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Vážení občané,
letní prázdniny se ocitly ve své druhé polovině. Letošní parné léto přineslo
neobvykle velký počet tropických dní a bohužel i velké sucho. Poslední červencový týden sice přinesl trochu ochlazení i určité množství dešťových srážek, ale další předpověď počasí slibuje návrat velmi teplých letních dnů. Budeme doufat, že s teplem, které je nám většinou příjemné, přijdou i vydatnější
dešťové srážky, aby se přírodě vrátila zelená svěžest.
Pro první prázdninový měsíc je v kalendáři kulturních a společenských akcí
pevně ukotvena první část Bezdružického parního léta. Tradiční akce, která je
již mnoho let neodmyslitelnou součástí Bezdružické lokálky, i letos přilákala
velké množství návštěvníků z různých koutů České republiky. Nadšenci
ze spolku Plzeňská dráha opět připravili zajímavý program pro všechny generace příznivců historie železnice. Všem, kdo se podíleli na úspěšném průběhu třetího červencového víkendu, posíláme velké poděkování. A kdo nestihl Bezdružické parní léto navštívit v červenci, má šanci v průběhu druhého
srpnového víkendu. S programem srpnové části parního léta se můžete seznámit na straně 23 a na webových stránkách http://bezdruzickalokalka.cz/.
Své stálé místo mají v kalendáři kulturních a společenských akcí také pivní
slavnosti. I letos byl pro návštěvníky připraven zajímavý hudební program.
Vítaným a vydařeným zpestřením programu byla ohňová show skupiny
PANTALEON.
V neděli 19. července se popatnácté konal turistický pochod z Teplé do Bezdružic. Myšlenku železničního propojení Plzeňského a Karlovarského kraje
mezi oběma městy svou účastí podpořilo 54 turistů. Nejpočetnější zastoupení
měli tentokrát turisté ze Sokolova, z Plzně a ze Stříbra. Poděkování za zajištění již tradičního občerstvení patří panu Petru Toflovi z Golf klubu Klášter
Teplá. Turisté sice na trase trochu zmokli, ale na dobré náladě to nikomu neubralo.
Poslední červencovou sobotu se uskutečnil XXXII. Memoriál O. Ernsta
a F. Klavrzy. Na počest zakladatelů tělovýchovy v Bezdružicích po 2. světové
válce se letos utkala tři fotbalová mužstva. Výsledky najdete na straně 29.
Zajímavým zpestřením dění v našem malém městě se nepochybně stala akce
s názvem ODEMČENÝ ZÁMEK / ZÁMEK BEZDRUŽICE. Ve středu
29. července se po čtyřech letech mimořádně pro veřejnost uskutečnily prohlídky zámeckých interiérů. Pro návštěvníky zámku bylo připraveno speciální barokní menu v zámecké restauraci. Byl připraven také doprovodný program v okolí Domu U Haranta. Pro návštěvníky byly k dispozici stánky s řemeslnými výrobky, drobné občerstvení, výtvarná dílna pro děti či možnost
prohlídky výstavy o životě a díle známého cestovatele, spisovatele a skladatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Hlavním programem večera byl
v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert vokálního souboru Cappella Ma3
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riana s důrazem na dochované dílo Kryštofa Haranta.
V průběhu celého července nás čekalo nemálo starostí s dokončením a vyúčtováním všech projektů, které byly v průběhu posledních několika měsíců realizovány a postupně ukončovány. Poslední červnový den jsme na pracoviště Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni odevzdali žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy k projektům: „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“, „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně
propojení s ulicí Sluneční“ a „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 1. etapa“. U všech třech projektů jsme postupně byli vyzýváni k doplnění a upřesnění
podkladů. Ve čtvrtek 6. srpna nás čeká fyzická kontrola projektů „Rekonstrukce
příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“ a „Rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta – 1. etapa“. V pondělí 24. srpna by měla být fyzická kontrola
provedena u projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí
Sluneční“. Po doplnění všech podkladů a po absolvování fyzických kontrol by
mělo následovat proplacení dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad. S výsledkem kontrol i s konečným vyúčtováním všech projektů budete seznámeni v některém z příštích Bezdružických zpravodajů.
Do svého konce dospěl také projekt „Názorně, a proto zábavně“. Vlastní realizace projektu byla ukončena v červnu a ve čtvrtek 30. července jsme na pracoviště
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni předložili žádost
o platbu a závěrečnou monitorovací zprávu.
Po mnoha problémech s firmou, které dodávala herní prvky, se v průběhu července podařilo dokončit rekonstrukci zahrady mateřské školy. Bohužel teplé
a velmi suché počasí nepřálo růstu trávy, a tak zahrada zatím nevypadá tak, jak
bychom si představovali. Snad se to v průběhu následujících týdnů zlepší
a na začátku nového školního roku bude veřejnosti představena zahrada dle původních představ.
Celý červenec jsme netrpělivě očekávali informace o možnostech získání dotace
z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad na realizaci projektu
„Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“. Na konci první poloviny
uplynulého měsíce byly uvolněny dotace pro prvních sedm náhradních projektů
z 35. výzvy ROP Jihozápad. Aktuálně je tedy náš projekt v pořadí náhradních
projektů na šestém místě. Bohužel ani těsně před tiskem tohoto vydání zpravodaje jsme neměli informaci, zda dotaci obdržíme. Alespoň částečnou realizací
2. etapy rekonstrukce náměstí z vlastních finančních zdrojů se velmi intenzivně
zabývalo zastupitelstvo. Pokračování rekonstrukce náměstí bylo jedním
z hlavních témat zasedání zastupitelstva 1. i 22. července. Nezvykle potřetí
v průběhu letních prázdnin se kvůli možnostem financování částečné realizace
2. etapy rekonstrukce náměstí sejde zastupitelstvo v pondělí 3. srpna. O možnostech byť jen částečné realizace 2. etapy Vás budeme informovat v zářijovém
zpravodaji.
Mgr. Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
červenec 2015
1. 7. 2015 - 19. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informaci o vyhlášení volných dnů 29. 6. 2015 a 30. 6. 2015 ředitelkou Základní školy, Mateřské školy a Základní školy umělecké Bezdružice, Školní
183, 349 53 Bezdružice.
3. Informaci o průjezdu cyklistického závodu „Velká cena Konstantinovy Lázně“ ulicemi města Bezdružice dne 11. 7. 2015.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. A292/PSOV s Plzeňským krajem,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň ve výši 200 000 Kč určené na akci „Oprava
dešťové kanalizace v Kamýku“.
3. Dohodu o zajištění služeb č. 1/2015 na akci „Pivní slavnosti“.
4. Dohodu o zajištění služeb č. 2/2015 na akci „Pivní slavnosti“.
1. 7. 2015 - 10. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o přípravě projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“.
3. Informace o ukončení projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
4. Informace o ukončení projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
1. etapa“.
5. Informace o ukončení projektu „Rekonstrukce příjezdové komunikace
do Kamýku včetně návsi“.
6. Informace o realizaci projektu „Názorně, a proto zábavně“.
7. Informace o ukončení projektu „Rekonstrukce zahrady mateřské školy
v Bezdružicích v přírodním stylu“.
8. Informaci o podání žádosti o dotaci z programu „Havarijní stavy a naléhavé
potřeby obcí Plzeňského kraje 2015“ na realizaci projektu „Rekonstrukce
náměstí Kryštofa Haranta - odvedení dešťových vod“.
9. Informace o přípravě a realizaci projektů.
10. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.

5

Bezdružický zpravodaj 8/2015

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Záměr směnit pozemky, které jsou ve vlastnictví města Bezdružice:


Katastrální
území

Bezdružice

LV č.

1

parc. č.

Druh

výměra m2

240

orná půda

5 449

236/2

orná půda

9 322

225

orná půda

162

629/6

TTP

3 215

626/3

orná půda

4 981

626/2

orná půda

82

629/9

TTP

433

649/9

TTP

7 182

649/6

TTP

7 516

602/1

TTP

1 015

588

TTP

539

800/4

TTP

854

846/5

TTP

471

948

orná půda

2 356

1497/2

TTP

360

299

TTP

820

1284/2

ostatní plocha 3 804

6
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Kohoutov u
Bezdružic

Křivce

1

1

266

orná půda

611

339/10

TTP

3 194

311/10

TTP

5 706

340/3

TTP

15 119

202/10

orná půda

16

203/1

ostatní plocha

2 014

202/11

orná půda

301

199/4

ostatní plocha

61

199/1

ostatní plocha

1 864

202/12

ostatní plocha

23

223

orná půda

1 565

250/2

TTP

2 534

300/5

TTP

280

300/4

TTP

486

300/1

TTP

17 408

295

ostatní plocha

223

202/16

orná půda

198

202/2

TTP

1 571

202/5

TTP

9 045

202/3

TTP

2 865

287/2

ostatní plocha

15

289/2

TTP

825

289/1

TTP

732

183/3

TTP

6 262

183/2

TTP

267

202/14

orná půda

75

183/5

TTP

53

7
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Křivce

Polžice u Bezdružic

1

1

183/6

TTP

48

202/15

orná půda

26

121/1

TTP

362

112/2

ostatní plocha 434

202/9

orná půda

624

202/13

orná půda

190

300/3

ostatní plocha 540

859/16

TTP

805

836/7

TTP

139

449/13

orná půda

8 000

449/12

orná půda

16 693

449/14

orná půda

7 818

449/7

TTP

687

202/1

ostatní plocha 4 352

128/4

TTP

6 405

128/2

TTP

6 495

128/5

TTP

1 559

76/8

orná půda

974

123/2

orná půda

5 090

76/7

orná půda

25 438

76/11

TTP

504

76/12

TTP

1 310

97

ostatní plocha 1 748

253/2

orná půda

745

203/16

orná půda

14 960

203/18

orná půda

9 450

203/22

ostatní plocha 433

203/17

orná půda

2 894

296/9

TTP

7 849
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Polžice u Bezdružic

Zhořec u Bezdružic

1

1

451/18 orná půda

458

202/1

ostatní plocha 4 352

2044

orná půda

2 666
cca 250 000 m2

Celkem

za pozemky, které jsou ve vlastnictví společnosti AGROFARMY BEZDRUŽICE, s. r. o.:
druh

výměra m2

776/1

TTP

19 757

771/6

orná půda 1 553

46/1

zahrada

1 204

46/2

zahrada

583

556 46/5

zahrada

979

Katastrální LV č. parc. č.
území

Bezdružice

Část pozemku parc. č. 138/18
označená v geometrickém plánu
č. 466-189/2015 jako pozemek
parc. č. 138/31
orná půda 387
Část pozemku parc. č. 138/18
označená v geometrickém plánu
č. 466-189/2015 jako pozemek
parc. č. 138/33
orná půda 205
Část pozemku parc. č. 138/18
označená v geometrickém plánu
č. 466-189/2015 jako pozemek
parc. č. 138/34
orná půda 14 361
Část pozemku parc. č. 138/18
označená v geometrickém plánu
č. 466-189/2015 jako pozemek
parc. č. 138/35
orná půda 10831
49 860 m2

Celkem
9
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4. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 12258/14/LCD s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
5. Realizaci části projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“ v rozsahu chodníků, parkovacích stání, autobusové zastávky podél jižní
fronty domů od čp. 44 k domu čp. 54.
6. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 10471/14/LCD s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
7. Uzavření Smlouvy o úvěru č. 0391174429 s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 na předfinancování projektu „Názorně,
a proto zábavně“.
8. Uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu
č. ZÚ/0391174429 s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4 na předfinancování projektu „Názorně, a proto zábavně“.
9. Uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1981434379/15 s Českou
spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
10. Rozpočtové opatření č. 7/2015.
2. 7. 2015
V 10:00 hodin byla v Plzni v pobočce České spořitelny, a. s. zahájena schůzka
k možnostem financování realizace 2. etapy rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta.
Od 13:00 hodin jednal starosta v Plzni v sídle firmy STRABAG, a. s. o možných variantách částečné realizace projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 2. etapa“.
13. 7. 2015 - 20. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Zápis z domovních schůzí konaných dne 22. 6. 2015.
3. Cenové nabídky na plynofikaci bytových domů čp. 245, 247 a 248 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice.
4. Návrh řešení křižovatky ulic Revolučních Gard, ČSA a K Řešínu.
5. Program 11. zasedání ZM dne 22. 7. 2015.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Žádost TJ Jiskra Bezdružice o udělení výjimky dle OZV č. 8/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku dne 25. 7. 2015 v době od 19:00 do 03:00 hod následujícího dne
za účelem konání taneční zábavy.
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3. Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 8/2011, o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku v Rekreačním areálu
Křivce dne 12. 9. 2015 do 03:00 hod následujícího dne za účelem pořádání
akce Motofest.
4. Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. 1506342292 s Generali Pojišťovnou a. s.,
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2.
 D. Rada města doporučuje:
1. Zastupitelstvu města schválit použití finančních prostředků z FRB
na plynofikaci bytových domů čp. 245, 247 a 248 v ulici Na Sídlišti, Bezdružice.
2. Zastupitelstvu města Bezdružice schválit záměr prodeje pozemku parc.
č. 94/12, druh pozemku orná půda o výměře 625 m2 za kupní cenu 170 Kč/
m2, pozemku parc. č. 94/11, druh pozemku orná půda o výměře 625 m 2
za kupní cenu 170 Kč/m2 vše v katastrálním území a obci Bezdružice.
 E. Rada města neschvaluje:
1. Zřízení vyhrazených parkovacích míst v ulici Na Sídlišti, Bezdružice.
15. 7. 2015
Od 10:00 hodin proběhlo jednání starosty se zaměstnanci Regionální rozvojové
agentury Plzeňského kraje k doplnění podkladů k žádostem o platbu a závěrečným monitorovacím zprávám k projektům: „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“, „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“ a „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 1. etapa“.
16. 7. 2015
Krátce po půl osmé bylo v kanceláři starosty zahájeno jednání se zástupci firmy
STRABAG, a. s. ve věci zahájení realizace části projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“.
Od 11:00 hodin proběhlo v Plzni jednání s Ing. arch. Bohumilem Králem
k přípravě směnné smlouvy.
Od 17:00 hodin se starosta v Kostelci zúčastnil jednání Místní akční skupiny
Český Západ.
20. 7. 2015
Odpoledne byla v areálu zahrady MŠ provedena certifikace herních prvků.
21. 7. 2015
Od 10:30 hodin jednal starosta v Plzni v pobočce České spořitelny, a. s. o možnostech financování realizace 2. etapy rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta.
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22. 7. 2015 - 11. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 17. 6. 2015.
3. Informace o přípravě projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“.
4. Informace o ukončení projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
5. Informace o ukončení projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
1. etapa“.
6. Informace o ukončení projektu „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“.
7. Informace o ukončení realizace projektu „Názorně, a proto zábavně“.
8. Informace o ukončení projektu „Rekonstrukce zahrady mateřské školy
v Bezdružicích v přírodním stylu“.
9. Informace o přípravě a realizaci projektů.
10. Informace o zůstatcích na bankovních účtech města k 30. 6. 2015.
11. Informace o zůstatcích na úvěrových účtech města k 30. 6. 2015.
12. Informace o vývoji daňových příjmů města.
13. Informace o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2015.
14. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Uzavření Směnné smlouvy č. 3/2015 o směně nemovitostí se společností AGROFARMY BEZDRUŽICE, s. r. o., Řešín 2, 349 53 Bezdružice, která tvoří
přílohu č. 4b.
4. Uzavření Kupní smlouvy č. 4/2015 o převodu nemovitosti pozemku parc.
č. 482/11 o výměře 1 905 m2, pozemku parc. č. 482/5 o výměře 1 199 m2, pozemku parc. č. 549 o výměře 188 m2 a pozemku parc. č. 451/18 o výměře
458 m2 vše v k. ú. Polžice u Bezdružic a obci Bezdružice za kupní cenu dle
Znaleckého posudku č. 3556/5/15 ve výši 34 390 Kč, která tvoří přílohu
č. 4c.
5. Uzavření Dohody o narovnání kupní ceny za pozemek parc. č. 94/17 v k. ú.
Bezdružice ve výši 10 700 Kč, která tvoří přílohu č. 4d.
6. Záměr prodeje pozemku parc. č. 94/12, druh pozemku orná půda o výměře
625 m2 a pozemku parc. č. 94/11, druh pozemku orná půda o výměře 625 m2
vše v katastrálním území a obci Bezdružice za účelem výstavby jednoho rodinného domu za kupní cenu 212 500 Kč.
7. Záměr směny pozemku parc. č. 571 o výměře 15 520 m2, druh pozemku trvalý travní porost v katastrálním území Řešín a obci Bezdružice, který je
12
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ve vlastnictví města Bezdružice za část pozemku parc. č. 138/1, typ parcely:
parcela zjednodušené evidence, zdroj parcely ZE: evidence nemovitostí,
označenou v geometrickém plánu č. 466–189/2015 jako pozemek parc.
č. 138/36 o rozloze 2 996 m2 v katastrálním území a obci Bezdružice, který
je ve vlastnictví fyzické osoby.
8. Rozpočtové opatření č. 8/2015.
9. Přidělení půjčky z FRB ve výši 150 000 Kč na zateplení domu.
10. Použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení na plynofikaci bytových domů čp. 245, 247 a 248 v ulici Na Sídlišti.
11. Přílohu č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy, Mateřské školy a Základní
umělecké školy Bezdružice, Školní 183, 349 53 Bezdružice.

23. 7. 2015
Od 8:00 hodin jednal starosta v Plzni s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje
a předsedou Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad panem Ivo
Grünerem o možnostech financování náhradních projektů v rámci 35. výzvy
Regionálního operačního programu Jihozápad.
Od 10:00 hodin se starosta v Domě U Haranta zúčastnil schůzky na téma
„Spádová centra“ k přípravě Strategie CLLD MAS Český Západ.
24. 7. 2015
Od 8:00 hodin proběhla v Plzni schůzka starosty se zástupcem firmy STRABAG, a. s. ve věci částečné realizace projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 2. etapa“.
28. 7. 2015
Starosta se v Olbramově od 9:00 hodin zúčastnil jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
30. 7. 2015
Krátce před polednem provedli zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje
kontrolu projektu „Obnova fasády domu č. p. 30 v Bezdružicích. Projekt byl
v roce 2014 podpořen dotací ve výši 200 tis. Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.
Odpoledne byla na pracoviště Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni předána žádost o platbu a závěrečná monitorovací zpráva
k projektu „Názorně, a proto zábavně“.
Mgr. Jan Soulek, starosta města
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Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou
plánována obvykle ve středu od 17:00 hodin v klubovně
Kulturního domu v Bezdružicích v těchto termínech:
3. 8. 2015 (pondělí)
9. 9. 2015
21. 10. 2015
11. 11. 2015
16. 12. 2015
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Městský úřad Bezdružice
bude
uzavřen dne:
v úterý 4. 8. 2015 od 8:00 do 11:00 hodin
z důvodu školení zaměstnanců.
Bc. Jana Wajdová
tajemnice MěÚ Bezdružice

14
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Nová vybavení učeben pro ZŠ Bezdružice
V Bezdružicích právě došlo k dokončení akce zaměřené na vybavení učeben
přírodovědných a technických předmětů a jazyků moderním výukovým vybavením. Projekt s názvem „Názorně, a proto zábavně“ registrační číslo
CZ.1.14/2.4.00/34.03185, byl podpořen Evropskou unií z Regionálního operačního programu Jihozápad v rámci 34. výzvy. Celkové výdaje projektu byly
ve výši 3,2 mil. Kč.
V rámci projektu byla specificky vybavena laboratoř chemie a učebny fyziky/
přírodopisu a jazyků vybavením pro experimentální a laboratorní výuku a moderními technologiemi.
Pořizovaného vybavení je značné množství, proto jen několik příkladů - dataprojektory s příslušenstvím, moderní digitální jazyková technika, demonstrační
učitelský stůl pro laboratoř chemie, žákovský laboratorní stůl, trinokulární digitální mikroskop s rozšířením o digitální fotoaparát, projekční mikroskop,
model parního stroje, 26 školních mikroskopů umožňující sledovat objekty
na monitoru PC, možnost pořízení fotografií nebo videa pozorovaného vzorku,
27 ks notebooků a programové vybavení pro výuku.
Projekt tak umožňuje používat moderní vzdělávací postupy ve výuce, čímž se
zvýší efektivita výuky, jazykové kompetence a připravenost žáků pro navazující studium a přispěje ke zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické obory.
Realizace projektu zároveň umožní nabídnout dětem další volnočasové aktivity v přírodovědné oblasti.

15
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Foto z archivů – nádražáci od manipuláků
Bezdružické parní léto na bezdružické lokálce je malým železničním svátkem, který často oživuje vzpomínky na doby minulé. Po celou existenci lokálky jezdil z Bezdružic do Pňovan minimálně jednou denně i nákladní vlak.
Bylo-li více zátěže, jelo se i dvakrát. Z lokálky se odváželo dřevo, obilí,
brambory a dříve i dobytek nebo štěrk z kamenolomu na Hradišťském
vrchu. Vlakem se z Cebivi odvážely také vánoční stromky. V opačném směru se tahaly vagony naložené uhlím, umělými hnojivy, mletým vápencem
nebo stavebními materiály. Stavebníci, kteří stavěli své domy v 80. letech si
jistě vzpomenou na doby, kdy se čekalo na nádraží na příjezd manipulačního
vlaku, který měl přivézt vagon s cementem pro zdejší prodejnu stavebnin.
Téměř celý obsah vagonu byl pak rozprodán přímo na nádraží. Nákladní vlaky měly samozřejmě také svůj personál. Do roku 1969 byla lokomotivní četa
parní lokomotivy dvojčlenná, na lokotraktoru potom už stačil pouze strojvůdce. Doprovod vlaku tvořil vlakvedoucí a dva průvodčí. Jmen lidí z Bezdružic by byla celá řada. Na fotografiích si je připomeňme. Nákladní vlaky
do Bezdružic přestaly jezdit v roce 1995.
Jiří Bízek
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Hry třetího tisíciletí
Dny 11. 6. - 13. 6. 2015 se pro některé žáky naší školy staly dny sportovního
klání. Ve čtvrtek 11. června jsme společně s 18 žáky vybranými z 3. - 5. ročníku odcestovali do Melchiorovy Huti. Zde jsme se nejprve ubytovali, vybalili a šli jsme si společně projít rozlehlé prostranství celého melchiorského areálu. První zahřívací zkouškou byl běh nazvaný míle přátelství (cca. 1200 metrů!), kterou jsme absolvovali v podvečer před večeří. Tím však čtvrteční
sportování nekončilo, naopak začalo. Následovala hra nazvaná pasák. Že tuto
hru neznáte? Ale určitě ano, jen pod názvem pálkovaná nebo baseball. Ač neznalí pravidel, pustili se naše děti do této hry s obrovskou vervou a nasazením. Řádně vysportovaní a unavení jsme ulehli a usnuli mezi prvními právě
my i děti.
V pátek ráno jsme se pěkně posilnili vydatnou snídaní a opět jsme ustrojeni
do sportovního odcházeli na hřiště. V průběhu dopoledne se na dvou hřištích
hrála vybíjená a přehazovaná.
Družstva se střídala a hrál každý, kdo měl ruce a nohy. Mezitím si každý také ,,odskočil“ splnit jednotlivé disciplíny trojboje - skok daleký, běh na 50m
a hod kriketovým míčkem. Po výborném obědě následoval kratičký odpočinek a návrat na sportovní kolbiště. Tentokrát nás vítala travnatá plocha a s ní
spojený fotbalový ,,mač“. Naši útočníci – Tomík Procházka a Lukáš Korim
byli velikou oporou celému našemu týmu. Musíme však vyzdvihnout i naše
děvčata, která coby obránkyně, zabránily s nasazením vlastního těla dvěma
brankám. Eliška Mudrová a Jindřiška Vlažná neváhaly použít místo hlavičky
svůj obličej. To je důkaz toho, že děvčata jsou platná i v typicky mužském
sportu. Večer jsme si opekli vuřty a na řadu přišel tolik obávaný bobřík odvahy.
Letos jsme si ho připravili sami. Skupinky, ve kterých museli být dva chlapci
a dvě děvčata, vyrážely v určitých časových intervalech na trasu kolem celého areálu. Cestou měli potkat pouze jedno ,,strašidlo“, které jim prozradilo
heslo ,,Melchiorka nemá chybu!“ Tímto heslem se prokázali u cíle a poté se
mohli jít osprchovat a ulehnout.
Poslední ráno jsme si sbalili, vyklidili chatky a po snídani jsme měli možnost
vyzkoušet si netradiční disciplíny z OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Kdo to stihl, mohl si zahrát tenis, stolní tenis i golf. Závěrečnou disciplínou před vyhlášením výsledků byla běžecká štafeta. Každý tým
sestával z dvaceti běžců a kdo jich dvacet neměl – musel najít dobrovolníky,
co běželi dvakrát. Pak už následovalo vyhlášení výsledků a rychlý návrat domů. A protože rádi sportujeme, těšíme se již na další ročník.
Za své svěřence
Mgr. L. Blažková a Mgr. M. Hartenscheidtová
20
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Vzpomínky na školní výlety
Klášter Teplá, Loket nad Ohří, Svatošské skály
V úterý 16. června se žáci 4. a 5. třídy vydali na školní výlet. V půl osmé
jsme netrpělivě čekali před školou na „jiskrácký“ autobus, který nás odvezl
do Kláštera Teplá. Tam pro nás pan farář Benedikt Košlab měl připravenou
prohlídku kostela a historické knihovny. Po prohlídce jsme pěšky došli
na vlakové nádraží v Teplé, kde jsme nastoupili do vlaku směr Mariánské
Lázně. V Mariánských Lázních jsme přestoupili do moderního vlaku Regioshark, který nás pohodlně a rychle dovezl do Nového Sedla u Lokte. Do dalšího cíle našeho výletu nás odvezla nám všem dobře známá „lokálka“.
Od 13:00 hodin jsme absolvovali předem objednanou komentovanou prohlídku hradu Loket. Paní průvodkyně nás poutavým povídáním seznámila
s historií hradu a celého města. Zejména zdůraznila zásluhy krále Karla IV.
a několik zajímavostí z jeho života. Po skončení komentované prohlídky jsme
si mohli ještě prohlédnout další části hradu. Strašidelná byla především prohlídka expozice s názvem „Útrpné právo“. Nezbytnou součástí každého školního výletu je nákup suvenýrů pro své nejbližší. Po krátkém odpočinku jsme
se chvilku před třetí hodinou odpolední vydali podél řeky Ohře po modře značené turistické cestě směrem k třetímu cíli našeho výletu, kterým byly Svatošské skály. Po cestě nás čekalo několik zajímavostí. Po cca 2 km jsme přišli
na rozcestí „U Štoly“, kde se od 14. století těžila cínová ruda. Nejprve v náplavech řeky, později se razily průzkumové štoly. Po dalších cca 2,5 kilometrech jsme na rozcestí „U Svatošských skal“ viděli dvě ohrazená velká mraveniště. Kousek za nimi jsme si prohlédli informační tabuli o Svatošských skalách. Mimořádným zážitkem byl přechod po visutém mostě přes řeku Ohři.
Z pravého břehu řeky se nám naskytl nádherný pohled na Svatošské skály.
Po občerstvení v příjemné restauraci jsme se vydali na tříkilometrový závěrečný pěší výšlap k vlakové zastávce Karlovy Vary – Doubí. Po chvilce čekání jsme nasedli do motorového vlaku směr Teplá. V Teplé jsme přesedli
do našeho autobusu a osobního automobilu pana Ladislava Filipa a plni zážitků jeli do svých domovů.
Chtěli bychom poděkovat za dopravu autobusem do Teplé panu Lumíru Kadlecovi. Za odvoz autobusem z Teplé děkujeme panu Jindřichu Myškovi.
Za dopravu tam i zpět moc děkujeme panu Ladislavu Filipovi.
Hornický skanzen Stříbro
O týden později v úterý 23. června jsme se vydali na tajný výlet. Žáci věděli,
že pojedeme autobusem do Stříbra a cíl výletu si den předem vyluštili
v křížovce. Odjezd z Bezdružic byl v 8:15 hodin linkovým autobusem.
Do Stříbra jsme přijeli kolem deváté hodiny a od půl desáté jsme měli objed21
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nanou prohlídku Hornického skanzenu. V celém areálu je možno shlédnout různou důlní techniku používanou v minulosti, historické exponáty doplňuje funkční důlní lokomotiva. Součástí skanzenu je i ústí Královské dědičné štoly Prokop.
Tuto štolu o délce 700m jsme si prošli. Po návštěvě historického skanzenu nás
čekalo sladké občerstvení v cukrárně. Výlet se nám také moc líbil.
Každý výlet má svůj konec, jako měl začátek.
A co skončí, to už nikdy nejde vrátit nazpátek,
Je to pravda, je to pravda, je to pravda hepčí!
I když máme výlety rádi, prázdniny jsou lepší!
Za žáky 4. a 5. třídy Mgr. Jana Soulková
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci srpnu 2015 se dožívají
významného životního jubilea
tito naši občané:

Bešťák Vladislav
Howorková Elisa
Němcová Marie
a
Zajíčkovská Zdeňka
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

24

Bezdružický zpravodaj 8/2015

25

Bezdružický zpravodaj 8/2015

26

Bezdružický zpravodaj 8/2015

27

Bezdružický zpravodaj 8/2015

28

Bezdružický zpravodaj 8/2015

Plán akcí na rok 2015
8. – 9. 8. 2015

Bezdružické parní léto

10. 10. 2015

Chovatelská výstava

17. 10. 2015

Hasičská zábava

7. 11. 2015

Setkání seniorů

14. 11. 2015

Martinské setkání v Křivcích

20. – 22. 11. 2015

Dechovka / divadlo Vosto5

28. 11. 2015

Zdobení vánočního stromu

29. 11. 2015

Mikulášská besídka

13. 12. 2015

Vánoční trhy

Divadlo
Nabídka předplatného na sezonu 2015/2016
do divadla J. K. Tyla v Plzni.
Začátky představení vždy v neděli od 16:00 hod.
Doprava autobusem zdarma.
Bližší informace v podatelně MěÚ Bezdružice
nebo na tel. 374 630 511.
Nutno se přihlásit nejpozději do 24. 8. 2015.
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TJ JISKRA
Bezdružice
hledá správce
fotbalového stadionu v Bezdružicích.
Jedná se o sekání, zalévání
a drobné údržbářské práce.
Bližší informace
na tel. č. 724 318 311.
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SPORT
Kopaná
Zahájení podzimní soutěže v kopané.
Muži
22. 8.

SO 17:00

Be – Dl. Újezd

30. 8.

NE 16:00

Koloveč – Be

23. 8.

NE 14:00

Be – Žihle

29. 8.

SO 10:00

Hadačka - Be

Dorost

XXXII. Memoriál Otto Ernsta a Františka Klavrzy
V sobotu 25. července se uskutečnil na fotbalovém hřišti TJ Jiskra Bezdružice
XXXII. ročník fotbalového turnaje Otto Ernsta a Františka Klavrzy. Ve čtvrtek
před turnajem svou účast odřekli fotbalisté z Kokašic a tak se fotbalového klání
zúčastnila tři mužstva: TJ Jiskra Bezdružice, TJ Sokol Teplá, TJ Nový Kostel.
Hrálo se každý s každým 2 x 35 minut s těmito výsledky:
Bezdružice – Nový Kostel

8:1

Bezdružice – Teplá

4:0

Nový Kostel – Teplá

7:2

Vítězem turnaje se stali domácí fotbalisté. Na druhém místě se umístil TJ Nový
Kostel a na třetím místě skončil TJ Sokol Teplá. Nejlepším brankářem byl vyhlášen bezdružický brankář Luděk Beran, který obdržel během celého turnaje
jen jednu branku. Nejlepším střelcem turnaje se stal Lukáš Čada s pěti góly. Poděkování patří rozhodčím, kterými byli pánové Petr Holík st. a Martin Valenta.
Za TJ Jiskra Bezdružice Mgr. Jan Soulek
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Nabízíme rekvalifikační kurzy - masér, pedikúra, manikúra a nehtová modeláž, akreditováno MŠMT ČR.
Dále 25 druhů doškolovacích kurzů pro maséry - reflexní terapie, lymfatická masáž, baňkování a mnoho
dalších.
Individuální termíny výuky!
Více na www.vip-relax.cz, tel. 604238911
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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 u p. Steinerové.
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 u p. Šaškové
721 546 638 u p. Steinerové

Ceny za 1 hodinu:
Tělocvična
300 Kč
Hřiště bez osvětlení
100 Kč
Hřiště s osvětlením
150 Kč

Vydává: Město Bezdružice
Městský úřad Bezdružice
ČSA 196, 349 53 Bezdružice
tel.: 374 630 511
fax: 374 630 522
e-mail: mesto@bezdruzice.cz.
www.bezdruzice.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 11028.
Redakční rada: Mgr. Jan Soulek, Lumír Kadlec,
Jiří Bízek, Petr Maroušek, Martin Kadeřávek, Vladimíra Havlíková.
Autor neoznačených fotografií: Jiří Bízek
Vychází 3. srpna 2015.
Uzávěrka dalšího vydání je 21. srpna 2015.
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 9/2015 vyjde 1. září 2015.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
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Pivní slavnosti 18. 7. 2015
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