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Vážení občané,
neúprosným tempem rok 2016 doputoval do posledního měsíce své první poloviny. Za tři týdny začne astronomické léto. Po velmi suchém začátku jara sice
přišlo v druhé polovině května několik vydatných dešťů, ale vzhledem
k loňskému suchu si možná většina z nás bude přát, aby se tentokrát naplnila
pranostika o Medardovi.
Přelom dubna a května je ve znamení jedné ze starých českých tradic. Stavění
staročeské máje mají u nás ve svých rukou již mnoho let dobrovolní hasiči.
K úspěšnému průběhu celé akce nestačí jen nadšení a práce všech organizátorů, důležité je i počasí. V posledních letech se stavění máje většinou potýkalo
s nepřízní počasí. Letos nám však počasí ukázalo svou lepší tvář a vydatně tak
přispělo ke spokojenosti nejen organizátorů, ale také všech zúčastněných.
Příjemné jarní počasí se letos usmálo i na jubilejní dvacátou Floriánskou pouť.
Loňské velmi chladné počasí bylo zapomenuto. K příjemnému průběhu naší
pouti přispělo nejen počasí, ale také zajímavý kulturní program včetně tradičních pouťových atrakcí. K úplné spokojenosti organizátorů i návštěvníků chyběla pestřejší nabídka občerstvení. Zajištění širší nabídky občerstvení je pro
příští rok největším úkolem. K pouti mimo jiné patří i výstava fotografií připravená panem Jiřím Bízkem. Tentokrát bylo tématem výstavy náměstí Kryštofa Haranta. Kromě prohlídky zajímavých fotografií z minulosti a současnosti
jsme všichni mohli podpořit svým hlasem rekonstrukci našeho náměstí
v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2015. Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří naší velmi povedené stavbě loňského roku dali svůj hlas.
Při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které se konalo dne 24. května
v Měšťanské besedě v Plzni, jsme kromě nominace v kategorii Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi) sice žádné další ocenění nezískali, ale už samotná nominace je velkým úspěchem. Do 13. ročníku soutěže se totiž přihlásilo celkem 28 staveb, z nichž na hlavní ocenění odborná porota nominovala devatenáctku nejlepších. Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta získala
od odborné poroty toto hodnocení: „Nominaci na titul Stavba roku získává
za nový nadstandardní návrh centrálního zanedbaného prostoru města. Na první pohled zaujmou žulové plochy bez obrubníků, které dávají náměstí lidský
rozměr. Parteru sluší zvolené moderní osvětlení s LED svítidly. Velice efektní
je rovněž nasvícení kostela a sousoší svatého Floriána. V loňském roce opravený dům Kryštofa Haranta tak získal důstojného příbuzného.“ Další podrobnosti
a výsledky soutěže najdete na www.stavbarokupk.cz. Součástí soutěže Stavba
roku Plzeňského kraje je také putovní výstava. Na základě předběžné dohody
s organizátory by letos mohla výstava zavítat i k nám do Bezdružic. Kdy to bude, ale v tuto chvíli ještě není známo.
Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta se stala jednou z mnoha částí putovní
výstavy Má vlast cestami proměn. Již 8. ročník této velmi zajímavé výstavy
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byl zahájen v sobotu 21. května v Praze na staroslavném Vyšehradě. Všechny
informace o výstavě a všechny přihlášené proměny najdete
na www.cestamipromen.cz. Na této webové adrese můžete také hlasovat o proměnu roku 2016.
Ve středu 18. května se k dalšímu zasedání sešlo zastupitelstva našeho města.
Hlavním bodem zasedání mělo být schválení úvěrové smlouvy, která by
za mnohem výhodnějších podmínek nahradila hypoteční úvěr. Hypoteční úvěr
sloužil k financování nástaveb na bytových domech č. p. 247 - 248 a 260 - 261.
V době výstavby celkem dvanácti nových bytů nebyla jiná možnost, než financování jejich výstavby řešit hypotečním úvěrem s dvacetiletou splatností.
V červnu letošního roku končí třetí pětileté období fixace úrokové sazby. Již
v dubnu jsme začali vyjednávat o nové výši úrokové sazby. Poměrně rychle se
nám podařilo vyjednat nový úvěr s úrokovou sazbou ve výši 0,79 % p. a.
Na konci první červnové dekády bude provedeno předčasné splacení hypotečního úvěru. Mimořádná splátka hypotečního úvěru bude provedena z nového
úvěru s výše uvedenou úrokovou sazbou, která bude pevná až do konečného
splacení úvěru v září roku 2022. Schválení nového úvěru mělo lehce dramatickou předehru. K tomu, aby zastupitelstvo bylo usnášení schopné, musí být zasedání přítomno minimálně osm jeho členů. Z patnáctičlenného zastupitelstva
se v předstihu omluvilo pět členů. Na začátku zasedání krátce po sedmnácté
hodině bylo v klubovně kulturního domu přítomno jen sedm členů zastupitelstva. Po necelých patnácti minutách se naštěstí dostavil potřebný chybějící člen
zastupitelstva a vše mohlo proběhnout dle předpokladů.
V dubnu loňského roku požádalo město Hasičský záchranný sbor Plzeňského
kraje o bezúplatný převod vozidla CAS 32 pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Bezdružice. Po drobných peripetiích byla operativně radou města v pátek 13. května schválena smlouva o bezúplatném převodu vozidla mezi obcí Dnešice a městem Bezdružice. V sobotu 14. května si po více než
ročním čekání členové naší jednotky sboru dobrovolných hasičů přivezli cisternovou automobilovou stříkačku TATRA 148. Uvnitř tohoto zpravodaje najdete
pozvánku na ukázku vozidla CAS 32 TATRA 148, která se uskuteční v sobotu
4. června od 15:00 hodin u hasičské zbrojnice.
A co dalšího nás ještě v červnu čeká? V sobotu jedenáctého jsou především
všechny děti zvány našimi dobrovolnými hasiči na tradiční oslavu dětského
dne. V červnu vrcholí všechny fotbalové soutěže. Šestý měsíc roku je ale
zejména posledním měsícem školního roku. Školákům a všem pedagogům přeji
úspěšné zakončení školního roku. Všem ostatním přeji pohodový konec jara
a příjemný začátek léta.
Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
květen 2016
3. 5. 2016
Od 13:00 hodin se starosta v kanceláři starosty města Stříbra zúčastnil jednání
Komise památkové péče při ORP Stříbro.
6. 5. 2016
Od 10:00 hodin proběhla za účasti starosty v Plzni v sídle Správy železniční
dopravní cesty, s. o., Stavební správa západ pracovní schůzka ke koordinaci
stavby „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice“
s plánovanou výstavbou lávky.
Od 11:30 hodin jednal starosta s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje panem
Ivo Grünerem.
9. 5. 2016 - 37. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace za 1. čtvrtletí roku 2016.
3. Informaci o nominaci stavby „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta
v Bezdružicích“ v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2015.
4. Nabídku firmy K. N. servis s. r. o., Hřbitovní 37, 312 16 Plzeň na provedení
generální opravy kabiny vozidla Multicar M25.
5. Nabídku společnosti Asfalt OK s. r. o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České
Budějovice.
6. Informace o soutěži Vesnice roku 2016.
7. Nabídku společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.,
Rybná 14, 110 05 Praha 1.
8. Nabídku Hypoteční banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
9. Program 21. zasedání ZM dne 18. května 2016.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. 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 Bezdružicích –
koupaliště dne 20. 5. 2016 v době od 20:00 do 24:00 hod.
3. Dohodu o zajištění služeb č. 1/2016 na zajištění pouťových atrakcí na akci
Floriánská pouť v termínech: 6. – 7. 5. 2017, 5. – 6. 5. 2018 a 4. – 5. 5.
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2019 s Lunaparkem EDEN, Zdeňkem Holzknechtem, Pod Sady 22, 143 00
Praha.
4. Revokaci usnesení č. 30/C6/2016.
5. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 1/2006 na pozemek p. p. č. 1158/1,
druh pozemku trvalý travnatý porost o celkové výměře 1 295 m2 dohodou
ke dni 10. 5. 2016.
6. Dohodu o ukončení nájmu na část pozemku p. p. č. 855/18 o výměře 60 m2
v katastrálním území Bezdružice ke dni 30. 4. 2016.
7. Záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 83/3 o výměře 180 m2, druh pozemku
orná půda, v katastrálním území Bezdružice za účelem využití parkování vozidel za roční nájemné 1Kč/m2.
8. Odměnu vedoucímu organizační složky města Technické služby.
9. Finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč spolku Plzeňská dráha, Družstevní 17,
301 00 Plzeň.
10. Nabídku akceptace platebních karet prostřednictvím České spořitelny, a. s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
11. Cenovou nabídku firmy K. N. servis s. r. o., Hřbitovní 37, 312 16 Plzeň
na dodávku korby na MULTICAR M25 se zvýšeným čelem korby za cenu
42 080 Kč bez DPH.
12. Umístění sídla Spolku přátel Kryštofa Haranta, Horní Polžice E 8, 349 53
Bezdružice na adrese náměstí Kryštofa Haranta 30, 349 53 Bezdružice.
13. 5. 2016 - 38. jednání Rady města Bezdružice
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou s Obcí Dnešice, Dnešice
53, 334 43 Dnešice. Předmětem převodu movitého majetku je speciální požární automobil CAS 32 Tatra.
16. – 18. 5. 2016
Krajským úřadem Plzeňského kraje bylo provedeno přezkoumání hospodaření
města Bezdružice za rok 2015.
18. 5. 2016 - 21. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 27. 4. 2016.
3. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
4. Informace o přípravě projektu „Revitalizace zeleně v ulici Na Sídlišti v Bezdružicích“.
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5. Informace o přípravě a realizaci projektů.
6. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Rozpočtové opatření č. 5/2016.
4. Smlouvu o úvěru č. 0391969459 s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4.
5. Provedení mimořádné splátky úvěru u Hypoteční banky, a. s., Radlická
333/150, 150 57 Praha 5 (Smlouva o poskytnutí úvěru reg. č. 3400/03079101/01/01-001/00/R) dle přílohy č. 5 d).
 E. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Nabídku Hypoteční banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
19. 5. 2016
Od 17:00 hodin se starosta v Dolních Polžicích zúčastnil jednání Výboru partnerství MAS Český Západ, z. s.
20. 5. 2016
Od 8:00 hodin se v Plzni v sídle Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje uskutečnila pracovní schůzka k dalšímu postupu při koordinaci stavby
„Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice“ s plánovanou výstavbou lávky.
Po deváté hodině podepsal starosta v pobočce České spořitelny, a. s., ve Františkánské ulici v Plzni smlouvu o úvěru, která nahradí méně výhodný hypoteční
úvěr na financování bytových nástaveb na domech č. p. 247, 248 a 260, 261
v ulici Na Sídlišti v Bezdružicích.
21. 5. 2016
Starosta byl v Praze na Vyšehradě přítomen slavnostnímu zahájení putovní výstavy „Má vlast cestami proměn 2016“.
24. 5. 2016
Od 8:00 hodin se uskutečnilo ve Stříbře jednání starosty s paní Ivanou Osmikovou ve věci projektu na rekonstrukci hasičské zbrojnice z hlediska památkové
péče.
Od 19:00 hodin se v Měšťanské besedě v Plzni za účasti starosty uskutečnilo
slavnostní vyhlášení soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2015.
25. 5. 2016 - 39. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Změnu vnitřního předpisu č. 4 – Pracovní řád, který se týká zavedení indispozičního volna.
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3. Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2016 ve výši 102 500 Kč, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Nájemní smlouvu č. 5/2016 na pozemek p. p. č. 1258/4 o výměře 144 m2
a část pozemku p. p. č. 1258/5 o výměře cca 464 m2, druh pozemku zahrada,
v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako zahrada za roční nájemné 608 Kč na dobu neurčitou.
3. Pachtovní smlouvu č. 6/2016 na pozemky p. p. č. 2055 o výměře 142 m2,
p. p. č. 2061 o výměře 565 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č. 2060
o výměře 647 m2, druh pozemku orná půda vše v katastrálním území Zhořec
u Bezdružic za účelem zemědělského využití za roční nájemné celkem
2 272,74 Kč na dobu neurčitou.
4. Nájemní smlouvu č. 7/2016 na pozemky p. p. č. 46/1 o výměře 1 204 m2
a p. p. č. 46/2 o výměře 583 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním území
Bezdružice za účelem využití jako zahrada za roční nájemné 1 787 Kč na dobu neurčitou.
5. Záměr pronájmu pozemku p. p. č. 1158/1 o celkové výměře 1 295 m 2 druh
pozemku trvalý travnatý porost v katastrálním území Bezdružice za účelem
využití jako zahrada za roční nájemné 1 Kč/m2 na dobu neurčitou.
6. Uzavření Nájemní smlouvu č. 8/2016 na část pozemku p. p. č. 1486/7
o výměře 11 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako venkovní terasa za nájemné 10 Kč/m2 na dobu určitou do 20. 6. 2016.
7. Záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 1486/7 o výměře cca 11 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako
venkovní terasa za nájemné 10 Kč/m2 na dobu určitou od 21. 6. 2016
do 31. 10. 2016.
8. 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 Bezdružicích – koupaliště dne 18. 6. 2016 v době od 20:00 do 02:00 hod následujícího dne.
9. Darovací smlouvu č. 1/2016 ve výši 3 109 Kč.
 E. Rada města neschvaluje:
1. Žádost o spolupráci se společností Centrum české historie, o. p. s., Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6 při vydání knihy ANTHROPOID –
PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.
8
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26. 5. 2016
Od 13:00 hodin se v Domě U Haranta uskutečnila koordinační schůzka
k přípravě bojové ukázky „Vlastním pořádkem“, která by se měla konat dne
23. 7. 2016 v Bezdružicích.
27. 5. 2016
Od 9:00 hodin se starosta v Karlových Varech zúčastnil jednání Valné hromady
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ).
30. 5. 2016
V 11:00 hodin bylo v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje zahájeno další
jednání ke koordinaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany –
Bezdružice“ s plánovanou výstavbou lávky.
31. 5. 2016
Od 13:00 hodin se v Černošíně uskutečnila členská schůze dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
Jan Soulek, starosta města

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
se uskuteční ve středu 22. 6. 2016 od 17:00 hodin
v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích.
(změna termínu a místa konání vyhrazena).

Informace pro občany
Očkování psů se uskuteční
dne 10. 6. 2016 od 16:00 hod
u Kulturního domu v Bezdružicích.
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Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení
kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016
(podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úřady s rozšířenou působností
(u nás Městský úřad Stříbro) chtít doklad o provedení kontroly (zda je kotel
v pořádku). Pokud doklad majitel nemovitosti nepředloží, může mu hrozit pokuta ve výši 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu
a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí
pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného
společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické
kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.
Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi
na odkaze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Případné dotazy můžete
i posílat na e-mail: zeleny@komora.cz (Hospodářská komora České republiky).
K 26. dubnu 2016 působí v rámci celé ČR 452 odborně způsobilých osob, které jsou schopny realizovat kontrolu spalovacího stacionárního zdroje na tuhá
paliva. V Plzeňském kraji provádí kontrolu technického stavu kotlů celkem
19 osob.
Podrobnější informace Vám sdělí paní Jaroslava Urbánková, referentka odboru výstavby a životního prostředí.
Jana Wajdová
Tajemnice MěÚ Bezdružice
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STANOVIŠTĚ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Nádoby na tříděný odpad na náměstí Kryštofa Haranta jsou opět umístěny
na příjezdové ploše u rampy bývalé prodejny Jednoty, s. d..
Přehled stanovišť:
Bezdružice:


v ul. ČSA k vlakovému nádraží: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé,
bioodpady



v ul. ČSA u Kulturního domu: papír, plasty, sklo barevné, jedlé oleje
a tuky



v náměstí Kryštofa Haranta (příjezdová plocha u rampy bývalé prodejny Jednoty s. d.): papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé, bioodpady



v ul. Školní u Základní školy: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé



v ul. Na Sídlišti: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé, jedlé oleje
a tuky, oděvy a textilní materiály



v ul. Revolučních gard: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé, bioodpady



v ul. Úterská u Sběrného dvora Bezdružice: papír, plasty, sklo barevné



v ul. Plzeňská u kapličky: bioodpady

Horní Polžice:

papír, plasty, sklo barevné

Kamýk:

plasty

Křivce:

papír, plasty, sklo barevné

Loučky:

plasty

Pačín:

papír, plasty, sklo barevné

Jaroslava Urbánková
Referentka životního prostředí
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Český klub nedoslýchavých HELP, Tomanova 3, Plzeň zajišťuje bezplatnou poradnu pro nedoslýchavé občany v roce 2016 v zasedací
místnosti radnice Masarykovo nám. 1, Stříbro (přízemí) Kontaktní
sociální pracovnice organizace paní Alena Štauberová bude přítomna
od 8:30 - 11:00 hod.
ve dnech 2. 6., 1. 9., 6. 10., 3. 11. a 1. 12. 2016.
Český klub nedoslýchavých nabízí občanům bezplatné sociální,
zdravotní a technické poradenství, zprostředkování oprav a servisu
sluchadel, prodej kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé
a neslyšící, dále baterií do sluchadel, zesílené telefony, signalizační
zařízení atd.
Alena Štauberová
Sociální pracovnice
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Foto z archivů
Mezinárodní den dětí
Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé
doporučováno v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však
nebyl vyhlášen. Tato konference se konala 1. června 1925. Ve stejný den se
v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální
konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se
staly ve stejný den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později.
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo
ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí.
Den pro ochranu dětí se začal
slavit rok po jeho vyhlášení
a oslavy probíhaly každý rok.
Některé státy převzaly datum
a postupně se ze Dne pro
ochranu dětí stal Den dětí nebo
také jiným názvem Mezinárodní den dětí. Československo,
později Česká republika také
převzala toto datum, proto se
u nás slaví Mezinárodní den
dětí na začátku
června
(převzato z Wikipedie).
V dnešní rubrice „Foto
z archivů“ jsou použity fotografie od paní Hany Vrbové
a je na nich zachycena oslava
Mezinárodního
dne
dětí
v Bezdružicích v roce 1957.
Jiří Bízek

15

Bezdružický zpravodaj 6/2016

16

Bezdružický zpravodaj 6/2016

17

Bezdružický zpravodaj 6/2016

ZPRÁVNIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
VE STŘEDU 11.KVĚTNA JSME S NAŠIMI
MAMINKAMI OSLAVILI JEJICH SVÁTEK .
ZAZPÍVALI JSME, ZATANČILI, PŘEDNESLI
BÁSNIČKU A ZA NÍ DOSTALI PĚKNOU
HUBIČKU.
CO NÁS ČEKÁ
LETNÍ DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
VÝLET DO NEBÍLOV ZA POHÁDKOU
POHÁDKA U NÁS VE ŠKOLCE
NA POHÁDKU PŮJDEME TAKÉ K PRVŇÁČKŮM DO ŠKOLY
HRY, HRY, HRY………ROZLOUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI
A OPÉKÁNÍ NA NAŠÍ KRÁSNÉ ZAHRADĚ
PŘEJEME KRÁSNÝ ZAČÁTEK LÉTA – KAMARÁDI ZE ŠKOLKY

DEN ZEMĚ
Jako každý rok připravili učitelé bezdružické školy pro své žáky v pátek
22. 4. 2016 tradiční Den Země. V poslední době se na naší škole nepoužívají jen klasické vyučovací metody, ale přechází se i na projektové vyučování.
Učitelé si pro žáky přichystali různé projekty zaměřené na některé historické, kulturní a společenské události. Posledním projektem, který probíhal
na bezdružické škole, byla akce věnovaná Dni Země. Žáci všech ročníků
vyšli do okolí Bezdružic, aby se seznámili s některými zajímavostmi přírody svého bydliště. Zároveň se však vybavili igelitovými pytli, aby do nich
mohli sebrat plastové a papírové odpadky po neukázněných turistech. Naši
šesťáci prošli a uklidili cestu do Horních Polžic. Osmáci a deváťáci uklidili
celou trasu až k Zaječáku. Sedmáci se vydali do Potína a k Žižkovu mlýnu.
Ti nejmenší se zaměřili na nejbližší okolí školy. Zároveň se žáci snažili vyfotografovat ty nejlepší a naopak i ty nejhorší úkazy přírody. Tato akce pomohla dětem lépe poznat své okolí a zároveň děti mohly také přiložit ruku
k dílu a nějakým způsobem se podílet na úklidu přírody kolem nás.
Žáci 7.ročníku
ZŠ Bezdružice
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Foto: Karel Seknička
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Za poznáním Prahy
V neděli 24. 4. 2016 jsme se konečně dočkali, my žáci 4. třídy, dlouho plánovaného a očekávaného výletu do Prahy. Na tento výlet jsme se připravovali již
14 dní, kdy jsme se pomocí knih, mapy a pracovních listů seznamovali
s pamětihodnostmi Prahy, našeho hlavního města.
Cesta do Prahy nám rychle uběhla. Řidič pan Luděk Štefanisko se osvědčil
a dovezl nás bezpečně až k Domu dětí a mládeže na Klamovce, kde jsme měli
zajištěné ubytování. Jelikož nás čekal muzikál, bylo nutno se bleskurychle ubytovat, převléci se do svátečních ,,ohozů“ a vyrazit. Za doprovodu pana inženýra
Pavla Petra (Kevinova pradědečka) jsme jeli tramvají i metrem do Kongresového centra.
Muzikál ,,Ať žijí duchové“ nás rozezpíval, neboť byl plný nám velmi dobře známých písniček ze stejnojmenného filmu a písniček Svěráka a Uhlíře. O přestávce jsme se nechali vyfotit s muzikálovým pozadím. Poznali jsme dokonce pár
povědomých tváří z televize například pana Jiřího Korna, Danu Batulkovou,
Chantal Poullain, Romana Vojtka či Aničku Fialovou.
Po dvouhodinovém sezení nám přišla vhod krásná procházka na Vyšehrad. Podívali jsme se na místo, odkud Horymír na svém koni Šemíkovi skočil do Vltavy.
Prošli jsme také hřbitov slavných Slavín. Hledali jsme hrob Boženy Němcové,
ale nenašli jsme ho. Potěšilo nás, když jsme našli hrob alespoň několika nám
známých osobností (pana Brzobohatého, Karla Čapka, Františka Křižíka a Waldemara Matušky). Vzhledem k špatnému počasí jsme pomalu vyrazili k domovu
na Klamovku.
Po příchodu do Domu dětí nás paní učitelka seznámila s pravidly domu a ubytovacím řádem, který jsme samozřejmě celý pobyt bez problémů dodržovali. Také
jsme obdrželi prázdné deníčky s tím, že si máme o každém dni vše pečlivě zapisovat.
Večer nás čekala výborná večeře. Paní Štefanisková, dále jen teta Hanka, a paní
Valigová, dále jen teta Ali, se jako kuchařky dobře zapsaly. Špagety á la Miksová nám všem moc chutnaly. Následoval večer plný zábavy a legrace. Průběžně
jsme vykonávali večerní hygienu a hráli hry, které jsme s sebou měli až do večerky v půl desáté. Pak hráli hry naši dospěláci a také se dobře bavili.
Ráno jsme vyskočili, oblékli jsme to nejteplejší, co jsme s sebou měli a nasnídali jsme se. Buchtičky od maminek a babiček byly vydatné. Strejda Luďa s tetami
vyráběli naši svačinu v podobě toustů. Šlo jim to výborně a rychle, a proto jsme
již v osm hodin vyfasovali fosforeskující vesty, abychom byli dobře identifikovatelní v davu, a vyrazili do středu města.
Václavské náměstí bylo náš první cíl. Prohlédli jsme si sochu Svatého Václava
od sochaře Myslbeka i Národní muzeum. Viděli jsme mnoho bank a hotelů, di20
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vadlo Studio 2 a okukovali jsme architekturu historických budov. Cestou na Staroměstské náměstí jsme se podívali na Karlovu univerzitu a Stavovské divadlo.
Na Staromáku si nás fotili Japonci, jako bychom byli sami nějaká atrakce. Nám
se to líbilo a smáli jsme se na celé náměstí. Abychom se zahřáli, oběhli jsme několikrát pomník mistra Jana Husa. Zastavili jsme se u pamětní desky popravy
27 pánů po stavovském povstání, kde jsme si vzpomněli na Kryštofa Haranta.
Krásným, byť rychlým, zážitkem se pro nás stal Staroměstský orloj.
Poté nás všechny Kevin překvapil milou zprávou. Prababička nám všem zaplatila hodinovou okružní jízdu Prahou malým vláčkem! Projížďka byla komentována, a tak jsme měli možnost zhlédnout mnoho zajímavých míst Prahy. Přestávka
u Pražského hradu nám dala jednak možnost zazpívat si lidové písničky
s místními umělci, jednak si užít vyhlídky na Prahu. Po vystoupení z vláčku
jsme usoudili, že jsme tak zmrzlí, že je nutno si dát horký čaj. V nedalekém
KFC jsme se zahřáli a pokračovali dále směrem ke Karlovu mostu. Měli jsme
takové štěstí, že u Karlova mostu byl sám král Karel IV. (student v masce krále),
a tak jsme se s ním vyfotili. Přešli jsme Karlův most a zaparkovali u McDonalda, kde jsme se naobědvali. S plnými bříšky jsme se vydali na prohlídku Národního divadla. Tam jsme byli v opravdovém úžasu. Od základních kamenů
ve sklepě až po vyhlídku na střeše u trojspřeží, které váží 9 tun a 6 kil zlata
na střeše, jsme viděli úplně vše a vše se nám také moc líbilo. U Hynaisovy opony jsme se vyfotili, na střeše jsme se vyfotili a dokonce jsme viděli plavat auto
ve Vltavě.
Hned naproti v Akademii věd nás čekala výstava o Karlu IV., jehož 700. výročí
narození letos oslavujeme. Nezapomněli jsme také napsat poděkování do knihy
návštěv.
Obtěžkáni prospekty pro naše deníčky jsme vyrazili ke Kevinovým prarodičům,
kde na nás čekalo pohoštění. Řízečky, hranolky, chlebíčky i borůvkové koláče se
babičce velmi povedly. Poděkovali jsme pěknou bonboniérou a kávou. Zahráli
jsme si velké šachy, zaskákali jsme si na trampolíně a když jsme vše zbaštili,
vydali jsme se přes park na naši ubytovnu.
Večer kluci drželi čestnou hradní stráž, při které se všichni snažili je rozesmát,
ale oni se nedali. Pak přišel na řadu kvíz. Každá dvojice měla dvě minuty na to
poznat a identifikovat co nejvíce pamětihodností Prahy z pohledů. Poté si každý
vybral jeden pohled a napsal domů.
Ó, jak nás nadchlo ,, Luďovo sladké tajemství“! Vafle byly vynikající –
s nutellou, s marmeládou, s cukrem a skořicí – prostě, jak kdo chtěl. Nabuzeni
a posíleni jsme si zahráli aktivity. To jsme se nasmáli. Unaveni po celodenním
běhání jsme usnuli jak mimina.
Poslední den ráno jsme posnídali a popřáli naší spolužačce Markétce, která měla
narozeniny. Dali jsme jí medový dort a jako poděkování za servis, který nám poskytli tety a strejda, jsme jim zatančili.
21
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Následoval výlet na Petřínskou rozhlednu. Lanovkou jsme vyjeli nahoru a hned
jsme vyrazili k věži nápadně se podobající Eiffelovce. Jako husy za sebou jsme
vystoupali 299 schodů a shlédli stověžatou Prahu a konečně pochopili toto tvrzení. Po sestupu jsme se občerstvili a nabyli ztracené síly v místní cukrárně
a vyrazili do zrcadlového bludiště. Ačkoliv nebylo tak velké, jak jsme si někteří
mysleli, přece jen nás výborně pobavilo. Zvenku připomíná miniaturní hrad, ale
zevnitř je nekonečné.
Posledním místem, které jsme měli možnost vidět na vlastní oči, byl Strahovský
klášter s obrazárnou. Při vstupu do obrazárny nás zaujal obrovský otáčivý model
celého kláštera, který je nejstarší premonstrátský klášter na území Čech. Byl založen již roku 1140 a je to jedna z nejvýznamnějších architektonických památek.
Obrazy pocházejí z mezidobí 14. až 19. století.
Pak jsme se naposledy vrátili na naši ubytovnu, kde jsme si uvařili poslední
oběd – lečo á la Vlažná. Ač jsme protestovali, všichni jsme se s tím poprali a lečo dali. Upekli jsme si řízky á la Tancošová na cestu zpět a rozloučili jsme se.
I prarodiče – pan a paní Petrovi - se s námi rozloučili milými dárky v podobě
záložky s Prahou a brambůrky na cestu.
Při zpáteční cestě jsme navštívili krásný, a také krásně schovaný hrad Karlštejn.
Jelikož ještě nepropukla hlavní sezóna, zavírali již v 16 hodin, a tudíž jsme měli
možnost se seznámit pouze s nádvořím. Pod odborným výkladem spolužačky
Jindřišky, jež má české hrady a zámky v malíčku, jsme se zevrubně s hradem seznámili.
Na parkovišti jsme spořádali řízky i Markétčin medovník a plni dojmů jsme vyrazili k domovu.
Cestou jsme nezaháleli a skládali píseň pro naše rodiče na melodii písně ,,Bratře
Kubo“.
S tímto jsme se také večer u školy rozešli.
,,Jedem z Prahy, jedem z Prahy,
domů již, domů již,
slunce již nezáří, výlet se nám zdařil,
jsme tu již, jsme tu již!“
Rádi bychom závěrem poděkovali všem maminkám, které nás vybavily proviantem. Dále bychom poděkovali TJ Jiskra Bezdružice za zapůjčení autobusu. Nemalé díky patří také manželům Štefaniskovým za to, že se o nás s paní učitelkou
a tetou Ali pěkně starali. Díky!!!
Poslední poděkování patří manželům Petrovým, kteří nás Prahou provázeli a také nás obdarovali. Děkujeme!
Byl to krásný výlet, na který budeme určitě dlouho vzpomínat.
kluci a holky ze 4. třídy
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Foto: Martina Hartenscheidtová
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Ohlédnutí za XXXVIII. výročním koncertem 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 2016 v 19:00 hod se téměř zaplněné hlediště dočkalo zahajovací
skladby, kterou byla Africká symfonie. Moderátorky Renata Palátová a Marlen
Kučerová vítají představitele krajského úřadu, 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. Kateřinu Křepelovou
za velmi dobrý a stále se zlepšující pěvecký výkon. Pochvalu si zaslouží Marlenka Kučerová jako zpěvačka. Obě naše moderátorky Renata Palátová a Marlen Kučerová zaslouží za svůj projev velké uznání. Absolutorium za svůj výkon
v průběhu celého koncertu zasluhuje naše skvělá hráčka na bicí soupravu Michaela Velichová.
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. Petru Čapkovi
a p. Oldřichu Urbánkovi. Za zhotovení fotodokumentace si též zaslouží poděkování p. Jiří Bízek. Děkuji i celé své rodině manželce Alžbětě, dcerám Renatě
a Alžbětě, které mi výrazně pomohly 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 Jarošové a Janu Oblištilovi, kteří též
výrazným dílem přispěli k úspěchu celého koncertu. Všem sponzorům, kteří
přispěli jak finančně, tak materiálně nebo mediálně ke zdaru celého koncertu.
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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.
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
Za DOM Juvenka

BLAHOPŘEJEME
V měsíci červnu 2016 se dožívá
významného životního jubilea

Franková Věra
Naší jubilantce přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.

Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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Vzdálený bezdružický jubilant
V plné tvůrčí síle a aktivitě se dožívá sedmdesáti
let řecký malíř s českými kořeny Georges Menelaos Nassos. Narodil se v roce 1946 v Plzni, ale svá
nezapomenutelná dětská léta prožil v Bezdružicích, v jejich kouzelném podzámčí.
K umělcově životnímu jubileu vyšla ve Stuttgartu
biografická kniha s názvem „Das Blau wom Himmel“, která je věnována jeho životu a dílu. Bezdružický rodák a umělcův celoživotní kamarád Jaroslav Šváb v této knize vzpomíná na společně prožité šťastné dětství v bezdružickém podzámčí.
"Byli jsme dva malí bezdružičtí haranti, kteří zcela opanovali zámecké návrší,
a to se stalo jejich všeobjímajícím vesmírem. Zde jsme znali doslova každou
pěšinu, každý kámen a doslova i každé stéblo trávy. A co teprve zimní radovánky, ty nevyčerpatelné zážitky na saních i na lyžích. Nekonečná sjezdovka
od "Křížku" až dolů k malému, tehdy protrženému rybníčku, nás pohltila kolikrát na celý den. Domů jsme se pak vraceli za pozdního soumraku, tváře
poštípané do červena mrazíkem, ale v očích zář Betlémské hvězdy. Často
jsme také v létě ležely jen tak na zádech na zámecké stráni a pozorovali modrou oblohu nad námi. Věřím, že velký kus té modré bezdružické oblohy si
můj kamarád přenesl do svých obrazů."
Radostné a bezstarostné chvíle dětství byly však předčasně ukončeny v roce
1957 návratem řecké rodiny do rodného Řecka. Přátelství obou kamarádů však bylo natolik pevné, že odolalo i dlouhodobému odloučení v tehdy
rozděleném světě. Pokračovalo v jejich vzájemné korespondenci.
Umělec dnes žije a tvoří ve svých atelierech ve Stuttgartu a v Provence v jižní
Francii. Svá díla vystavuje v řadě zemí Evropy, severní a střední Ameriky.
Jak
však přiznává,
ve svém srdci stále nosí
tu nejčistší vzpomínku
na svůj první a skutečný
domov v Bezdružicích.
Po roce 1990 se tak
do Bezdružic opět pravidelně vrací.
Jaroslav Šváb
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Plán akcí na rok 2016

16. 7.
16. – 17. 7.
17. 7.
23. 7.
6. -7. 8.
2. 10.
15. 10.
22. 10.
12. 11.
19. 11.
27. 11.
3. 12.
11. 12.
23. 12.

4. 6.
Ukázka hasičské techniky
11. 6.
Dětský den
18. 6.
Koncert - Skavare a Budulínek
Pivní slavnosti
Bezdružické parní léto
Turistický pochod Teplá – Bezdružice
Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy
Bezdružické parní léto – II. část
Drakiáda
Chovatelská výstava
Hasičská zábava
Martinské setkání
Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská besídka
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem
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SPORT
ZŠ Bezdružice - 2. místo v okrskové soutěži v kopané MC Donald, mladší
žáci ve Stříbře.

Foto: Karel Seknička

Oddíl kopané
Muži
Naši muži hostili v 6. kole jarní části soupeře z Tachovska Chodovou Planou.
Tento zápas se jim totálně nepovedl. Vysoká domácí prohra velice zamrzela,
poněvadž takto se nehraje o udržení v 1. B třídě. Další zápas hráli s vedoucím
mužstvem Tlumačovem, ze kterého vyšli také naprázdno. Následující domácí
zápas byl velice důležitý, protože se hrálo s Chodovem. Muži zabojovali
a po nerozhodném poločase se jim podařilo dát vítěznou branku. Zápas
v Boru se hrál už v pátek. Muži se tam moc nevyznamenali, prohráli pouze
o gól, ale dva vyloučení hráči jsou pro toto mužstvo docela problém, protože
nebudou k dispozici v boji o udržení v 1. B třídě.
Be – Ch. Planá
Tlumačov – Be
Be – Chodov
Bor – Be

0:7
4:1 Maroušek D.
3:2 Sládek M. PK, Korynta J. 2
2:1 Musil J.

Dorost
Naši dorostenci hráli v tomto měsíci pouze tři zápasy. V šestém kole měli
volno, protože Plasy na začátku jarní části odhlásili mužstvo dorostu ze soutěže.
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Zápas v Kaznějově se hrál za bouřlivé atmosféry, ale také toto utkání se nehrálo vůbec v rukavičkách. Některé zákroky domácího i hostujícího mužstva hraničily s vyloučením. Naši dorostenci vedli brankou z přímého kopu, ale domácí do konce poločasu vyrovnali a ve druhém poločase přidali a podařilo se jim
vstřelit vedoucí branku z pokutového kopu. Před koncem přidali ještě jednu
branku po chybě brankáře. Domácí zápas s Kralovicemi byl jednoznačnou záležitostí našich dorostenců, kteří zahazovali vyložené šance. Zápas ve Zruči
se dorostencům vůbec nepovedl a zaslouženě prohráli. Nepodařilo se jim ani
vstřelit branku útěchy.

Kaznějov – Be
Be – Kralovice
Zruč – Be

3:1 Mašín R.
5:0 Mašín R., Szegecs D., Vašák R., Fojtík R. 2
5:0

Žáci
Žáci mají nejdelší soutěž ze všech našich mužstev, co se týče počtu zápasů.
V následujícím měsíci je čekají dva dvojzápasy v pátek a v sobotu během čtrnácti dnů. Domácí zápas se Studánkou byl jednoznačnou záležitostí našich
žáčků. Vysoká výhra byla podpořena i dvěma šesti gólovými střelci. Venkovní
zápas v Plané, ve kterém se hrálo o 3. místo v soutěži, se žákům nepovedl,
a proto si odvezli z Plané velkou porážku. V dalším domácím zápase naši žáci
porazili mužstvo Kostelce. Toto vítězství jim pomohlo na 4. místo soutěže, ale
pak přišla porážka od vedoucího mužstva Erpužic.
Be – Studánka

19:1

Planá – Be
Be – Kostelec

6:0
6:0

Erpužice – Be

5:1

Janeček J. 6, Fojtík R. 6, Korim L. 3, Čapek P.,
Novotný., Oroz D., vlastní
Fojtík R. 2, Škornička M. 2, Novotný P., Korim L.
Fojtík R.

Senioři
Naši senioři začali soutěž nejpozději. Zatím se jim v soutěži nevede, na první
jarní body čekají.
Be – Planá
Záchlumí – Be
Tachov – Be

0:3
3:1 Jonáš L.
7:0
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek
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Prodám byt v osobním vlastnictví
na sídlišti v Bezdružicích, o velikosti 3+1 s balkónem, o celkové ploše
67,72 m2.
V bytě jsou vyměněna okna, nová
kuchyňská linka, zrekonstruované
WC, koupelna s vanou a sprchovým
koutem, přivedený plyn. K bytu patří dva sklípky.
Bližší informace na tel. 606 458 005.
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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
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XX. Floriánská pouť 7. 5. 2016

Den matek 9. 5. 2016

Foto: Pavla Myšková

