 3x a to při dvou spadlých stromech a utržené plechové střeše. Začátkem
dubna jsme pomáhali při transportu pacienta do sanitního vozidla. Letos jsme
bohužel přišli o jednu z nejlepších akcí - Stavění staročeské máje kvůli vyhlášení pandemie. Snad se nám povede ji uskutečnit příští rok. 20. června jsme
vyjeli k úhynu ryb na rybníku v Dolních Polžicích. Po příjezdu jsme počkali
na profesionální hasiče, kteří rozhodli o povolání hasičů z Třemošné, kteří mají chemickou laboratoř, aby odebrali vzorek vody. Ze vzorku se zjistilo, že nebyla přítomna žádná cizí látka, která by zapříčinila úhyn ryb. Hned druhý den
21. června jsme odřezávali prasklou větev nad vozovkou směrem na Bezdružické koupaliště. Poslední červnový výjezd byl do obce Kamýk, kde jsme čistili odtokovou rouru pod vjezdem na komunikaci. 11. července jsme opět pomáhali při transportu pacienta do sanitního vozidla. V rámci zásahovky v červenci proběhla ještě kontrola hydrantů, kde jsme zjišťovali v jakém jsou stavu
a jestli jsou funkční. 6. srpna nám byl ohlášen lesní požár a po příjezdu na dané místo jsme zjistili, že se jedná o hasičské cvičení, kde jsme si vyzkoušeli
dálkovou dopravu vody. 11. srpna jsme vyjeli ke spadlému stromu přes komunikaci ve směru na Řešín. První víkend v září se uskutečnila akce “Rozloučení
s prázdninami”, která měla původně proběhnout 29. 8., ale kvůli počasí jsme
byli nuceni jí přesunout. Děti měly k dispozici velkou nafukovací skluzavku
a různé jiné atrakce. Celá akce vyvrcholila již tradiční a oblíbenou pěnou.
Na posledním setkání zásahové jednotky jsme procházeli jednotlivé panelové
domy na sídlišti, kde jsme kontrolovali přípojky plynu, elektriky a vody. Zjistili jsme nějaké nedostatky a proto se tím budeme zabývat i nadále. Zatím poslední zásah letošního roku byl požár garáže v ulici Fučíkova. I přes náš rychlý
zásah jsme nedokázali zachránit osobní automobil, různé nářadí a vybavení garáže.
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: Město Bezdružice, Pekařství Pustinana, KERMI s.r.o. Stříbro, Cukrárna Bellissima, Drahomíra a Lumír
Kadlecovi, Alena a Jiří Kozákovi, Alena a Josef Voříškovi, Kadeřnictví Hanka,
Jiří Menzer, Michaela a Jan Coufalovi, Miluše a Miroslav Jadroňovi, Restaurace sport U Rákosníčka
Za hasiče Luděk Štefanisko
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Lumír Kadlec
starosta města Bezdružice
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Dolní Polžice mají novou zvoničku
„Zvoničku setkávání“
V sobotu 19. září proběhlo slavnostní vysvěcení nové zvoničky, která stojí na soukromém pozemku. Je veřejně přístupná a prohlédnout si ji můžete na návsi. Stojí na dohled
od prostředního rybníka. Majitelka paní Ing. Anna Kadlec
Valentová jí dostala darem k narozeninám a pojmenovala
ji „Zvoničkou setkávání“. Na vzniku zvoničky se podílelo
několik řemeslníků, jejichž jmenný seznam byl zveřejněn
v minulém čísle Bezdružického zpravodaje.
Původně přislíbil zvoničku vysvětit Mons. ThLic. Tomáš
Holub, Th.D., biskup plzeňský, který byl ovšem 12. září pozitivně testován na Covid -19. Této role se nakonec ujal farář ze Stříbra P. Mgr. Miroslav Martiš.
Den vysvěcení připadl na den po svátku Kryštofa. Jméno
je v našem kraji často připomínáno v souvislosti
s Kryštofem z rodu Harantů z Polžic a Bezdružic, ale má své
zástupce i mezi svatými. Anděl sedící na měděné stříšce zvoničky byl vysvěcen ve jménu Sv. Kryštofa, patrona poutníků.
V minulosti bývaly zvoničky součástí protipožárních preventivních opatření ve vsích, kde nebyla kaple ani kostel.
Ke vzniku obecních zvoniček dal popud především ohňový
patent Marie Terezie, vydaný 21. srpna roku 1751. Stanovil
například základní protipožární zásady při výstavbě domů,
mít na návsi rybníček, sázet kolem stavení vrby, lípy nebo
ořechy a povinnost vybavit vesnice zvoničkami. Patent nařídil
službu
nočních
vartýřů
a
jejich
povinnost
v
případě požáru bít zvonem na poplach.
Toto nařízení je považováno za počátek plošného umisťování zvonů a zvoniček na vesnicích. Větší obce k tomuto účelu využívaly kostelní zvony.
Tedy je zcela jisté, že Dolní Polžice zvoničku již mít musely, ale bohužel
se nedochovala.
Velice děkuji všem aktivním nadšencům, místním i „chalupářům“ kteří pomáhají v našem kraji oživit tradice, památky i mezilidské vztahy.
Slavnost svěcení byla povedenou soukromou akcí majitelů zvoničky, na jejíž
organizaci se spolupodíleli i MAS Český Západ a Město Bezdružice.
Šárka Sušírová, vedoucí oddělení kultury
Text psaný kurzívou: zdroj: www. cs.wikipedia.org
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Foto z archivů
Prvňáci

V září skončily prázdniny a pro děti opět nastaly školní povinnosti. Pro některé je to nový zážitek. I letos v naší škole poprvé usedlo do školních lavic několik prvňáků. Na fotografiích si tentokrát připomeneme zahájení školního roku
a prvňáky z roku 1990, 1991 a 2010.
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Zeleň v našem městečku
Nevím, jestli se během letošního léta v okolí stalo něco mimořádného,
ale ohromila mě naše městská zeleň.
V našem městečku se najde řada lidí, kterým na místní zeleni opravdu záleží
a za to jim patří obrovské díky. Zeleň ve městě pro ně znamená hodně.
Každá kytka a každý keřík menší i větší potřebují péči, bez které tato krása postupem času zanikne a plevel ji umoří. On totiž plevel je velký prevít a roste
rychleji, než bychom potřebovali.
Mnohdy si ani neuvědomujeme, jak je údržba veřejné zeleně velice náročnou
prací. Neměli bychom zapomínat, že zeleň je zároveň vizitkou každého města.
U nás jistě tuto práci znamenitě zastala firma Belas JS s.r.o., která již druhým
rokem osazuje truhlíky před kulturním domem, městským úřadem a na náměstí. Rozmanité barvy a druhy květů jsou pastvou pro oči všech kolemjdoucích.
V některých městech vkládají do údržby městské zeleně velké finance.
V Bezdružicích údržbu zajišťují Technické služby města Bezdružice.
Najdou se i tací, kteří svůj čas obětují do pěstování a udržování zeleně například před bytovkami. Paní Jamrichová s paní Vašíčkovou se s oblibou starají
o kytky v ulici Na Sídlišti, před bytovkou čp. 245. Není to nic lehkého uvést
prostředí sídliště do takového stavu. Lidé si mohou všimnout, kolik úsilí
do toho asi museli dát, aby to před jejich domovem vypadalo takhle krásně.
V Bezdružicích se chodí i na brigády. Schází se parta dobrovolníků, která
se nedávno pustila do mateřské školky, kde si poradila s propletením vrbového
tunelu a Tee Pee. Byla to pro ně výzva s úžasným výsledkem i přesto,
že vysázené vrby nejsou vhodným typem pro zaplétání. Měli to v hlavě,
a tak to zkusili hravě. Domnívám se, že i děti si toho pak všimnou, až půjdou
do mateřské školky, že je to tam udržované.
Do všeho se zapojila i naše základní škola, která se v rámci pracovních činností o zahradu v mateřské školce stará.
Všem, kteří přiloží a přiložili ruku k dílu, aby byly Bezdružice krásnější, patří
velké poděkování.
Michal Gengel

Fotbalový oddíl TJ Jiskra Bezdružice děkuje Dvoru Krasíkov za pořízení sady dresů pro B
mužstvo.
za fotbalový výbor Kalista Petr
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Vítání občánků v roce 2020
Vítání občánků, které pravidelně pořádá Městský úřad Bezdružice ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti dvakrát v roce na jaře a na podzim,
se tento rok konalo poprvé 25. září 2020. Jarní termín 9. dubna byl zrušen
vzhledem k nouzovému stavu a přísným opatřením týkajících se zamezení šíření koronaviru SARS CoV-2. Nouzový stav byl vyhlášen v ČR od 12. března a trval až do 17. května 2020.
Zářijový termín byl také nakonec omezen rouškami, které musí občané používat ve vnitřních prostorech. Přes to všechno se povedlo uspořádat slavnostní
a důstojné přivítání dětí mezi občany našeho města. Devět dětí, devět rodin
a 9 slavnostních řečí. Přivítali jsme dvě Viktorie, dvě Amálie, Ellu, Emu, Izabelu, Filipa a Michala. Rodiče s dětmi byli objednáni postupně a v obřadní síni se vůbec nepotkali. Bohužel tedy nevznikla ani společná fotografie, kterou
dáváme pravidelně do zpravodaje.
Marie Tintěrová, předsedkyně SPOZ
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Jak se v Bezdružicích stavělo
V. díl

Souběžně se stavbami v lokalitě „za školou“ byly na přelomu 80. a 90. let připraveny i parcely po obou stranách dnešní ulice Na Stráni pod bytovkami. Podle původního záměru tady mělo stát mnohem víc domů, než je tu dnes. Celá
stráň byla rozdělena na malé stavební parcely. Mezi ulicí Na Stráni a bytovkami měly domy stát ve dvou řadách. Stavby byly tehdy zrealizovány jen jižně
od tehdy nové ulice Na Stráni. Jestliže v jiných lokalitách byla v minulosti překážkou stavby spodní voda a podmáčenost pozemků, tady dělala stavebníkům
starost skála. Tehdy se stále ještě stavěly podsklepené domy, založené na základových pásech. To skála, nacházející se v mělké hloubce, neumožnila. Proto
se na parcelách nad ulicí Na Stráni začalo stavět až po roce 2010, kdy již byla
stavba domů zakládána na základové desce a do hloubky se nešlo. Protože
dnešní nepodsklepené domy mají většinou větší zastavěnou plochu a majitelé
často potřebují vybudovat i různé vedlejší skladovací objekty, bylo upuštěno
od dvouřadovosti výstavby a horní i dolní parcela patří k jednomu popisnému
číslu.
Další nové domy byly stavěny na západní straně obce. Jeden dvojdomek pod
ulicí V Podzámčí a další tři domy pod ulicí U Tiskárny. I tady museli stavebníci
řešit své problémy. Ani jeden z domů totiž nešel napojit na žádnou kanalizaci
a stavitelé museli řešit nakládání s odpadními vodami. Ne u všech domů bylo
řešení vždy uspokojivé. V současnosti je v těchto ulicích budována tlaková kanalizace, která snad problémy s odpadními vodami v této lokalitě vyřeší. Dovolím si konstatovat, že stavbami z 90. let minulého století skončila éra svépomocné výstavby rodinných domků, která byla zahájena ještě v době budování
socialismu. Byla to doba, kdy nebylo samozřejmostí, že okamžitě seženete potřebný materiál. Nebylo možné si vybrat dveře, okna, obklady nebo dlažbu
z nepřeberné nabídky jako dnes. Většinu prací si stavebníci prováděli sami
s pomocí celé rodiny. Na odborné práce se sháněli meloucháři. To není nic hanlivého. Byli to řemeslníci, kteří byli ochotni vypomoci svým umem ve svém
volnu, po práci. Samozřejmě za úplatu. Živnostenské listy tehdy ještě neexistovaly, jinak to nešlo. Až někdy v 80. letech si mohli někteří řemeslníci oficiálně
přivydělat na základě povolení, které jim vystavil příslušný Místní Národní Výbor. O tom, jak se staví dnes už mi nepřísluší psát. Nevím o tom nic. Dnes
je to v mnoha ohledech určitě jiné. Jedno ale měli tehdejší i dnešní stavebníci
určitě stejné. Kupu starostí a práce, ale i touhu bydlet podle svých představ
ve svém domě.
Jiří Bízek
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Květen r. 2002
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r. 2004 - Stavba domu čp. 290 Libora a Elišky Oravových v ulici Na Stráni
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Domy čp. 299 Dvořákovi a čp. 297 Procházkovi v ulici Na Stráni

r. 2012 - vzdálený pohled na novostavby čp. 298, 299 a 297 v ulici Na Stráni
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OZNÁMENÍ
z farnosti Panny Marie Lurdské
Vážení,
všichni v naší společnosti se snažíme bojovat proti nákaze Covid 19.
Děláme vše proto, abychom zabránili šíření této nákazy, a proto
se letos nedoporučuje organizovat
různé společenské a i kulturní akce.
S lítostí Vám oznamuji, že již tradiční Svatomartinská setkáni, žehnáni vánočního stromu a také předvánoční koncert, dále „Setkání
s hudbou a slovem“ na Štědrý den
se letos konat nebudou.
Pobožnosti za zemřelé, Vánoční
mše sv., doufáme se sloužit budou,
samozřejmě za dodržování stanovených hygienických, bezpečnostních opatření (rouška, desinfekce
a rozestupy).
Betlémské světlo, tak jako každým rokem do farnosti přivezu
a bude možné si jej převzít v kostele v Konstantinových Lázních, Bezdružicích a v Teplé za dodržení výše uvedených podmínek, a to na Štědrý den
v čase od 10.00 do 11.00 hodin.
Osobně mi je to opravdu líto, ale rozumím a chápu význam a smysl tohoto doporučení.
Všem nám přeji pevné zdraví a žehnám.

P. Mgr. Benedikt Košlab, O. Praem.
farář
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FOTBAL – mladší žáci
Okresní přebor – Bezdružice – 13. 9. 2020
Do okresního přeboru mladších žáků jsou pro sezónu 2020/2021 přihlášena tři
družstva – TJ Jiskra Bezdružice, TJ Slavoj Chodová Planá, FK Planá.
V podzimní části soutěže se odehrají čtyři turnaje systémem každý s každým.
První turnaj jsme odehráli na domácím hřišti druhou zářijovou neděli.
Výsledky:
FK Planá – J. Bezdružice

1:5

Chodová Planá – FK Planá

2:2

J. Bezdružice – Chodová Planá

5:1

Šmídmajer Matěj 2, Houdek Jiří,
Košátko Adam, Soulek Jan
Kolesa Matyáš 3, Houdek Jiří, Kašpar
Matyáš

První turnaj nové sezóny skončil pro nás nečekaným úspěchem. Všechna utkání byla vyrovnaná. Soupeře jsme přehráli zlepšeným výkonem v druhých poločasech.

Další turnaje nás čekají 27. 9. a 11. 10. v Plané. Poslední turnaj by se měl
uskutečnit 25. 10. v Chodové Plané.
Turnaj jsme odehráli ve složení: Bílý Richard, Bocan Samuel, Böhm Martin,
Houdek Jiří, Hošek Jan, Kašpar Matyáš, Kašparová Eliška, Kolesa Matyáš,
Košátko Adam, Soulek Jan, Šmídmajer Matěj.
Trenéři: Doležal Jiří, Soulek Jan.

ONDRÁŠOVKA CUP POHÁR MLÁDEŽE 2020/2021
kategorie U12, skupina H – Slovan Plzeň, 16. 9. 2020
I v letošní sezóně jsme se přihlásili do soutěže ONDRÁŠOVKA CUP POHÁR
MLÁDEŽE 2020/2021. V 1. předkole jsme byli nalosováni do skupiny H, kde
jsme měli odehrát celkem pět utkání. Po příjezdu na místo turnaje nám bylo
oznámeno, že z důvodu karantény se jedno družstvo turnaje nezúčastní.

Výsledky:
FC Křimice – TJ Jiskra Bezdružice

1:2 Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš

TJ Jiskra Bezdružice – SK SENCO Doubravka
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TJ Jiskra Bezdružice – SK Slovan Plzeň 1910

0:2

TJ Jiskra Bezdružice – FK Hvězda Cheb

0:0

Pořadí turnaje:
FK Hvězda Cheb
11:1 8 b.
SK SENCO Doubravka 8:6 7 b.
SK Slovan Plzeň 1910
5:8 7 b.
TJ Jiskra Bezdružice
2:7 4 b.
FC Křimice
2:6 1 b.

Odehráli jsme čtyři vyrovnaná utkání s kvalitními soupeři. Ceníme si výhry
nad soupeřem z Křimic a remízy s vítězem předkola družstvem FK Hvězda
Cheb. Výsledek utkání s SK SENCO Doubravka byl pro nás krutý. Soupeř byl
sice fotbalově lepší, ale rozdíl ve skóre neodpovídal dění na hřišti. S domácími
jsme odehráli vyrovnané utkání, když druhý gól jsme obdrželi v první minutě
nastavení. Blahopřejeme prvním dvěma družstvům k postupu do dalšího kola
celostátního turnaje.
Turnaj jsme odehráli ve složení: Bílý Richard, Böhm Martin, Houdek Jiří, Hošek Jan, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kašparová Eliška, Kolesa Matyáš, Košátko Adam, Soulek Jan.
Trenéři: Doležal Jiří, Soulek Jan.
Za TJ Jiskra Bezdružice Jan Soulek
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OZNÁMENÍ
o umístění nástrah na potkany
Na základě stížnosti občanů na výskyt potkanů u bytovek, byla oslovena deratizační firma DERATOR s.r.o., která dne 29. 9. 2020 provedla kontrolu
v ulici Na Sídlišti a na základě zjištění umístila 4 kusy deratizačních boxů:



u shromaždiště komunálního odpadu
za bytovým domem čp. 247, 248

2 x v prostorách kotelny

Dále byla nástraha vložena do dešťové kanalizace.
Kontrola nástrah proběhne cca za 14 dní.
Lumír Kadlec, starosta města

30

Bezdružický zpravodaj 10/2020

ROZPIS ZÁPASŮ HC JISKRA BEZDRUŽICE
1.SO 03.10. Bezdružice: Vejprnice

10.00

2.PÁ 09.10. Touškov: Bezdružice

?

CCM Aréna KOŠUTKA
Třemošná

3.SO 17.10. Bezdružice: S. Žebrák

11.45

CCM Aréna

4.NE 25.10. S.Lipnice: Bezdružice

20.30

Rokycany

5.NE 01.11. Bezdružice: Holýšov

11.45

CCM Aréna

6.NE 08.11. HC Díly: Bezdružice

17.00

Domažlice

11.45

CCM Aréna

7.NE 15.11.

volno

8.NE 22.11. Bezdružice: Staňkov
9.NE 29.11. Příkosice : Bezdružice

?

Rokycany

10.NE 06.12. Bezdružice: Chotíkov

11.45

CCM Aréna

11.NE 13.12. Kaznějov: Bezdružice

17.00

CCM Aréna

Za JISKRA Bezdružice Karel Seknička
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Plán akcí na rok 2020
31. 10.
17. 10
24. 10.
07. 11.
14. 11.
28. 11.
05. 12.
06. 12.
13. 12
23.12.

Drakiáda
Chovatelská výstava
Hasičská zábava
Setkání seniorů
Martinské setkání
Zdobení vánočního stromu
Pochůzka Mikuláše
Mikulášská
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem

Červeně označené akce se vzhledem k mimořádným opatřením a vývoji
situace ohledně zamezení šíření koronaviru ruší!

Ostatní kulturní akce zatím zůstávají v přehledu s tím, že možná budou postupně odvolávány.
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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. září 2020
Uzávěrka dalšího vydání je 14. října 2020.
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 11/2020 vyjde 2. listopadu 2020.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč

38

1. školní rok 2020/2021

Vítání občánků 25. 9. 2020

