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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,
klidný počátek března zcela narušila pandemie koronaviru. Na základě rozhodnutí vlády byla u nás uzavřena od 11. března základní škola, a o den později
i mateřská škola. O uzavření mateřské školy bylo zřizovatelem rozhodnuto
po konzultaci s vedením školy. Stravování v MŠ je zcela závislé na školní kuchyni, což bylo jedním z hlavních důvodů pro uzavření. Rodiče, kteří budou
potřebovat potvrzení "Žádost o ošetřovné" na děti do 13 let, si ho mohou vyzvednout v budově základní školy v pracovních dnech od 9 do 10 hodin. Situaci stále monitorujeme, konzultujeme s místním praktickým lékařem MUDr. Tomášem Böhmem a řídíme se nařízeními vlády. Ta dne 19. 3. 2020 Usnesením
č. 112/2020 s účinností od 20. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav. O všech opatřeních vás průběžně informujeme na webových stránkách města, facebooku a veřejným rozhlasem. Chtěl bych vám všem poděkovat za dodržování všech nařízení, které nás všechny sice omezují, ale zároveň nás chrání před šířením koronaviru. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se pustili do šití roušek a věnovali je ostatním a v neposlední řadě i dobrovolníkům, kteří se přihlásili pomoci seniorům. Velice děkuji, vážíme si toho.
28. února prošel městem v dopoledních hodinách dětský masopustní průvod.
O den později se konal tradiční masopustní průvod zakončený večerní zábavou.
Tímto bych chtěl všem, kteří se na přípravě či průběhu masopustu podíleli, poděkovat. Byla to velmi povedená akce. Fotografie si můžete prohlédnout
na webových stránkách města.
O týden později – v sobotu 7. března se uskutečnil dětský maškarní rej. Letos
v duchu vodnickém. Sálem se hemžili vodníci, víly, žabičky i vodní princezny.
Soutěže, tanečky i masky byly jako vždy oceněny.
Potěšující zprávou pro město je, že dne 9. 3. 2020 jsme obdrželi z Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad rozhodnutí o prominutí penále ve výši
95 %, což pro nás znamená zaplatit místo původně vyměřeného penále ve výši
2 935 589,- Kč pouze 146 780,- Kč.
Začátkem března jste si mohli všimnout firmy PasProRea, která zde začala
s osazováním nového značení, jak v Bezdružicích tak ve spádových částech
města.
Dne 5. března byl předán místním dobrovolným hasičům dýchací přístroj včetně příslušenství, o kterém jsem se zmiňoval v minulém zpravodaji a který byl
zakoupen díky finančnímu daru Nadace Agrofert.
Bohužel vlivem pandemie se nebude konat stavění staročeské máje, výroční
koncert Juvenky, tradiční Floriánská pouť a je v ohrožení i dětský den.
Rozloučím se s Vámi pranostikou ,,Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto“ a přáním, aby se nám pandemie koronaviru co nejvíce vyhnula, neboť zdraví
je to nejdůležitější, co máme.
Lumír Kadlec, starosta města
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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. 4. 2020
27. 5. 2020
24. 6. 2020
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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Práce rady města a zastupitelstva města
26. 2. 2020 - 16. jednání Zastupitelstva města Bezdružice


1.
2.
3.
4.


1.
2.
3.
4.
5.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
Informace o přípravě a realizaci projektů.
Informace o činnosti finančního výboru.
Zastupitelstvo města schvaluje:
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Program zasedání.
Záměr prodeje pozemku p. č. 83/38 o výměře 174 m2 (druh pozemku: orná
půda) v katastrálním území Bezdružice za cenu 170 Kč/m2 bez DPH.
Rozpočtové opatření č. 2/2020.
Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1981434379/20 s Českou spořitelnou,
a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 na částku 2 000 000 Kč.

16. 3. 2020 - 30. jednání Rady města Bezdružice


1.
2.
3.
4.
5.



1.
2.
3.
4.
5.

Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Informaci o neprodloužení Nájemní smlouvy ze dne 13. 8. 2012.
Informaci o výměně podlahové krytiny.
Rozhodnutí o prominutí penále pod č. j. 1127/2020. Na základě rozhodnutí
Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 21/1750,
370 01 České Budějovice se uhradila částka ve výši 146 780 Kč.
„Systém náležité péče“ (aktualizace č. 3) hospodářského subjektu Město
Bezdružice uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu.
Rada města schvaluje:
Program jednání.
Smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 9/2020 v domě č. p. 26
na p. č. st. 394 v k. ú. Bezdružice za 2 000 Kč ročně.
Přidělení bytu č. 12, Na Sídlišti 261, Bezdružice o dispozicích 3 + 1
po uvolnění bytu.
Přílohy č. 3 ke Smlouvě č. 382226748, ke Smlouvě č. 3822226749
a ke Smlouvě č. 3822226750 (cenové ujednání na rok 2020) se společností
Flea Teplo s.r.o, Vilémovská 1602, 347 01 Tachov.
Záměr pronájmu pozemků p. p. č. 902/1 o výměře 5 788 m2, p. p. č. 902/2
o výměře 2 204 m2, st. p. č. 51 o výměře 319 m2, budovy č. p. 33 na st. p.
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5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Záměr pronájmu pozemků p. p. č. 902/1 o výměře 5 788 m2, p. p. č. 902/2
o výměře 2 204 m2, st. p. č. 51 o výměře 319 m2, budovy č. p. 33
na st.p. 51 vše v k. ú. Křivce, p. p. č. 670/1 o výměře 4 966 m2,
p. p. č. 670/2 u výměře 867 m2, p. p. č. 670/3 o výměře 1 335 m2 vše
v k. ú. Bezdružice.
Nabídku společnosti ZENKL, s. r. o., K Malé Hleďsebi 363, 353 01 Velká
Hleďsebe na opravu restaurace na koupališti, která byla poškozena pádem
stromu ve výši 266 480 Kč včetně DPH.
Pachtovní smlouvu č. 3/2020 na pozemek parc. č. 899 (druh pozemku: trvalý travní porost) o výměře 33 912 m2 v katastrálním území Bezdružice
se společností AGROFARMY Bezdružice, s.r.o., Řešín – farma, 349 53
Bezdružice na dobu určitou do 31. 12. 2020 za účelem zemědělského využití.
Nájemní smlouvu č. 4/2020 na část pozemku p. č. 1483/1 o výměře 15 m2,
druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice za účelem
využití jako venkovní terasa u cukrárny za měsíční nájemné 10 Kč/m2 na
dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 10. 2020.
Smlouvu o krátkodobém nájmu prostor a zařízení Kulturního domu v Bezdružicích.
Žádost Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti.
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 33 285 Kč na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
Smlouvu o organizování veřejné služby č. PTA-VS-1/2020 s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7.
Pokácení dřevin: 5 ks zcela suchých a poškozených stromů v katastrálním
území Bezdružice na p. p. č. 995/2 v katastrálním území Bezdružice a 1 ks
javoru v katastrálním území Řešín na p. p. č. 686.
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Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání
s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové
pandemie.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19:
1.
2.
3.

Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm,
zavažte. Následně jej vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte.
Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice
(na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době
nemění, včetně způsobu třídění odpadu.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě:
1.

2.
3.
4.
5.

Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm,
zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice
(na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery,
abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí
COVID-19:
V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se
svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci. A pokud možno
se s žádostí o pomoc s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na město, aby se zamezilo pohybu nakažených osob ve veřejném prostoru.
Děkujeme za vaši ohleduplnost.
Jaroslava Urbánková,
referentka odboru životního prostředí
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Blahopřejeme
V měsíci dubnu 2020 se dožívá významného životního jubilea

Furková Marie
Vlastníková Marie
Bartovský Jaromír
Michálek Václav
Našim jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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Mimořádné opatření k uzavření škol
Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že počínaje středou 11. 3. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním
a vyšším odborném školství. Od tohoto data je ZŠ a ZUŠ Bezdružice pro žáky uzavřena, a to do odvolání. Po projednání se zřizovatelem je od čtvrtka
12. 3. 2020 uzavřena v Bezdružicích rovněž mateřská škola. Toto mimořádné
opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
s značením SARS-CoV-2. Uzavřena bude od tohoto data pro veřejnost i školní jídelna. Od pondělí 16. 3. 2020 nebude veřejnosti k dispozici ani školní tělocvična a squashová hala.
Vzhledem k tomu, že dosud není jasné, jak dlouho bude toto opatření trvat, sledujte prosím aktuální informace v médiích nebo na našem školním webu:
www.zsbezdruzice.cz
Zápis do první třídy proběhne během dubna podáním žádosti o přijetí písemně
nebo elektronicky bez přítomnosti dětí. O jeho přesné formě budeme rodiče
budoucích prvňáčků včas informovat.
V případě, že rodič bude potřebovat potvrdit uzavření základní a mateřské školy na formuláři "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření
výchovného zařízení (školy)" budeme mu ve škole k dispozici denně v době
od 9 do 10 hodin. Formulář žádosti lze získat na webových stránkách MPSV
nebo přímo u nás ve škole.
Domácí úkoly budou žákům předávány jednotlivými vyučujícími různými způsoby. Někteří učitelé komunikují se žáky a rodiči prostřednictvím e-mailů, pomocí mobilních telefonů (SMS zprávy, WhatsApp) nebo prostřednictvím Školy OnLine.
Eva Kalistová, ředitelka školy

D Ě K U J EM E
Městský úřad Bezdružice děkuje všem švadlenkám, které se zapojily do rozhlasové výzvy a našily potřebné roušky pro naše občany. Děkujeme také
MUDr. Tomáši Böhmovi a sestřičkám, za organizaci dobrovolníků při vyzvedávání a donášce léků pro seniory.
Všem, kteří se ochotně a dobrovolně přihlásili k pomoci v této nelehké situaci,
srdečně děkujeme a vážíme si toho.
Starosta a zaměstnanci MěÚ
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Okénko do minulosti

Foto z archivů
Lidé z masopustů
Jak to probíhá? Účastníci průvodu se ráno sejdou v kulturním domě,
kde se ustrojí do svých masek nebo jen doladí jejich podobu. První zastavení
masopustního průvodu je u „radnice“ neboli v dnešní řeči u „městského úřadu“. Tady Kecal, coby vedoucí průvodu, převezme od starosty symbolický klíč
od města a průvod se může vydat na cestu. Vše je samozřejmě doprovázeno
hudbou a starostovi je věnován první tanec s nevěstou. Kecal, ženich, nevěsta
s kočárkem, ponocný, policajt a různá zvířata jsou pravidelnou součástí masopustního průvodu v Bezdružicích. Následuje průvod městem, reakce obyvatel
jsou různé. Někde dělají, že nejsou doma, jinde srdečně přivítají průvod
s malým či větším občerstvením. Za to jsou pak odměněni lidovou písničkou
v podání kapely a můžou si i zatančit s nevěstou či ženichem. Tak to probíhá
každý rok. Co se mění jsou lidé. Čas se nedá zastavit. Průvodu se účastní
spousta dětí a mladých lidí. Na druhé straně je spousta domů, kde už nikdy neotevře člověk, kterého všichni znali.
Dnešní vydání této rubriky je proto věnováno těm, kteří nás během posledních
let opustili.
Jiří Bízek
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Vážení čtenáři,
původně mělo na tomto místě stát stručné pozvání na velikonoční bohoslužby v Konstantinových Lázních. Situace se ovšem velmi rychle
mění a je možné, že v době, kdy čtete tento článek, je to zase jinak než v době, kdy ho píši.
Nacházíme se v nelehké situaci, celou zemí
se šíří obavy z možné nákazy. Panika jistě není
na místě, ovšem opatrnost a zodpovědnost ano
(proto se naše letošní velikonoční bohoslužby
s největší pravděpodobností neuskuteční). Obvyklé každodenní „jistoty“
se otřásají v základech a my zjišťujeme, že nevíme, co bude zítra.
V této nejisté době bych chtěl naši pozornost obrátit k jedné jistotě, která nekolísá s vývojem ve společnosti ani s krizemi různého typu. Ta jistota se zakládá
na tom, co si připomínáme o Velikonocích. Před téměř dvěma tisíci lety byl
na kříži popraven muž jménem Ježíš. Ten muž mluvil s lidmi o Bohu a kázal
o přicházejícím Božím království. Mnozí jeho následovníci a posluchači se domnívali, že on je ten dávno slíbený zachránce. Ježíš se neprovinil ničím,
za co by podle tehdejších zákonů zasloužil takový trest. Jen byl některým lidem
trnem v oku. Říkal prostě věci, které nechtěli slyšet. Zemřel na kříži a byl pohřben. Třetího dne ovšem vstal z mrtvých, jak věříme my křesťané.
Nabízí se logická otázka: jak je možné tomu věřit? Ani Ježíšovi tehdejší následovníci tomu nevěřili a po jeho smrti se báli státních represí vůči nim. Považovali za naprostý nesmysl, že by mohl být vzkříšený, ale přesvědčili se o tom sami, když se s ním osobně setkali. Jejich život se rapidně změnil. Setkání
se vzkříšeným Ježíšem je změnilo. To je ve zkratce obsah velikonočních událostí.
Pro nás (a zvláště do dnešní doby) platí zajímavé slovo z Bible, které se k Ježíšově osobě váže: „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal,
ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“
Přeji všem čtenářům pokud možno pokojnou dobu nejen velikonoční.

Jiří Tomeš, kazatel Bratrské jednoty baptistů
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FOTBAL – starší přípravka

Turnaj starších přípravek – 23. 2. 2020 – Tachov
Na konci jarních prázdnin jsme se v Tachově zúčastnili silně obsazeného halového turnaje. V konkurenci sedmi družstev jsme obsadili skvělé třetí místo.
Výsledky:
J. Bezdružice - FK Tachov „modrá“
FK Planá - J. Bezdružice
FK Tachov „červená“ - J. Bezdružice

0:1
1:1
1:3

J. Bezdružice - S. Křimice

4:1

J. Domažlice 2009 - J. Bezdružice
J. Domažlice 2010 - J. Bezdružice

6:0
1:1

Tabulka turnaje:
1. J. Domažlice 2009
2. J. Domažlice 2010
3. J. Bezdružice
4. FK Planá
5. S. Křimice

34:0
9:12
9:11
10:11
9:12
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Houdek Jiří
Houdek Jiří, Kašpar Jiří, Kašpar
Matyáš
Hošek Jan, Houdek Jiří, Kašpar
Jiří, Košátko Adam
Houdek Jiří
18 b.
10 b.
8 b.
8 b.
8 b.
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Turnaj starších přípravek – 1. 3. 2020 – Bezdružice
Za účasti čtyř družstev se první březnovou neděli v tělocvičně naší školy uskutečnil turnaj starších přípravek. Hrálo se 1 x 12 minut a soupeři se střetli dvakrát. Našim se tentokrát příliš nedařilo.
Výsledky:
FK Planá - J. Bezdružice
FK Tachov - S. L. Kynžvart
J. Bezdružice – FK Tachov
S. L. Kynžvart – FK Planá
S. L. Kynžvart - J. Bezdružice
FK Planá – FK Tachov

1:0
0:0
0:4
2:0
1:1 Hošek Jan
1:0

J. Bezdružice – FK Planá
S. L. Kynžvart – FK Tachov
FK Tachov - J. Bezdružice
FK Planá - S. L. Kynžvart
J. Bezdružice - S. L. Kynžvart
FK Tachov – FK Planá

2:1 Houdek Jiří, Kašparová Eliška
0:1
2:2 Soulek Jan, Šmídmajer Matěj
0:3
1:4 Houdek Jiří
1:1

Tabulka turnaje:
1.
S. L. Kynžvart
2.
FK Tachov
3.
FK Planá
4. J. Bezdružice

10:3
8:4
4:8
6:13

11 b.
9 b.
7 b.
5 b.
Turnaj jsme odehráli
ve složení: Bílý Richard, Bocan Samuel,
Böhm Martin, Hošek
Jan, Houdek Jiří, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kašparová Eliška,
Košátko Adam, Soulek
Jan, Šmídmajer Matěj.
Trenéři: Doležal Jiří,
Soulek Jan.
Za TJ Jiskra Bezdružice
Jan Soulek
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HOKEJ
20. Mistrovské utkání KSM: J. Bezdružice : HC Staňkov
góly: Seknička ml., Kocián, E. Kutnar
21. Mistrovské utkání KSM : HC Touškov : J. Bezdružice
góly: Seknička ml., M. Velich, Janota, D. Kutnar, Rohrer
22. Mistrovské utkání KSM : J. Bezdružice : Klaustimber
góly: 2 Seknička ml., 2 M. Velich, Rohrer

3:3
2:5
5:5

Jaroslav Petřina st., bývalý hokejista, trenér, rozhodčí J. Bezdružice, oslavil sedmdesátiny.
U příležitosti tohoto výročí bylo
sehráno exhibiční utkání na ZS
ve Stříbře mezi bývalými a současnými hráči J. Bezdružice.

Za HC Jiskra Bezdružice
Karel Seknička
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Kultura

Plán akcí na rok 2020
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.

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

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

Ostatní kulturní akce zatím zůstávají v přehledu s tím,
že možná budou postupně odvolávány.
Opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí
a o provozu maloobchodu
od 13. března 2020 od 6.00 hodin byl rozšířen původní zákaz pořádání akcí
s účastí veřejnosti; až do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak
soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
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Masopustní průvod a zábava 2020
Většina kulturních akcí, které Město Bezdružice pořádá, je založena mimo jiné
na pomoci jednotlivců, pedagogů, dětí z mateřské školy, žáků z místní základní školy a bývalých studentů. Velice děkuji všem za jejich pomoc, přízeň a zájem o místní dění.
Masopustní průvod v Bezdružicích je pro mnohé náročná disciplína. Pochůzka
po městě trvá cca 6 hodin. K masopustnímu průvodu nám i tentokrát zahrála
Myslivecká kapela Atlas Mirka Čepického z Horšic, kterou mohou někteří znát
z televizního vysílání na programu Šlágr, anebo i z Českého rozhlasu.
Většina masek po průvodu zaujme ve svých domovech zcela znavena relaxační
polohu. Jsou tak unaveni, že ač by chtěli, často vzdají večerní zábavu a odpočívají. Dvacátého ročníku pochůzky bezdružického masopustu, které pořádal
městský úřad, se zúčastnilo kolem 31 maškar dospělých a 16 dětí. Pouze 16
z nich využila možnost volných vstupů a přišla se bavit i večer.
Večerní zábava dle referencí a vašich ohlasů opět patřila k akcím, které jste
si užili. K večernímu veselí nám tentokrát zahrál skvělý „Taneční orchestr
Ozvěny“, který nepatřil sice k nejlevnějším kapelám, nejen vzhledem k počtu
členů, ale předvedl neočekávaný výkon, který za to rozhodně stál.
Zpívali jste, tančili a myslím, že jste si zábavu celkově užili a i kapela z Vás
byla nadšená. Atmosféra byla radostná a opravdu taneční.
Veliké poděkování patří především všem sponzorům, kteří pravidelně masopustní zábavu finančně i jinak podporují.

Chodovar Chodová Planá, s. r. o.
Tanet West, s. r. o.
Město Bezdružice
Kovovýroba Honzík, s. r. o.
SIGNUM, spol. s. r. o.
Truhlářství VERO, Teplá
Ing. Libor Orava
Pekařství Pustina
Rapeto Čeliv, a. s
Ekodepon, s. r. o.
Plzeňská lokálka
Belas JS s.r.o.
Wellness centrum K. L.
ZD Vlčák Černošín
Ing. Josef Voříšek
23

Alena Kozáková
Ing. Lucie Kozáková
Agrofarmy Bezdružice
Kadeřnictví Hanka
Tintěra Jan
Kadeřnictví Ivana Kolářová
Tahavský Martin
Blažková Anna
REVIZE SUŠÍR
TEMPO Klatovy s.r.o.
Potraviny večerka CZ
Cukrárna Bellissima
SDH Bezdružice
Ing. Petr Kalista
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Vyúčtování masopustu 29. 2. 2020
celkové příjmy -

51 255 Kč

celkové výdaje -

48 380 Kč

celkový zisk -

2 875 Kč

V rozpočtu není zahrnuta tradiční večeře pro masky a poplatky OSA.

Dětské maškarní 7. 3. 2020
Dětské maškarní bylo tentokrát stylizováno do vodnické a žabí zelené. Hrající
žabák DJ. Sulda nás hudebně provedl zábavným odpoledním programem, který zahájily tanečním vystoupením žákyně ZŠ v Bezdružicích.
Pro děti jsme připravili soutěže, které souvisely se životem u vody. Chytání papírových ryb na drátěné háčky nebylo úplně jednoduché, často musel zakročit
s pomocí vodník. Další hra nebyla založena na zručnosti a trpělivosti, ale na
troše toho štěstíčka. Velcí i nejmenší si v pytlíčku vybírali kartičky. Kdo ulovil
mouchu, pokračoval do dalšího kola. Kdo čápa, nebo hada jako správná žába
skončil a vypadl. Současně probíhala i soutěž v třídění kartiček, které logicky
souvisely s vodním prostředím. Klasická vyřazovací hra „židlovaná“ se těší veliké oblibě a na žádné dětské akci nesmí chybět.
Děkuji všem maminkám, které připravily pro své děti stylové vodnické masky.
Byly originální a kouzelné.
Šárka Sušírová, vedoucí oddělení kultury
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Kultura
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Inzerce
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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 - 219 Kč/ ks.
Prodej: Bezdružice – u požární zbrojnice
2. 4., 7. 5. a 17. 6. 2020 - 14.15 hod.
9. 4. 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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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 31. března 2020
Uzávěrka dalšího vydání je 17. dubna 2020.
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 5/2020 vyjde 30. dubna 2020.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
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