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OKOLÍ NAŠEHO MĚSTA
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ÚVODNÍ SLOVO
Starosty města
Vážení spoluobčané,
konec února byl ve znamení vichřic a větrných pohrom, a tak se jistě všichni
těšíme na první jarní měsíc – březen. Dříve býval označován měsícem knihy,
což mě inspirovalo vybrat citát o knize. A kdo jiný by měl být autorem, než
sám učitel národů – Jan Ámos Komenský (1592–1670):
,,S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený
nikdo ani ve škole.“
Ke knize se uchýlili mnozí z nás předposlední únorový víkend, kdy v některých
částech města nešel elektrický proud až 18 hodin. Vítr za sebou nechával nemalé škody nejen v podobě výpadku elektrické energie, ale i v městských lesích.
Hasiči vyjeli během čtyř dnů k pěti výjezdům. Vždy se jednalo o odklizení vyvrácených stromů a zprůjezdnění komunikací. Rada města Bezdružice schválila
prodloužení nájemní smlouvy se společností Flea Teplo s. r. o. k provozování
kotelny do konce roku 2024. Dobrou zprávou je, že se nám podařilo vysoutěžit
na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Řešín částku 2 233 099,77 Kč včetně DPH, což je mnohem méně, než se předpokládalo dle rozpočtu projektové
dokumentace. Veřejné osvětlení v Řešíně by mělo být dokončeno do konce měsíce června.
V průběhu měsíce února začala rekonstrukce nevyhovujících sociálních zařízení na městském úřadě, které si vyžádaly z důvodů bouracích prací i dočasné
uzavření úřadu. Instalatérské práce již probíhají za provozu.
Stále pokračují, dle možností, práce na výstavbě chodníků u okružní křižovatky, které by měly být nejpozději do konce března dokončeny. Dále začátkem
března začnou dokončovací práce i na místních komunikacích v ulicích
V Podzámčí a U Tiskárny.
V letošním roce, po konzultaci s odborem památkové péče, chceme opravit
krov a střešní krytinu na naší hasičské zbrojnici, proto jsme podali žádost o dotaci u Národního památkového ústavu a u Krajského úřadu Plzeňského kraje.
O dotaci jsme také zažádali na výměnu střešní krytiny na bytovém domě 247,
248. Doufejme, že budeme úspěšní a podaří se nám dotaci na tyto akce získat.
A závěrem pár slov z oblasti kultury. 5. března projde městem masopustní průvod za doprovodu skupiny Atlas a 26. března se uskuteční pro děti tradiční
maškarní bál v místním KD. Zvu tímto všechny příznivce této tradice.

Přeji Vám krásný začátek dlouho očekávaného jara.
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ROZMARY POČASÍ
Cesta přes kopec...
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POPLATKY
Číslo bankovního účtu: 125721872/0300, variabilní symboly
Nájem pozemků

36392131

Poplatek ze psa

1341

Pronájem z hrobového místa

36322131

Poplatek za likvidaci místního komunálního odpadu

1345

Nebytové prostory

36132132

Nájem bytu

36122132

Správní poplatek výstavba

1361

Vodní plochy – pronájem

23412131

Do poznámky uveďte jméno a příjmení.
Výše místního poplatku: 800 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. 2022 nebo pololetně ve dvou splátkách,
vždy nejpozději do 31. 3. 2022 a do 31. 7. 2022
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. 2022.
Poplatek se hradí hotově nebo kartou v pokladně MěÚ Bezdružice nebo bezhotovostním převodem na účet města Bezdružice č. ú. 125721872/0300, variabilní symbol: 1345 a do poznámky jméno a příjmení.
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. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, je připravena k nahlédnutí v podatelně
a na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ.
Jaroslava Urbánková
odbor životního prostředí
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RADA A ZASTUPITELSTVO
Stručné informace z jednání

68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 26.01.2022
A. Rada města bere na vědomí:
•
Kontrolu usnesení.

C. Rada města schvaluje:
•
Program jednání.
•
Záměr pachtu pozemku p. č. 899 (druh pozemku: trvalý travní porost)
o výměře 33 912 m2 v katastrálním území Bezdružice na dobu určitou
do 31.12.2022 za účelem zemědělského využití.
•
Záměr pronájmu/pachtu části pozemku p. č. st. 68 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 130 m2 v katastrálním území Bezdružice
za účelem přístupu k nemovitosti za roční nájemné 1Kč/m2 na dobu neurčitou.
•
Záměr změny Nájemní smlouvy č. 7/2019. Změnou Nájemní smlouvy dojde ke změně výměry pronajatých pozemků p. č. 771/33 na výměru
2 423 m2 a p. č. 771/27 na výměru 363 m2 a vyjmutí celého p. č. 771/12
o výměře 1 537 m2 vše v k. ú. Bezdružice za roční nájemné ve výši
2 786 Kč.
•
Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2022 se SRPŠ při ZUŠ Bezdružice, Školní
183, 349 53 Bezdružice na zajištění XXXXII. výročního koncertu, uměleckou činnost a vybavení DOM JUVENKA ve výši 30 000 Kč.
•
Příspěvek TAJV, z. s., Sportovní 158, 290 01 Poděbrady ve výši
10 000 Kč na akci s názvem „Sportovní den mládeže s TAJV
v Bezdružicích“.
•
Smlouvu o produkci skupiny MAXÍCI s Agenturou Atila s.r.o., Amforová
1935/27, 150 00 Praha 5 za cenu 40 000 Kč.
•
Smlouvu o produkci kapely Tři sestry revival včetně ohnivého muže
s Agenturou Atila s.r.o., Amforová 1935 / 27, 150 00 Praha 5 za cenu
37 200 Kč.
•
Cenovou nabídku na stavební úpravy na městském úřadě.
•
Revokaci usnesení č. 67/C4/2022.
•
Nájemní smlouvu č. 1/2022 na byt č. 2, v ulici Fučíkova 249, 349 53 Bezdružice.
•
Záměr změny Smlouvy o nájmu nemovitosti a technologie kotelny
a o provozování kotelny a tepelných sítí ze dne 31. 7. 2018.
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69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 16.02.2022
A. Rada

města bere na vědomí:
•
Kontrolu usnesení.
•
Změnu lhůty prodloužení Smlouvy o nájmu bytu ze dne 30. 8. 2013.
•
Informace k nepředanému bytu.
•
Informace o hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice
za IV. čtvrtletí roku 2021.
•
Program 37. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 23.02.2022.
C. Rada města schvaluje:
•
Program jednání.
•
Pachtovní smlouvu č. 2/2022 se společností AGROFARMY Bezdružice
s.r.o., se sídlem Řešín – farma, 349 53 Bezdružice na pozemek p. č. 899
(druh pozemku: trvalý travní porost) o výměře 33 912 m2 v katastrálním
území Bezdružice na dobu určitou do 31. 12. 2022 za účelem zemědělského využití. Roční nájemné činí 6 440 Kč.
•
Nájemní smlouvu č. 3/2022 na část pozemku p. č. st. 68 (druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 130 m2 v katastrálním území Bezdružice za účelem přístupu k nemovitosti za roční nájemné 1 Kč/m2
na dobu neurčitou.
•
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 7/2019, v němž jsou upraveny výměry pronajatých pozemků p. č. 771/33 na výměru 2423 m2 a p. č. 771/27
na výměru 363 m2 a vyjmutí celého p. č. 771/12 o výměře 1537 m2 vše
v k. ú. Bezdružice. Roční nájemné činí 2 786 Kč.
•
Odměnu vedoucímu organizační složky Technické služby města Bezdružice.
•
Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě o nájmu nemovitosti a technologie kotelny
a o provozování kotelny a teplených sítí ze dne 31. 7. 2018.
•
Dohodu o skončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání
č. 2/2018 ze dne 31. 8. 2018.
•
Přidělení bytu č. 11, Na Sídlišti 247, Bezdružice o č. 11, Na Sídlišti 247,
Bezdružice o dispozicích 1 + 1 od 1. 3. 2022.
•
Nájemní smlouvu č. 3/2022 na byt č. 11, v ulici Na Sídlišti 247, 349 53
Bezdružice.
•
Podle § 28 odst. 8 a 9 zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183,
349 53 Bezdružice odvod z hospodářského výsledku hospodaření za rok
2021 do rozpočtu města ve výši 355 000 Kč a převod do rezervního fondu 39 855,63 Kč.
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•

•

•

Pořadí podaných nabídek na VO v obci Řešín.
Smlouvu o dílo na VO v obci Řešín s firmou Elektro H+H s.r.o. Rokycanská 61/173, 1200 Plzeň za cenu 1 845 537 Kč bez DPH (2 233 099,77 Kč
včetně DPH).
Podání žádosti o dotaci na obnovu Pamětního kříže u části města Kohoutov ve výši 39 500 Kč.

36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ZE DNE 26.01.2022
A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
•
Kontrolu usnesení.
•
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
•
Informace o přípravě a realizaci projektů.
•
Zůstatky na bankovních účtech.
•
Zůstatky na úvěrových účtech.
•
Vývoj daní od roku 2017 do IV. čtvrtletí roku 2021.
•
Rozbor plnění rozpočtu za IV. čtvrtletí r. 2021.
•
Informace o činnosti finančního výboru.
•
Informace o činnosti kontrolního výboru.
•
Informace ve věci sporu se společností Energie pod kontrolou.
•
Informace o vzdělávacím programu Zastupitel v kurzu.
C. Zastupitelstvo města schvaluje:
•
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
•
Program zasedání.
•
Kupní smlouvu č. smlouvu č. 1/2022 na pozemek p. č. 771/40 o výměře
500 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice
za účelem výstavby skladových prostor za cenu 250 Kč/m2 včetně DPH.
•
Podání žádosti o dotaci na pořízení elektronické úřední desky.
•
Podání žádosti na výměnu střešní krytiny na bytovém domě č. 247, 248
v ul. Na Sídlišti.
•
Rozpočtové opatření č. 12/2021.
•
Rozpočtové opatření č. 1/2022.
•
„Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města
Bezdružice v roce 2022“.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Plán zasedání na 1. pololetí 2022
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována
od 16:30 hodin v kulturním domě v těchto termínech:
30. 3. 2022
27. 4. 2022
25. 5. 2022
22. 6. 2022
(změny termínů a místa konání vyhrazeny)

Upozorňujeme občany, že úřední hodiny Městského úřadu Bezdružice budou zkráceny do 16:00 hodin ve dnech zasedání Zastupitelstva města Bezdružice.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V BŘEZNU 2022
Blahopřejeme

Blanka Jáchymová
Marie Pavlíková
Josef Jaroš
Marie Bassová
Zdeňka Beránková
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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Z ARCHIVU JIRKY BÍZKA
Masopust před lety
Fotografie z archivů nemusí být z dávných dob před mnoha a mnoha lety. Historií je i to, co proběhlo jen před několika vteřinami, dny, natož pak roky. Čas
neúprosně letí a od masopustů v letech 2002 a 2003 uplynulo cca 20 let. Připomeňme si dobu, kdy masopustní průvod doprovázela hudba, tzv. z vlastních
zdrojů. No a vzpomínka patří také lidem okolo tehdejších masopustů.
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POCHŮZKA

11

Bezdružický zpravodaj 3/2022

12

Bezdružický zpravodaj 3/2022

A JEŠTĚ Z ARCHIVU...
V únoru 2022 žil celý svět Zimními olympijskými hrami v Pekingu. Olympijské symboly se kdysi objevily i v Bezdružicích. V jakém roce netuším, ale určitě to bylo v létě. Více budou možná vědět vyfocené sportovkyně.
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HOKEJ
Krajská soutěž mužů
12. mistrovské utkání KSM - Jiskra Bezdružice : HC Holýšov 2 : 9 (0 : 2,
2 : 4, 0 : 3)
Sestava: Packan - Kamínek, Rohrer - Klabačka, Hlaváč, Singer - M. Velich,
J. Velich, Janota - Seknička ml., Průša, Semerád
Góly: 2 J. Velich

13. mistrovské utkání KSM - Spartak Žebrák : Jiskra Bezdružice 6 : 6 (0 : 2,
2 : 2, 4 : 2)
Sestava: Packan - Kamínek, Klabačka - Rohrer, Hlaváč, Singer - J. Velich,
M. Velich, Janota - Seknička ml., Průša, Kocián, Jan Semerád
Góly: 3 Průša, 2 Seknička ml., M. Velich
14. mistrovské utkání KSM - Apollo Kaznějov B : Jiskra Bezdružice
2 : 5 (1 : 2, 1 : 2, 0 : 1)
Sestava: Packan - Kamínek, Klabačka - M. Velich, Hlaváč - Kocián, J. Velich,
Semerád - Seknička ml., Průša, Kutnar
Góly: 2 J. Velich, 2 Průša, Semerád
15. mistrovské utkání KSM - Jiskra Bezdružice : HC Díly 3 : 5 (1: 2, 0 : 2,
2 : 1)
Sestava: Packan - Kamínek, Klabačka, Hlaváč- J.V elich, M. Velich, Seknička
ml., Průša, Kutnar, Kocián, Janota
Góly: J. Velich, Průša, Janota
Zbývá sehrát: 1. 27. 2. J. Bezdružice : Město Touškov
2. 6. 3. J. Bezdružice : Lipnice
3. 20. 3. J. Bezdružice : Příkosice
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TJ JISKRA BEZDRUŽICE
Zprávy
Během zimního období se život v naší TJ nezastavil. Hlavní sezonu mají hokejisté, treninkový proces probíhá v oddíle kopané a tělocvičnu využívají i naši
malí cvičenci s rodiči.
O hokeji pravidelně informuje v BZ trenér Karel Seknička a musíme říci, že letošní sezona je jedna z nejlepších v historii. Naši hokejisté zatím vedou tabulku
skupiny C v krajské soutěži Plzeňského kraje a chtějí se pokusit o postup
do skupina B.
Paní J. Soulková se dlouhodobě stará o cvičení rodičů s dětmi a každý týden
přivítá skupinu s rodiči v tělocvičně.
Fotbalisté se připravují na jarní sezonu. V týdnu všechna družstva využívají tělocvičnu a v sobotu A i B družstvo trénuje fyzičku na hřišti. Starší minižáci
se již zúčastnili okresního turnaje v naší tělocvičně.
Dospělí mají domluveny přípravné zápasy na umělce ve Stříbře. A mužstvo má
první zápas na programu 6. 3. 22 od 14:00 hodin proti ZS Planá. Druhý pak 12.
3. 22 od 12:00 hodin proti S. Manětín. Okresní přebor by měl být zahájen
27. 3. 2022. Naše Áčko čeká těžký úkol se záchranou v soutěži.
B mužstvo má naplánovaný zápas 20. 3. 22 od 15:00 hodin na umělce
v Mariánských Lázních proti L. Kynžvart.
Předseda TJ
Kalista Petr

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
TJ Jiskra Bezdružice
SOBOTA 19. 3. 2022 OD 15:00 hodin
v restauraci „SPORT“ na hřišti
Program:
1. Zahájení
2. Volby návrhové a mandátové komise
3. Zpráva o činnosti TJ za rok 2021
4. Zpráva o hospodaření za rok 2021
5. Plán práce na rok 2022
6. Návrh rozpočtu na rok 2022
7. Diskuze
8. Zpráva návrhové a mandátové komise
8. Usnesení
9. Závěr
15
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PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT
Squashová hala a posilovna v Bezdružicích je otevřena každý den.
Objednávky na tel. čísle:
721 546 638 u p. Steinerové.
Ceny za 1 hodinu: Pronajmutí haly …… 150 Kč
Půjčení rakety ……… 30 Kč
Půjčení míčku ………… 10 Kč
Posilovna ……………….. 50 Kč
Tělocvična a víceúčelové venkovní hřiště se pronajímají dle domluvy na tel. čísle:
tělocvična 720 377 232 u p. Šaškové
hřiště
721 546 638 u p. Steinerové
Ceny za 1 hodinu: Tělocvična ……………
400 Kč
Hřiště bez osvětlení…. 100 Kč
Hřiště s osvětlením …. 150 Kč
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MATEMATICKÉ SOUTĚŽE
Pythagoriáda 2021/2022
Již tradičně se i v tomto školním roce konal 44. ročník matematické soutěže
s názvem Pythagoriáda, jehož se mohou zúčastnit žáci 2. stupně základních
škol a víceletých gymnázií. A protože se této soutěže zúčastnili i naši žáci, ráda bych se s Vámi podělila o jejich úspěchy v této soutěži.
V kategorii určené pro šesté ročníky byl ve školním kole soutěže úspěšným
řešitelem Ondřej Vlažný, který se následně zúčastnil i okresního kola soutěže. V kategorii určené pro osmý ročník základních škol byla úspěšným řešitelem Tereza Waltová, která se rovněž zúčastnila i okresního kola.
V okresním kole soutěže se našim žákům podařilo dosáhnout následujících
vynikajících výsledků:
Ondřej Vlažný – 7. místo v kategorii pro 6. ročníky
Tereza Waltová – 3. místo v kategorii pro 8. ročníky
Matematická olympiáda 2021/2022 – kategorie Z5, Z9
Matematická olympiáda je další matematickou soutěží, v níž naši žáci slavili
úspěch. Prozatím proběhlo okresní kolo této soutěže v kategorii pro 5. ročník
základní školy (Z5), do něhož postoupily žákyně Anna Cvrčková a Sofie
Böhmová, a v kategorii pro ročník 9. (Z9), kterého se po úspěšném zvládnutí
kola školního probojovali David Kotovský a Viktorie Matalová.
A i v tomto případě se naše škola může pochlubit vynikajícími výsledky:
Kategorie Z5:
Anna Cvrčková – 1. místo
Sofie Böhmová – 2. místo

Kategorie Z9:
David Kotovský – 3. místo
Viktorie Matalová – 4. místo
Gratuluji
našim
žákům
k dosaženým výsledkům a děkuji
za příkladnou reprezentaci školy.

Ing. Lucie Kozáková
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INZERCE
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 199 - 245 Kč/ ks.
Prodej: Bezdružice – u požární zbrojnice.
1. 4. a 4. 5. 2022 - 14. 15 hod.
7. 4. 2022
- 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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DĚTSKÝ MASOPUST
24. 2. 2022
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MASOPUSTNÍ REJ DĚTÍ

22

Bezdružický zpravodaj 3/2022

KULTURNÍ AKCE
1. pololetí 2022
1. 2. – 12. 3. Taneční pro dospělé
5. 3.
Pochůzka v maskách s muzikou
16. 3.
Jarní tvoření pro děti (klubovna KD od 15 hodin)
26. 3.
Dětské maškarní
28. 3.
Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů „Akademie
třetího věku“ - lektor Ing. Petr Šika ( klubovna KD od 15 hodin)
3. 4.
Tajemství staré bambitky 2
6. 4.
Velikonoce - tvoření s dětmi ( klubovna KD od 15 hodin)
9. 4.
Julinka a kouzelné račí klepeto (KD pohádka )
30. 4.
Pálení čarodějnic
4. 5.
Den matek - tvoření (klubovna KD od 15 hodin)
7. 5.
Floriánská pouť
4. 6.
Den dětí
15. 6.
Pískování (klubovna KD od 15 hodin)

Kdy: 5. 3. 2022 od 10 hodin
Kde: sraz u Kulturního domu Bezdružice
Masky se mohou připojit i během pochůzky.
23
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Přijďte si zatancovat, zazpívat,
zasoutěžit a třeba i vyhrát sladkou
odměnu.

Hraje DJ Sulda.

26. 3. 2022 od 15:00 hod
v Kulturním domě v Bezdružicích.

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ REJ

pořádá

Městský úřad Bezdružice, odbor kultury
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POZVÁNKA
Městský úřad, odbor kultury Bezdružice zve všechny

zájemce k návštěvě zábavně vzdělávacího pořadu

Akademie třetího věku Bezdružice
● Akademie se může účastnit každý zájemce
● Účast není omezena věkem ani vzděláním
● Aktuální pořad s promítáním bude na téma:

Zábavná historie
medicíny
Přijďte si poslechnout úsměvné historky z dějin lékařství se
zajímavým promítáním. Dozvíte se, jaký recept se předepisoval v minulosti nejčastěji, k čemu se v záchranářství používal
tabákový kouř nebo proč Ludvík XIV. prchal před lékaři. Průřezový pořad o pozoruhodných zajímavostech z lékařského prostředí našich předků.

pondělí 28. března od 15:00 hod.
Klubovna KD Bezdružice
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Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Výstavy:
Eva Hašková – výběr z grafického díla
30. 3. - 1. 5. 2022
Po absolutoriu na VŠUP v Praze (1974) se věnovala knižní ilustraci, v průběhu
let převládla u Evy Haškové tvorba volné grafiky. V soutěži o "Nejkrásnější
knihu roku" získala několikrát ocenění, včetně "Ceny Arna Sáňky" a "Ceny ministerstva kultury ČR". Na IX. Bienále v Brně dostala "Cenu nakladatelství Vyšehrad", na IBA v Lipsku uznání za grafiky s literárním tématem. Od roku
1990 je členkou SČUG Hollar. Pracuje s technikou tisku z hloubky, také kombinovaným barevným leptem s akvatintou. Měla více jak padesát samostatných
výstav doma i v zahraničí. Její grafické listy vykazují harmonizovanou, jemnou
barevnost, kompozice se dotýkají historie, odráží hloubané pozorování okolního světa.
Translokační plány židovských obydlí v 18. století
5. 1. – 4. 3. 2022 / refektář
Translokační plány přinášejí možnost nahlédnout do podoby historické kulturní
krajiny českých zemí v první polovině 18. století. Jednotlivé obrazy dokumentují stavební a prostorovou situaci menších i větších lokalit, v závislosti na jejich hospodářském a sociálním postavení. Plány tak představují soubor neobyčejné hodnoty, který je zcela ojedinělý v evropském kontextu, a proto je v současné době navržen mezi památky UNESCO do Registru Paměti světa. Výstava v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici je reprízou projektu, který bylo možné navštívit ve výstavním sále Národního archivu.

Koncert:
Adam Honzírek /Barbora Prokopová
23. 3. 2022 od 19 hodin v refektáři
Kontrabas a klavír
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QR kód města Bezdružice
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Předplatné Bezdružického zpravodaje na rok 2022
Poplatek 79 Kč je možné uhradit buď hotově nebo platební kartou
na podatelně Městského úřadu Bezdružice. Převodem na účet
č. 125721872/0300, variabilní symbol 3349, do poznámky uvést příjmení poplatníka.
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OKOLÍ MĚSTA
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VICHŘICE
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