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ÚVODNÍ SLOVO
Starosty města
Vážení spoluobčané,
léto klepe na dveře a nám začíná šestý měsíc v roce – červen. Rád bych se vrátil k nedávným událostem.
7. května proběhla Floriánská pouť, na které jste mohli vidět a slyšet Juvenku
– dechový orchestr mladých, tanečnice z bezdružické školy, kouzelníka, Amátovku či skupinu Maxíci. Celou akci doprovázela výstava Jiřího Bízka ,,Bezdružický zpravodaj v proměnách času“ a řada stánků a kolotočů. Děkuji všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli.
Zajímavým zpestřením měsíce května byl také koncert Amálky ,,Rytmus
pro život“, kde jste mohli vidět netradiční hudební nástroje a hru na tělo. Jednotlivá vystoupení byla velice zajímavá a v úplně novém pojetí rytmu.
A co bylo vidět na první pohled, že si to děti náramně užívají a že je to baví.
Budu velice rád, když se koncert při některé příležitosti znovu zopakuje. Máme skutečně šikovné a nadané děti. Děkuji všem vystupujícím, a zvláště pak
paním učitelkám, bez kterých by to nevzniklo.
Také jsme v Bezdružicích přivítali 5 nových občánků – samé kluky! Děti jsou
radost a já bych chtěl rodičům připomenout jeden moudrý citát od německého
spisovatele Petera Friebeho:
,,Oprostit se od každodenních povinností a nechat se očarovat kouzlem okamžiku, v tom spočívá pravé umění života.“
Rada města schválila na svém květnovém zasedání smlouvu o dílo na výměnu
střešní krytiny na věži hasičské zbrojnice s firmou Koutný Group s.r.o.. Na výměnu střešní krytiny jsme obdrželi od Plzeňského kraje dotaci ve výši 120 000
Kč. Dále byla se stejnou firmou podepsána smlouva o dílo také na výměnu
střešní krytiny, a to na bytovém domě č. p. 247, 248, kde nám Zastupitelstvo
Plzeňského kraje schválilo dotaci ve výši 390 000 Kč, ale bohužel tato akce
bude zřejmě realizována z důvodu vytíženosti firmy až v příštím roce.
V květnu byla podána žádost o dotaci na výsadbu stromů v rámci dotační výzvy ,,Výzva 4/2021 Výsadba stromů” v rámci Národního programu Životní
prostředí, tak doufejme, že budeme úspěšní a dočkáme se doplnění třešňové
aleje a výsadby nových stromů na cestě za hřbitovem k lesu.
Dne 24. května proběhla kolaudace místních komunikací v ulici V Podzámčí
a U Tiskárny a v současné době probíhají dokončovací práce na vjezdech
k přilehlým nemovitostem.
Nepříjemným faktem je, že se mezi veřejností šíří nepravdivé informace
o tom, že jsem já, nebo Rada města Bezdružice, zapříčinil prudké navýšení cen
za teplo. Proto vkládám vyjádření Energetického regulačního úřadu k této problematice, které naleznete na následujících stánkách tohoto zpravodaje.
Závěrem bych rád pozval všechny děti dne 11. 6. 2022 na dětský den, který
proběhne již tradičně v prostorách před hasičskou zbrojnicí pod taktovkou našich hasičů, na Pískování, které pořádá oddělení kultury dne 15. 6. 2022 v klu3
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bovně kulturního domu v Bezdružicích pod vedením Bc. Jany Veselovské a
dne 21. 6. 2022 do našeho kulturního domu na hudební představení ,,Z pohádky do pohádky“ hudebního kroužku ZŠ Bezdružice Amálka.

4

Bezdružický zpravodaj 6/2022

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
Vyjádření
Energetický regulační úřad obdržel dne 21. dubna 2022 Vaše podání, v němž
se tážete na právo znalosti složení ceny tepelné energie, a to v souvislosti
se změnou ceny tepelné energie od dodavatele FLEA Teplo s.r.o., včetně povinnosti sdělení změny ceny od dodavatele tepelné energie předem, přičemž
zmiňujete rovněž možnost změny dodavatele.
Cena tepelné energie je cenou regulovanou. Dodavatel tepelné energie má povinnost kalkulovat a sjednat cenu tepelné energie v souladu s platnými cenovými předpisy, tj. v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, a s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního
úřadu k cenám tepelné energie pro příslušný kalendářní rok. Pro rok 2022
je platné a účinné cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie (dále jen „cenové
rozhodnutí“). Cena tepelné energie je cenou věcně usměrňovanou, tzn. do ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk
a daň z přidané hodnoty.
Pravidla cenové regulace mimo jiné ukotvují v cenovém rozhodnutí podobu
kalkulace ceny tepelné energie, tedy jednotlivé položky kalkulace. Pokud jde
však o povinnost předkládat odběrateli kalkulaci ceny tepelné energie,
či oznámení o změně ceny tepelné energie, žádný právní předpis v současnosti takovou povinnost dodavateli neukládá. Veškeré vztahy mezi odběratelem
a dodavatelem tepelné energie jsou „pouze“ předmětem smluvních ujednání
ukotvených ve smlouvě o dodávce tepelné energie.
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, ukotvuje práva a povinnosti jednotlivých účastníků trhu, jako jsou například právo odběratele na připojení, povinnost dodavatele na uzavření smlouvy o dodávce, měření dodávky, dále vymezuje tzv.
povinné náležitosti smlouvy, jako jsou cena, množství odběru tepelné energie
a její průběh, místo a způsob měření, základní parametry teplonosné látky
a další. Vámi zmíněné otázky o sdělení složení ceny, či informování o změně
ceny v určitém časovém okamžiku předem mezi tyto náležitosti nepatří. Je tedy na dohodě obou stran, zda a v jaké podobě jsou ve smlouvě ukotveny.
Trh s tepelnou energií, na rozdíl od trhu s elektřinou a plynem, není plně konkurenční. To konkrétně znamená, že v případě elektřiny a plynu si může zákazník zvolit svého dodavatele, v případě tepelné energie tato možnost není.
Tomu odpovídá i cenová politika, kdy ceny elektřiny a plynu jsou regulovány
(stanovovány Energetickým regulačním úřadem) pouze z části, za tzv. regulované činnosti (těmi jsou přenos, přeprava, distribuce, činnost operátora trhu,
podpůrné služby, systémové služby, služba přeshraničního využití zásobníku
plynu, poplatek za činnost ERÚ), které jsou stanoveny v cenových rozhodnutí
ERÚ.
5

Bezdružický zpravodaj 6/2022

Podstatná část ceny, cena za samotnou komoditu (elektřina a plyn), není nijak
regulována a odvíjí se od nákupní strategie dodavatelů, je předmětem jejich
podnikání.
V případě tepelné energie se nerozlišuje mezi regulovanou a neregulovanou
částí ceny tepelné energie, cena je regulována plně, a to zmíněným věcným usměrňováním. Energetický regulační úřad nestanovuje cenu tepelné energie, jako je tomu v případě regulované složky ceny elektřiny a plynu, ale stanovuje
pravidla regulace, kterými se musí dodavatel tepelné energie řídit při kalkulaci
ceny tepelné energie. Tato pravidla jsou ukotvena ve zmíněném cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
V případě tepelné energie si tedy nelze zvolit jiného dodavatele tepelné energie, nicméně je možné si zvolit jiný zdroj tepelné energie, pokud Vám stávající
dodavatel tepelné energie nevyhovuje. V tomto případě je určitě nutné postupovat v souladu se smluvními podmínkami, které jsou ukotveny ve smlouvě o dodávce tepelné energie, jako jsou délka trvání smluvního vztahu, podmínky
a způsob ukončení smluvního vztahu apod. Podmínky odpojení, pokud jde
o náklady spojené s odpojením, dále vymezuje § 77 odst. 5 energetického zákona.
Pokud jde o cenu tepelné energie, rádi bychom doplnili, že cenové předpisy
rozlišují předběžnou a výslednou cenu tepelné energie. Předběžná cena tepelné
energie vychází z předběžné kalkulace, ve které lze uplatnit pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce a slouží mimo jiné pro stanovení záloh
na úhradu za dodávku tepelné energie v kalendářním roce a. Po ukončení kalendářního roku sestaví dodavatel tepelné energie kalkulaci výsledné ceny tepelné energie. Výsledná cena tepelné energie vychází z výsledné kalkulace ceny tepelné energie, může zahrnovat pouze skutečně vynaložené ekonomicky
oprávněné náklady, přiměřený zisk a skutečné množství dodané tepelné energie
za ukončený kalendářní rok. Slouží mimo jiné pro zúčtování zálohových plateb
za dodávku tepelné energie. V případě ceny tepelné energie pro rok 2022 stanovené vaším dodavatelem tepelné energie, společností FLEA Teplo s.r.o.,
se tedy z pohledu regulace jedná o cenu předběžnou.
Váš dodavatel tepelné energie, společnost FLEA Teplo s.r.o., využívá k výrobě
tepelné energie ze 100 % plyn. Jak jste jistě zaznamenali, v průběhu druhé poloviny loňského roku došlo k extrémnímu nárůstu cen energií na světových trzích. V případě plynu cena vzrostla od ledna do prosince z původních cca 17
EUR/MWh na cca 109 EUR/MWh, tj. přibližně 600% nárůst, přičemž v určitém období cena zemního plynu dosahovala hodnoty 180 EUR/MWh. Tato
skutečnost vyvolala mimo jiné i krach některých dodavatelů elektřiny a zemního plynu. Po krátkém poklesu během měsíce ledna a února 2022 ceny plynu
vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině opět začaly překračovat hranice z konce roku 2021, nejvyšší dosažená cena je pro zatím přes 260 EUR/MWh, přičemž na trzích dochází k extrémním výkyvům cen během velmi krátkých období.
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V současné době cena zemního plynu stále přesahuje hranici 100 EUR/MWh.
Přestože aktuálně ceny plynu nevykazují tak značné výkyvy, nelze považovat
tento stav za stabilizaci a uklidnění trhu. Vývoj ceny plynu na spotových trzích
je extrémně dynamický, s kolísající tendencí. Dodavatelé tepelné energie jsou
ve velmi složité situaci. Vzhledem k současné situaci nabízí dodavatelé plynu
tuto komoditu pouze za aktuální ceny tzv. spotových trhů. Dodavatelé tepelné
energie při kalkulaci předběžné ceny tepelné energie nejsou schopni předvídat
vývoj ceny vstupního paliva použitého pro výrobu tepelné energie. V minulosti
se s takovou nejistotou potýkat nemuseli, jelikož dodavatelé plynu byli schopni zajistit dodávky plynu za stabilní, fixní, ceny po celý kalendářní případně
i delší období.
Vnímáme, že navýšení ceny tepelné energie od Vašeho dodavatele je velmi nepříjemné, nicméně není ojedinělé a odpovídá současnému vývoji na energetických trzích.
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FLORIÁNSKÁ POUŤ 2022
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FLORIÁNSKÁ POUŤ 2022

9

Bezdružický zpravodaj 6/2022

RADA A ZASTUPITELSTVO
Stručné informace z jednání

39. ZASEDÁNÍ ZM BEZDRUŽICE ZE DNE 27.04.2022
A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kontrolu usnesení.
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Bezdružice
ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění – veřejné projednání dne 26.07.2021.
Informace o přípravě a realizaci projektů.
Zůstatky na bankovních účtech.
Zůstatky na úvěrových účtech.
Vývoj daní od roku 2017 do I. čtvrtletí roku 2022.
Rozbor plnění rozpočtu za I. čtvrtletí r. 2022.
Rozhodnutí ZPK o prominutí vrácení dotace.
Informace o činnosti finančního výboru.
Informace o činnosti kontrolního výboru.
Informace PČR o městském kamerovém systému.

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
•
•
•

•

•

•

Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Program zasedání.
Kupní smlouvu č. 3/2022 s manželi Zdeňkem a Zdenou Chytilovými, bytem Tř. Palackého 32, 697 01 Kyjov na pozemek p. č. 913/4 o výměře
176 m² v katastrálním území Zhořec u Bezdružic za cenu 100 Kč/m² .
Kupní smlouvu č. 4/2022 s panem Ing. Pavlem Valentou, Ph.D., bytem
Na Sídlišti 260, 349 53 Bezdružice na pozemek p. č. 1258/32 o výměře
210 m² (druh pozemku: trvalý travní porost) v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako zahrada za cenu 100 Kč/m². Cena pozemku je
stanovena dle Ceníku pozemků pod bodem g).

Rozhodnutí o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu
Územního plánu Bezdružice a Pokyny pro dopracování návrhu Územního
plánu Bezdružice pro opakované veřejné projednání o územním plánu
ve smyslu § 51 odst. 3 stavebního zákona uvedených v příloze č. 4. f).
Rozpočtové opatření č. 4/2022.
10

Bezdružický zpravodaj 6/2022

•

•

•
•

VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Bezdružice ve výši 160 000 Kč pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Černošíně, Husova 249, 349 58 Černošín.
Obecně závaznou vyhlášku města Bezdružice, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.
Revokaci usnesení č. 37/C8/2022.
Ukončení pokračování v soudním sporu proti členům volených orgánů
společnosti Energie pod kontrolou.

E. Zastupitelstvo města neschvaluje:
•
Záměr prodeje pozemku p. č. 2129 o výměře 768 m² (druh pozemku: zahrada) v katastrálním území Zhořec u Bezdružic za účelem využití jako
zahrada u rekreačního domu.

75. JEDNÁNÍ RM BEZDRUŽICE ZE DNE 09.05.2022
C. Rada města schvaluje:
•
Program jednání.
•
Smlouvu o dílo s firmou KOUTNÝ GROUP s. r. o., Budilova 161/15,
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 3 na opravu střechy bytového domu
čp. 247 – 248 za cenu 1 121 488,19 Kč včetně DPH.
•
Smlouvu o dílo s firmou KOUTNÝ GROUP s. r. o., Budilova 161/15,
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 3 na výměnu střešní krytiny a klempířských prvků věže hasičské zbrojnice za cenu 214 307,30 Kč včetně DPH.

76. JEDNÁNÍ RM BEZDRUŽICE ZE DNE 16.05.2022
A. Rada města bere na vědomí:
•
Kontrolu usnesení.
•
Informace o hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Základní
umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53
Bezdružice za 1. čtvrtletí roku 2022.
•
Program 40. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 25.05.2022.
C. Rada města schvaluje:
•
Program jednání.
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•
•
•
•
•
•

•

•
•

Revokaci usnesení č. 73/C7/2022.
Revokaci usnesení č. 73/F1/2022.
Podání žaloby o zaplacení pohledávky z dlužného nájemného a úhrad
za služby spojené s užíváním bytu.
Smlouvu o poskytování služeb s firmou DEZINSEKTA s. r. o., se sídlem
Lindauerova 140/21, Plzeň 301 00 na systémovou ochranu před škůdci.
Odměnu vedoucímu organizační složky Technické služby města Bezdružice.
Navýšení příspěvku na úpravu zevnějšku.
Nájemní smlouvu č. 6/2022 na část pozemku p. č. 947/2 o výměře 215 m²,
druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Křivce za účelem příjezdové cesty k nemovitosti za roční nájemné 1 Kč/m² na dobu neurčitou.
Žádost s oplocením části pronajatého pozemku p. č. 83/3 v katastrálním
území Bezdružice, dle nájemní smlouvy č. 7/2018.
Dotaci ve výši 50 000 Kč TJ Jiskra Bezdružice, z. s., Úterská 228, 349 53
Bezdružice na sportovní činnost oddílů.

F. Rada města rozhodla:
•
Udělit všeobecnou plnou moc pro zastupování města ve věci žaloby
o zaplacení pohledávky z dlužného nájemného a úhrad za služby spojené
s užíváním bytu ve výši 36 909 Kč.
H. Rada města jmenuje:
•
Konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace v souladu s ustanovením
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, v platném znění,
a v souladu s usnesením rady města č. 71/F1/2022 ze dne 21.03.2022.

Bc. Jana Wajdová, tajemnice MěÚ Bezdružice
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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:
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 JUBILEUM V ČERVNU 2022
Blahopřejeme

Jana Adamcová
Vladislav Uhlík
Milouš Honz
Emilie Augustinová

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
Vzpomínky na školu
Školní rok opět končí a tak se nabízí zapátrat v archivech po fotografiích
s touto tématikou. Závěrečné focení tříd se provádělo odnepaměti, a tak tentokrát přikládám fotografie ze školního roku 1965/1966. Podle nápisu na tabuli
ve třídě to byli patrně tehdejší deváťáci. K identifikaci jednotlivců může posloužit i rub fotografie s podpisy. Zajímavý je obrázek s paní učitelkou
(ředitelkou) Novákovou a s děvčaty, oblečenými ve stejných šatičkách. Dataci
tohoto snímku nedokážu určit. Na fotografii s pionýry je vidět plechový přístřešek na kola, který stál u plotu školní zahrady. Před ním bývalo antukové hřiště
a pískové doskočiště. Přístřešek využívali v létě především dojíždějící žáci. Jízda do školy na kole bývala běžným jevem. Nebylo nutné po vyučování čekat
na vlak či autobus a uspořený čas se dal využít pro aktivity s kamarády. Nejmladší fotka je ta z prvomájových oslav. S krojovanými děvčaty jsou vyfoceny
i bezdružické ženy, které nacvičovaly spartakiádní vystoupení. Podle děvčat
a kuželů v rukou žen se jedná o rok 1975.
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OHLÉDNUTÍ
XXXXII. Výroční koncert DOM Juvenka
V měsíci dubnu se pravidelně koná výroční koncert DOM JUVENKA,
který bezesporu patří mezi přední a nejnavštěvovanější kulturní akce
ve městě.
Koncert ukazuje celoroční práci celého orchestru, která skrývá nekonečné hodiny přípravy nového repertoáru, souhry jednotlivých sekcí
a zkoušky celého orchestru. Po loňském koncertu někteří hudebníci ukončili
členství v orchestru a bylo nutné jejich hlasy doplnit mladšími hudebníky.
23. dubna 2022 v 19:00 hodin se téměř zaplněné hlediště dočkalo zahajovací
skladby, kterou byla melodie seriálu Star Wars. Moderátor Petr Jančařík vítá
významné hosty a ostatní publikum.
První polovina koncertu patřila skladbám populární hudby, filmovým a muzikálovým melodiím.
Druhá polovina hlavně potěšila milovníky dechové hudby. Věřím, že si v programu každý posluchač mohl vybrat skladbu podle svého vkusu.
Po skončení koncertu obecenstvo mohutně aplaudovalo, a proto přišly na řadu
čtyři přídavky.
Proto si touto cestou dovoluji poděkovat všem členům orchestru za velmi
kvalitní a zodpovědný hudební projev v průběhu celého koncertu. Chtěl bych
též pochválit ty, kteří nejvýrazněji přispěli k celkovému úspěchu: Evu Jarošovou za překrásný projev ve všech skladbách, které zpívala. Pochvalu si zaslouží Marlen Kučerová jako zpěvačka a Laura Opavová, která si orchestrem
zazpívala poprvé.
Poděkovat musím však také těm, kteří na jevišti nevystoupili, ale bez jejichž
pomoci by se nám realizace celého projektu nezdařila. Za pomoc při zajištění
koncertu děkuji celému výboru SRPŠ při ZUŠ: p. Marcele Ernstové, p. Janě
Soulkové a p. Vladimíře Havlíkové. Požární hlídce SDH p. Jaromírovi Sulíkovi a Oldřichu Urbánkovi. Za zhotovení fotodokumentace si též zaslouží
poděkování p. Jiří Bízek.
Děkuji své manželce Alžbětě, která mi výrazně pomohla při přípravě celého
slavnostního večera.
Poděkování patří též všem rodičům, kteří dohlížejí na to, aby děti docházely
pravidelně na výuku v ZUŠ a získávaly potřebné dovednosti pro hru
v orchestru. Kolegům Jiřině Dvorské, Evě Izabele Tomiové, Janu Oblištilovi
a Václavu Špíralovi, kteří též výrazným dílem přispěli k úspěchu celého koncertu. Všem sponzorům, kteří přispěli jak finančně, tak materiálně, nebo mediálně ke zdaru celého koncertu.
Hlavní poděkování však patří všem posluchačům, kteří se na náš výroční koncert přišli nebo přijeli podívat z různých koutů celé republiky, za skvělou atmosféru, kterou během celého koncertu mladým hudebníkům vytvářeli a přispěli tak k jejich vynikajícím výkonům.
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Věřím, že budou i nadále fandit naší práci a budeme velice potěšeni, když
se s nimi budeme setkávat i na dalších našich koncertech.
Velmi mě potěšily ohlasy jak odborné, tak i laické veřejnosti, že koncert měl
vysokou uměleckou úroveň a organizačně byl výborně zajištěn.
Myslím si, že tento koncert byl velice úspěšnou reprezentací nejen školy, města a regionu, ale i kraje a České republiky.
Jiří Palát

ZUŠ
Vzhledem k vysokému nárůstu cen energií bude muset dojít k navýšení ceny
úplaty za vzdělání (školné) takto:
Přípravná hudební výchova:
2000,- Kč za pololetí
4000,- Kč za školní rok
První nástroj
2500,- Kč za pololetí
5000,- za školní rok
Druhý a další nástroj
1300,- Kč za pololetí
2600,- za školní rok
O skutečné ceně úplaty Vás budeme ještě informovat.

Zápis žáků do ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY se uskuteční 22. června
2022 od 12:00 do 17:00 hodin v budově ZUŠ Bezdružice.
Prosím, vezměte s sebou rodný list dítěte.
Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice
a SRPŠ při ZUŠ Vás srdečně zvou na ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků školy,
který se koná dne 14. června 2022 od 16:30 hodin v Základní umělecké škole.
20
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VÝLET
Historický park Bärnau - Tachov
V rámci partnerství s německou školou v Erbendorfu a také ve spolupráci
s Historickým parkem Bärnau -Tachov jsme navázali na loňský projekt česko - německé muzejní pedagogiky, který se týkal vyrábění středověkých klobouků a jiných pokrývek hlavy z recyklovatelných materiálů. Díky tomu
vznikla výstava, která je momentálně k vidění ve zmiňovaném parku.
V pondělí 9. května jsme se společností Vrbabus vyrazili téměř všichni
z I. stupně směrem na Tachov. Hned pár kilometrů za hranicemi se každým
rokem rozrůstá tento archeopark, který ukazuje, jaké to ve středověku bylo,
a zviditelňuje společnou kulturu Slovanů a Němců.
Po přivítání jsme si zahráli společně s německými kamarády několik her,
při kterých jsme zjišťovali podobnost některých slov v češtině a němčině,
a navazovali tak přátelství a komunikaci. Vyzkoušeli jsme si také středověké
hry – například dřevěné kuželky, hod polenem na cíl či hod proutěnými
kroužky.
Společnou řeč jsme našli při hře, ve které jsme předváděli zvuk zvířete. Cílem bylo najít dle zvuku stejné zvíře a na kartičkách porovnat, jak se dané
zvíře nazývá česky a jak německy.
Po hrách jsme si šli prohlédnout výstavu. Vystavené klobouky nám připomněly distanční výuku. Díky tomu, že každý tvořil doma a každý měl zcela
jinou představu o středověkém klobouku, byly výtvory velmi rozmanité.
Od materiálu až po tvary.
Nakonec jsme si prošli celý park. Zhlédli jsme 30 zrekonstruovaných staveb,
které jsou stavěny tradičním původním způsobem bez využití moderních
technologií. Získali jsme živý dojem tehdejšího každodenního života. Prošli
jsme obytné i hospodářské budovy, vystoupali jsme na historický opevněný
vodní hrádek a dokonce jsme nakoukli i do dřevěného kostelíka.
Před odjezdem jsme si udělali piknik v trávě a za neustálého česko-německo
-anglického brebentění jsme posvačili.
Výlet se nám všem líbil a už se těšíme na další mezinárodní akci.
Za I. stupeň účastníci zájezdu
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Plavecký kurz 2022
6. dubna byl po dvouleté „covidové“ přestávce znovu zahájen plavecký
kurz pro žáky naší školy. Účastníky výuky jsou letos děti ze čtvrté a páté třídy.
Každou středu jezdíme společně s kamarády a kolegyněmi z Konstantinových
Lázní autobusem do Tachova. Děti si plavání opravdu užívají a své zážitky
pro vás společně sepsaly:

První hodiny plavání
První den v bazénu se nám představili plavčíci a seznámili nás s tím, jak
se máme v bazénu chovat. Poté nás čekalo zařazení do jednotlivých skupin.
Všichni jsme museli zkusit přeplavat bazén. Podle toho, jak nám to šlo, nás
plavčíci rozdělili do jednotlivých skupin. Ti lepší zůstali u velkého bazénu a my
jsme se přesunuli do bazénu, kde je malá hloubka. Protože samotné třídění
do skupin zabralo hodně času, už jsme se nic neučili a dostali jsme tzv.
„volňáska“.
Další středu už jsme začali s opravdovým plaveckým výcvikem. Hodinu
jsme zahájili důkladným rozcvičením, ve vodě jsme trénovali plavání na zádech, na břiše, učili jsem správně vydechovat do vody (bublání), plavali
s pomocí žížal a destiček. Asi po hodině plavání máme přestávku, při které
se rádi ohřejeme v sauně a otužíme v ledové vodě. Nejvíc se ale těšíme na posledních deset minut, máme „volňáska“, můžeme tedy řádit ve vodě nebo si odpočinout ve vířivce.
Máme rádi plavání!
„POTÁPKY“ ze 4. skupiny

Náš plavecký kurz
Každou středu začínáme naši hodinu plavání rozcvičkou vedle bazénu. Pak
teprve můžeme skočit do vody a bubláme (vydechujeme pod vodou). Pokračujeme v nácviku splývání na břiše i na zádech, trénujeme styly kraul i znak. Plaveme s pěnovými deskami tam a zpět a když už nás to nebaví, vymění nám
plavčice destičky za „piškoty“. Pro naše zdraví využijeme o přestávce saunu
a studený bazének. V druhé části hodiny naskáčeme znovu do bazénu
a plaveme už bez pěnových pomůcek, zkoušíme medúzu, kotouly pod vodou
a různé hry. Před koncem hodiny máme volné plavání, kdy si můžeme zajít
do vířivek, skákat z můstku a dělat různé vylomeniny.
Po skončení výuky se osprchujeme a převlékneme se v kabinkách. Tam
to nemáme rádi, protože je nás tam hodně a navzájem se strkáme. Nakonec nazujeme botky, holky se většinou zdrží u fénování vlasů a ostatní si jdou koupit
něco k zakousnutí. Autobus na nás čeká před bazénem, nastoupíme, zazvonil
zvonec a jedné hodiny plavání je konec!
„PLAVÁČCI“ ze 3. skupiny
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Až k bazénu nás přiveze velký autobus. Co nejrychleji se v šatnách převlékneme do plavek a před vstupem do bazénu se nezapomeneme osprchovat.
Vždy si musíme sednout na lavičku ke své skupině a počkat na příchod našeho plavčíka. Máme skvělého plavčíka, který umí vše perfektně vysvětlit.
Je moc hodný a už první hodinu na nás udělal dobrý dojem. Učíme se s ním
správně plavat kraula, znak i prsa, splýváme s pomocí různých destiček a piškotů, potápíme se, zkoušíme skákat nejen po nohách, ale i šipky.
Na jedné hodině plavání nás překvapilo, že místo našeho plavčíka přišla
paní plavčice. Vůbec se nám s ní dobře neplavalo. Při plavání jsme ji moc
neslyšeli a když nám něco nešlo, tak na nás dost křičela. Ke konci hodiny
s námi hrála hru, která nás moc bavila. Byla to vyřazovačka s puky. Vždy nám
naházela do vody určitý počet puků a my jsme soutěžili, kdo nejdříve puk vyloví. Na koho puk nezbyl, ten byl vyřazen. Byla to legrace.
Hodina plavání nás víc baví, když máme „našeho“ plavčíka. Už se těšíme
na příští středu!
„(POD)VODNÍCI“ z 2. skupiny
Za všechny žáky čtvrtého a pátého ročníku: Ivana Mašková, Libuše
Blažková, Zdeňka Tahavská
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SPORTOVÁNÍ VE ŠKOLE
Nejenom matematikou živ je člověk.
I na jaře si žáci naší školy měli možnost poměřit své pohybové dovednosti
s vrstevníky z jiných škol. A nutno podotknout, že to pro nás dopadlo až neočekávaně úspěšně.
Nejdříve se konaly soutěže v basketbale. Bohužel jen pro starší žactvo.
I na školní sport dolehly všemožné úspory, a tak se spousta soutěží vyškrtala.
Nejsou na ně peníze. Hoši v neobvykle velké konkurenci vybojovali 5. místo
a dívky skončily na místě druhém. V obou týmech převládali deváťáci.
Další soutěží byl atletický Pohár rozhlasu. I tady se nám podařilo dostat
na stupně vítězů. Starší žákyně opět vybojovaly medaili, tentokrát bronzovou.
Ostatní týmy skončily uprostřed startovního pole. Naši atleti ale předvedli
spoustu pěkných individuálních výkonů (po dvou letech sezení u počítačů).
J. Zahrádka 154 cm ve výšce, M. Hurt 5,45 m ve skoku dalekém a 7,7 s
v běhu na 60 m, šesťák A. Košátko 3:20,6 s v běhu na 1000 m, 8,5 s v běhu
na 60 m, 4,50 m ve skoku dalekém, A. Lišková 138 cm ve výšce a 8,7 s
na 60 m, teprve páťačka Kristýna Kozáková běžela 60 m za 9,6 s a do dálky
skočila 3,77 m, další páťačka Kristýna Vítů skočila do výšky 118 cm atd., atd.
Posledním měřením sil byla soutěž v odznaku všestrannosti. V okresním kole
se soutěží v disciplínách – počet kliků za dvě minuty, počet přeskoků přes švihadlo čtyřmi různými způsoby za dvě minuty, trojskok, hod dvoukilovým medicinbalem a driblink kolem met za dvě minuty – počítá se vzdálenost.
Družstvo, ve složení – J. Hošek, L. Krajíc, M. Böhm, J. Červenka, I. Hájková,
V. Hájková, A. Cvrčková a K. Kozáková - obsadilo místo třetí
a v jednotlivcích obsadila K. Vítů 3. místo, K. Kozáková 2. místo, B. Cvrčková 2. místo a A. Cvrčková 1. místo.
Úspěšní jednotlivci i celé družstvo si vybojovali postup do krajského finále.
Tentokrát se soutěžilo ve zbylých disciplínách desetiboje – běhu na 60 m
a 1000 m, skoku dalekém, hodu míčkem, leh-sedech za dvě minuty a shybech
na šikmé lavičce za 2 minuty. Tady jsme se v konkurenci škol z Plzeňského
kraje umístili s družstvem uprostřed startovního pole a v jednotlivcích jsme
opět stáli na „bedně“. Na druhém místě se umístila K. Kozáková (5. tř.), B.
Cvrčková (4. tř.), A. Cvrčková (5. tř.) a A. Košátko (6. tř.) stáli na stupni nejvyšším a vybojovali si tak postup do republikového finále.
Několik výkonů, které jsou opravdu top: A. Košátko 103 lehsedů a 50 shybů,
čtvrťačka B. Cvrčková 79 lehsedů, I. Hájková 82 lehsedů a 51 shybů, V. Hájková 326 přeskoků přes švihadlo, A. Cvrčková – 270 přeskoků a 10,15 m
v hodu medicinbalem, K. Kozáková a V. Hájková – 76 kliků. Posledním úspěchem, do kterého se zapojily také mladší děti, bylo okresní kolo Štafetového
poháru.
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Štafety ve složení I. Fujanová, K. Pátková, S. T. Duna, J. Šíma, O. Bílý, M.
Kadlec, D. Lipák, Š. Krajícová, T. Holíková, B. Cvrčková, Tomáš Nguyen,
A. Cvrčková, K. Vítů, K. Kozáková, V. Pecháček a T. Vopat zvládly jak 100
metrové, tak 200 metrové tratě a vybojovaly bronzové medaile. Kromě toho
získali individuální zlaté medaile A. Cvrčková (hod medicinbalem a skok
z místa) a O. Bílý (skok z místa).
Děkujeme všem sportovcům za vzornou reprezentaci školy i obce a těm nejlepším přejeme v republikovém finále hodně síly, vytrvalosti, rychlosti
i mrštnosti.
D. Steinerová, H. Zahrádková
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Z PRVŇÁČKŮ JSOU ČTENÁŘI
Ve čtvrtek 19. května nastal pro nás velmi významný, ale také napínavý den.
Skládali jsme totiž zkoušku ze čtení!
Po velké přestávce jsme se vypravili do místní knihovny. Tam už na nás čekala paní knihovnice Alenka Kozáková. Připravila pro nás židle do půlkruhu
a povídala nám, jaké různé knihy v knihovně mají.
Netrvalo dlouho a na dveře se ozvalo ťukání. Když se otevřely dveře, uviděli
jsme krále a princeznu!
Že nevíte, kdo to byl? No přeci král Knihomol I. a princezna Čítanka II.! Ale
my jsme je poznali!
Byl to převlečený Tomík a Sofinka z 5.třídy.
Představili se nám a řekli, že se doslechli, že jsou tady v Bezdružicích nějací
noví čtenáři.
A to jsme my – prvňáčci! A že musíme složit zkoušku ze čtení. Vybrali si prvního a dali mu vybrat jeden z připravených zatočených pergamenů. Ten musel
svitek roztočit a na něm našel obrázek a básničku, kterou musel krásně přečíst
a tím dokázat, že je čtenář!
Každý, kdo uspěl, si pak mohl vybrat jako dárek čtenářský deník, placku čtenáře a malou sladkost. Nakonec byl mečem krále Knihomola pasován do řádu
čtenářského.
Představte si! Všichni jsme tu zkoušku zvládli na výbornou!!! Společně jsme
přeříkali čtenářský slib o tom, jak se budeme ke knihám chovat a jak s nimi
budeme zacházet.
Pro paní knihovnici Alenku, která nás všechny za čtení pochválila, měla paní
učitelka připravenou placku knihovnice, záložku s citátem a také kytičku.
Moc bychom jí chtěli poděkovat, že si vzala dovolenou, věnovala nám svůj
čas a každému připravila průkazku do knihovny. Mohli jsme si tak sami vypůjčit svoji první knihu.
Před odchodem z knihovny jsme bouchli šampaňské, popřáli jsme si mnoho
přečtených knih a vyrazili pro sladkou tečku v podobě zmrzlinky do cukrárny
k paní Barnové. Vanilková a jahodová byly obě báječné! Děkujeme tak i paní
Alence Barnové, že pro nás otevřela o něco dříve.
Zcela netradiční dárek pro nás připravila také teta Hanička Štefanisková, která
nám upekla perníkové sovičky! Mňam, to byla ňamka!
Byl to krásný den a všichni jsme odcházeli zpět do školy plni dojmů!
Škoda, že to takové ve škole není každý den!
Vaši pyšní prvňáci - čtenáři s paní učitelkou Martinou Hartenscheidtovou
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VÍTEČEK
Víteček pomáhá i hendikepovaným ukrajinským uprchlíkům.
Možná to mnozí z vás už zaznamenali ve vysílání České televize, Primy CCN
či regionálních médií - Středisko sociálních služeb Víteček v Černošíně pomáhá hendikepovaným dětem ukrajinských uprchlíků.
Již dvakrát jsme vyslyšeli naléhavé volání ukrajinských úřadů o pomoc hendikepovaným dětem, které se v obléhaných ukrajinských městech nemohou
účastnit nočních úprků do podzemních krytů. Vypravili jsme pro ně a jejich rodiče dva konvoje sestavené ze tří vícemístných dodávek upravených
pro přepravu imobilních klientů a dvou sanitních vozů a poprvé již 9. 3. 2022
přivezli 15 a napodruhé 26. 3. 2022 dalších 21 ukrajinských uprchlíků do našeho Střediska sociálních služeb Víteček v Černošíně. Zde jim v souladu s Lex
Ukrajina a za pomoci členů Royal Rangers a dobrovolníků poskytujeme základní sociální služby, s pomocí okolních obcí našli rychlé ubytování a z vlastních skromných prostředků nyní poskytujeme nezbytnou dopravu na úřady
a k lékařům i základní potraviny, neboť z 5 000 Kč státní humanitární dávky
nemohou být celý měsíc živi. Bohužel, ukrajinští rodiče pro zdravotní stav
svých dětí, budou těžko hledat zaměstnání.
V současné době hledáme ještě jedno ubytování pro vysokoškolsky vzdělanou
ukrajinskou rodinu s třemi malými dětmi, ideálně v okolí Černošína nebo
v místech, odkud by děti mohly docházet či dojíždět do školy a jeden z rodičů
do zaměstnání. Případnému hostiteli pomůžeme s vyřízením příspěvku
na ubytování a garantujeme záruky za ubytovanou rodinu. Pokud můžete, pomozte nám pomáhat.
Za Víteček
Ing. Jiří Kalista
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PROČ NOVÁ VYHLÁŠKA?
V roce 2017 byl schválen zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jehož hlavním obecným cílem, je posílení
ochrany zdraví před škodlivými účinky alkoholu, návykových látek a návykového chování. Uvedený zákon umožňuje na základě zmocnění v § 17 obcím
obecně závaznou vyhláškou zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě.
Cílem zákonného zmocnění je posílení pravomoci města v oblasti ochrany
před nežádoucí konzumaci alkoholických nápojů na místech, kde se zdržují
osoby mladší 18 let, jako jsou např. dětská hřiště, prostory v okolí škol a školských zařízení či veřejnosti přístupná místa jako je náměstí, sídliště apod..
Z těchto důvodů, ale i na základě požadavků občanů byla Zastupitelstvem
města Bezdružice dne 27.04.2022 schválená Obecně závazná vyhláška města
Bezdružice, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných
prostranstvích.
Protože se jedná o zcela novou obecně závaznou vyhlášku, tak ji zveřejníme
v tomto čísle zpravodaje. Uvedenou obecně závaznou vyhlášku naleznete
na webových stránkách města: https://www.bezdruzice.cz/radnice/obecnezavazne-vyhlasky.
Nedodržení obecně závazné vyhlášky je přestupkem dle zákona č. 251/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.
Bc. Jana Wajdová
Tajemnice MěÚ Bezdružice
Obecně závazná vyhláška města Bezdružice, kterou se zakazuje požívání
alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Bezdružice se na svém zasedání dne 27.04.2022 usnesením č. 39/C8/2022 usneslo vydat podle § 10 písm. a), b), § 35 a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz požívání alkoholických
nápojů neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek
ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit některá místa veřejného prostranství,
na kterých se zakazuje požívat alkoholické nápoje.
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Čl. 2
Vymezení pojmů
1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prosto.
ru.1
2) Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu.
Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na některých
veřejných prostranstvích
Požívání alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem (dále jen „zákaz požívání alkoholických nápojů“) je zakázáno na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky a na všech autobusových zastávkách a dětských hřištích na celém správním území města Bezdružice.
Čl. 4
Výjimka ze zákazu
1) Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na dny 31. prosince
a 1. ledna.
2) Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje v případě konání těchto každoročních a tradičních slavností či kulturních akcí:
a) Masopust, Stavění staročeské máje, Floriánská pouť, Slavnosti léta, Parní
léto, Memoriál Otto Ernsta a Františka Klavrzy, Slavnosti jablek, Martinské
setkání, Rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy, vernisáže výstav.
b) Veřejně přístupné kulturní, společenské a sportovní akce konané na místech tomu určených a vymezených v příloze č. 2.
3) Zákaz se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou
součástí restauračních zařízení, a to během jejich provozu.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá účinnosti dnem
02.05.202

1 ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2 ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových,
ve znění pozdějších předpisů
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KULTURNÍ AKCE
2. pololetí 2022
11. 6.
15. 6.
16. 7.
16. - 17. 7.
23. 7.
27. 8.
16. 9.
8. 10.
22. 10.
5. 11.
26. 11.
5. 12.
10. 12.
23. 12.

Den dětí
Tvoření pro děti - pískování
Slavnosti léta
Bezdružické parní léto
Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy
Rozloučení s prázdninami
Zábavná historie kriminalistiky
Drakiáda
Hasičská zábava
Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Pochůzka Mikuláše
Vánoční trhy
Setkání u Betléma s písní a slovem

TVOŘENÍ KE DNI MATEK
Klubovna KD 4. května 2022
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STAVĚNÍ STAROČESKÉ MÁJE 2022
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TJ JISKRA BEZDRUŽICE
Zprávy
A mužstvo okresní přebor
H. Částkov - BE
3:0
BE - T. Přimda
2:0
branky: D. Maroušek, L. Čada
S. Stráž - BE
4:0
BE – S. Kšice
4:1
branky: L. Čada 2x, D. Maroušek, L. Korim
M. Záchlumí – BE 1:4
branky: L. Čada 2x, J. Gengel, Fojtík P.
Druhá série zápasů našeho Áčka byla bodově úspěšná. Zisk 9 bodů bylo víc,
než za celý podzim. Velkou zásluhu má na výhrách probuzení kanonýra a kapitána Lukáše Čady, který se na jaře trefil již 5x, na podzim nedal gól žádný.
Zlepšený výkon hlavně v zápasech se soupeři z dolní poloviny tabulky je zásluha všech hráčů. Veteráni Blažek L., Gengel J., Gruber J., Blažek T., Kalista
M. jsou oporami a rapidně se zlepšilo i mládí - bratři Fojtíci, Korim, Procházka. Po zranění očekáváme ještě zlepšení, hlavně střelecké, od Radka Mašína
i Petra Čapka. Čeká nás ještě 5 zápasů, které rozhodnou o udržení v OP. Věříme, že se to trenérům L. Kolesovi a J. Myškovi a jejich svěřencům podaří.
B mužstvo IV. třída
H. Částkov B - BE 4:2 branky : Mach P., Burda T.
BE – J. Třemešné B 1:4 branky: Fojtík P.
S. St. Sedliště - BE 4:4 (4:5 penalty) branky: Heský V., Fojtík P., Štáfek K.,
Korim L.
BE – J. Vranov
4:2 branky: Čada L. 3x, Blažek T.
BE – B. Stříbro C
1:4 branky: Korim L.
Také Béčko se na jaře zlepšilo. Stále je sice v dolní polovině tabulky, ale bodová propast již není tak veliká jako na podzim. Výsledkové zlepšení je i díky pomoci hráčů z Áčka hlavně kanonýra L. Čady. Prosazuji se však i naši mladíci,
kteří tvoří základ mužstva vedeného Jurajem Mezeiem.
Mladší žáci
Turnaj ve Studánce
BE - D. Studánka
5:1 branky: Košátko A. 2x, Bohm M., Kašpar J.,
Hošek J.
BE - FK Planá
3:1 branky: Košátko A. 2x, Hošek J.
D. Studánka - FK Planá
0:3
Turnaj v Plané
BE - FK Planá
6:1 branky: Košátko A, Bohm M., Hošek J., Bocan
S., Šmídmajer M., Kašpar M.
BE – D. Studánka
3:2 (3:4 penalty) branky: Košátko A., Bílý R.
FK Planá – D. Studánka
2:1
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Košátko Adam roste v kanonýra, když se trefil 4x ve Studánce a 2x v Plané. Žáci udrželi vedení v tabulce i přes remízu se Studánkou. Do konce sezony sehrají
ještě dva turnaje. Jeden z nich bude 28. 5. u nás v Bezdružicích pod vedením
trenérů Soulka, Doležala a Bílého.
Starší minižáci
BE – S. Bor
0:14
BE – D. Studánka 0:3
BE – S. Ch. Planá 0:0
BE – S. Ch. Planá 8:1 branka: A. Spurný
BE – B. Stříbro A 1:14 branka: M. Kadlec
BE – B. Stříbro B 0:16
BE – S. Černošín 4:3 branky: Bílý O. 2x, Kadeřávek M. 2x
BE – B. Stříbro B 1:11 branka: Komárek J.
Po zrušeném prvním turnaji ve Stříbře (pro nepřízeň počasí) se naši nejmladší
prosadili až proti Černošínu. Nabírání zkušeností pod vedením trenérů J. Bastla
a M. Kadeřávka je však důležitější, než výsledky v této kategorii fotbalistů.
Z výboru TJ Jiskra Bezdružice
Výbor TJ projednal ukončení spolupráce s paní Voldřichovou, která po několik
sezon uklízela šatny a prala dresy našim fotbalistům. Zároveň přijalo na tyto
práce paní Klímovou, která nastoupila místo paní Voldřichové.
Vyslovili jsme také spokojenost s kvalitou travnaté plochy na fotbalovém hřišti,
která je dnes jedna z nejlepších na okrese Tachov. Velkou zásluhu na tom má
náš dlouholetý správce pan Beran. Ten se o trávník příkladně stará. Pomáhají
mu hlavně některými službami pracovníci údržby města. Náklady na údržbu
trávníku patří mezi nejvyšší částky v rozpočtu TJ. Letos jsme neuspěli se žádostí o dotaci na vybudování automatické závlahy hřiště, která by kvalitu trávníku ještě zvýšila. Žádost chceme v budoucnu opakovat.
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INZERCE
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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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FLORIÁNSKÁ POUŤ 2022
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FLORIÁNSKÁ POUŤ 2022
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