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Ukázka nového hasičského vozu Tatra 148 - 4. 6. 2016
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Vážení občané,
na počátku druhého poločasu roku 2016 si Vás dovoluji opět přivítat
nad stránkami Bezdružického zpravodaje. Čas neúprosně běží a dny se nám
začínají pomalu krátit. Jsme na prahu jednoho z nejpříjemnějších období roku. Nastává čas prázdnin a dovolených. Následující letní dny se Vám pokusíme zpestřit nemalou dávkou zajímavých informací z dění v našem nejbližším
okolí.
Na začátku června se slaví Den dětí. Již mnoho let se o oslavu svátku dětí starají naši dobrovolní hasiči. S trochou nadsázky můžeme konstatovat, že letošní oslavy měly dvě etapy. První etapou bylo představení staronové hasičské
Tatry 148 v sobotu čtvrtého června. Zajímavou ukázku hasičské techniky
si užilo několik desítek dětí i dospělých. Vlastní oslava svátku dětí proběhla
o týden později, tedy 11. června. Za tradičně velmi dobře připravenou akci
náleží našim dobrovolným hasičům velké poděkování. Více informací
k oběma uvedeným akcím najdete na stranách 35 a 36.
V červnu končí nejen školní rok, ale také většina fotbalových soutěží.
V právě skončené fotbalové sezóně naší TJ Jiskra reprezentovala celkem čtyři
mužstva. Žáci statečně bojovali v okresním přeboru a poslední červnovou sobotu se dobře prezentovali v turnaji „O pohár předsedy OFS“, který
se za účasti sedmi mužstev z okresu Tachov uskutečnil v Bezdružicích na fotbalovém hřišti a na hřišti před základní školou. V krajské soutěži si velmi
dobře vedli naši dorostenci. Pro příští sezónu se bohužel pro malý počet hráčů
nemohou dorostenci přihlásit do žádné soutěže. Pro radost a pro žízeň hrají
senioři. V konkurenci sedmi mužstev vybojovali osm bodů a skončili na šestém místě. Smutnou kapitolou právě skončené fotbalové sezóny byla hra našich mužů. V krajské soutěži 1. B třídy svým příznivcům mnoho radosti nedělali. Jeden chybějící bod přinesl loterii se jménem baráž. V nedávné minulosti, pokud si dobře vzpomínám, se dvakrát povedlo v baráži postoupit do vyšší
soutěže, dvakrát baráž znamenala sestup o soutěž níž. Tentokrát k úspěchu
v baráži v podstatě chyběl jeden jediný gól.
Na poslední měsíc školního roku se mnoho dětí školou povinných těší již
od září. Ve středu 29. června proběhlo od 16:00 hodin v obřadní síni slavnostní rozloučení s dětmi z mateřské školy. Ty od září čeká jedna ze zásadních životních změn. Po bezstarostných letech nastanou školní povinnosti. Dětem
a jejich rodičům přeji mnoho úspěchů při zdolávání překážek na cestě
za vzděláním. Poslední den školního roku se s povinnou školní docházkou
slavnostně v obřadní síni loučili žáci deváté třídy základní školy. Těm
po prázdninách začíná zcela nová etapa života. Všem žákům končícím povinnou školní docházku přeji mnoho štěstí na cestě za svými životními cíli.
Ostatním dětem a pedagogům přeji hezké prázdniny.
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První prázdninový měsíc nás letos čeká mnoho zajímavých akcí. V sobotu šestnáctého se na náměstí Kryštofa Haranta uskuteční tradiční pivní slavnosti. Třetí
červencový víkend se také můžeme těšit na další pokračování Bezdružického
parního léta. V neděli sedmnáctého se již pošestnácté bude konat turistický pochod z Teplé do Bezdružic. V sobotu 23. července se uskuteční třicátý třetí ročník fotbalového turnaje, který nese jména zakladatelů bezdružického fotbalu
po 2. světové válce, pánů Otto Ernsta a Františka Klavrzy. Letošní turnaj bude
výjimečný nejen oslavou 70 let tělovýchovy v Bezdružicích, ale také atraktivním duelem naší staré gardy s ženami FC Viktoria Plzeň. Lákavá bude zcela nepochybně také ukázka legionářského vlaku. Podrobnosti k programu hledejte
na www.csol.cz.
Počínaje pátkem patnáctého července bude až do neděle 7. srpna v Domě U Haranta umístěna panelová výstava soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2015.
Kromě prezentace všech staveb, které se do 13. ročníku soutěže přihlásili, bude
ve výstavní místnosti připravena i výstava fotografií zaměřená na proměny náměstí Kryštofa Haranta.
Všem příznivcům Bezdružického zpravodaje přeji pohodové léto plné krásných
zážitků.
Jan Soulek, starosta města

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována ve středu obvykle od 17:00 hodin v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích
v těchto termínech:
20. 7. 2016 (začátek v 16:00 hodin)
14. 9. 2016
12. 10. 2016
16. 11. 2016
14. 12. 2016
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
červen 2016
3. 6. 2016
V době od 8:25 do 10:25 hodin navštívila naše město komise pro hodnocení
soutěže Vesnice roku 2016.
7. 6. 2016
Starosta se v Úněšově zúčastnil jednání správního výboru Sdružení měst a obcí
Plzeňského kraje.
8. 6. 2016
Od 9:00 hodin se starosta v Plzni v sídle Správy železniční dopravní cesty, s. o.,
Stavební správa západ zúčastnil schůzky k přípravě stavby „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezdružice“.
9. 6. 2016
V 9:30 bylo v Plzni v Techmania Science Center za účasti starosty zahájeno
4. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání Plzeňského kraje.
10. 6. 2016
Od 10:00 hodin byl starosta přítomen jednání Dozorčí rady Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje.
13. 6. 2016 - 40. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Text dopisu náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
ze dne 1. 6. 2016.
2. Nabídku inzerce v příloze deníku MF DNES.
3. Znění rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci řešení problémů vzniklých po auditu projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centrální části
města“.
4. Program 22. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 22. 6. 2016.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Nájemní smlouvu č. 9/2016 na část pozemku p. p. č. 83/3 o výměře 180 m2,
druh pozemku orná půda v katastrálním území Bezdružice, za účelem parkování u parcely p. p. č. 83/1 za roční nájemné 1Kč/m2 na dobu neurčitou.
3. Nájemní smlouvu č. 10/2016 na část pozemku p. p. č. 1158/1 o celkové výměře 1 295 m2, druh pozemku trvalý travnatý porost v katastrálním území
Bezdružice za účelem využití jako zahrada za roční nájemné 1Kč/m2 na dobu neurčitou.
4. Nájemní smlouvu č. 11/2016 na část pozemku p. p. č. 1486/7 o výměře
11 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice za úče5
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lem využití jako venkovní terasa za nájemné 10Kč/m2 měsíčně, tj. celkem
484 Kč na dobu určitou od 21. 6. 2016 do 31. 10. 2016.
5. Záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 93/1 o výměře 90 m2, druh pozemku
zahrada, za účelem zřízení rekreační zahrady za roční nájemné 1Kč/m2 na dobu neurčitou.
13. 6. 2016
Od 17:00 hodin se starosta v Záchlumí zúčastnil 1. jednání Řídícího výboru
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro.
16. 6. 2016
Krátce před polednem jednal starosta s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje
a předsedou Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad panem Ivo
Grünerem o dalším postupu při řešení problémů vzniklých po auditu projektu
„Rekonstrukce místních komunikací v centrální části města“.
20. 6. 2016
Starosta se v Plzni v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje zúčastnil
od 13:30 hodin jednání Komise pro regionální rozvoj a fondy EU Rady Plzeňského kraje.

22. 6. 2016 - 22. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 18. 5. 2016.
3. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
4. Informace o zahájení prací na rozšíření sběrného dvora.
5. Informace o přípravě a realizaci projektů.
6. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
7. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0011018/VB01, Bezdružice,
TC, Plzeňská 1258/28, kNN se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín.
4. Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. 48/16 se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, která se týká pozemku parc. č. 370/3 o výměře 2 427 m2, druh pozemku ostatní plocha,
v katastrálním území Kohoutov u Bezdružic.
5. Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. 69/16 se Státním po6

Bezdružický zpravodaj 7/2016

zemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, která se týká pozemku parc. č. 933/1 o výměře 3 134 m2 a parc. č. 943/3 o výměře 1 669 m2,
druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Křivce.
6. Rozpočtové opatření č. 6/2016.
7. Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1981434379/16 mezi městem Bezdružice a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
8. Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za účetní období 2015 sestavenou ke dni 31. 12. 2015.
9. Závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bez výhrad.
10. Plán zasedání ZM na II. pololetí r. 2016.
23. 6. 2016
Od 17:00 hodin se za účasti starosty konalo v Krsech v budově environmentálního centra jednání Výboru partnerství MAS Český Západ.
29. 6. 2016
Od 16:00 hodin proběhlo v obřadní síni slavnostní rozloučení s dětmi, které
končí docházku do mateřské školy.
29. 6. 2016 - 41. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Změnu Vnitřního předpisu č. 4 – Pracovní řád, kdy se jedná o úpravu pracovní doby v měsících červenec a srpen.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 13/1 o výměře cca 44 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice, za účelem občasného
parkování vozidla za roční nájemné 100 Kč na dobu neurčitou.
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 Dolních Polžicích 16
ve dnech 5. 7., 15. 7., 18. 7., 3. 8. a 23. 8. 2016 v době od 20:00 do 24:00 hod
za účelem pořádání koncertů.
4. Dotaci ve výši 2 000 Kč občanskému sdružení Hospic Sv. Jiří o. p. s., Svobody 520/3, 350 02 Cheb za účelem poskytování služeb mobilního hospice
na Tachovsku.
5. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Bezdružice
uzavřenou s Mikroregionem Konstantinolázeňsko, dobrovolným svazkem
obcí, Olbramov 5, 349 01 Stříbro ve výši 9 976,27 Kč na realizaci projektu
„Nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství a krajiny Mikroregionu
Konstantinolázeňsko – II. etapa“.
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6. Návrh na vyřazení DDHM MěÚ Bezdružice v celkové hodnotě 31 561 Kč.
7. Prodej počítače inv. č. 102291 za cenu 500 Kč.
8. Dodatek ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 3535121762 uzavřený se
společností FLEA s. r. o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov.
9. Dodatek ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 3535121763 uzavřený se
společností FLEA s. r. o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov.
10. Dodatek ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 3535121764 uzavřený se
společností FLEA s. r. o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov.
11. Smlouvu o poskytnutí servisních služeb uzavřenou se společností PDP West
s. r. o., Terezie Brzkové 786/18, Skvrňany, 318 00 Plzeň.
12. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. TCA-VF-13/2016 s Úřadem práce České
republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
13. Smlouvu č. Z_S24_12_8120054395 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie za cenu
11 600 Kč bez DPH.
14. Provozní řád veřejné internetové stanice Knihovny Kryštofa Haranta, náměstí Kryštofa Haranta 30, 349 53 Bezdružice
30. 6. 2016
Krátce po osmé hodině proběhlo v obřadní síni slavnostní ukončení povinné
školní docházky žáků naší ZŠ.
Jan Soulek, starosta města

Otevírací doba Knihovny Kryštofa Haranta
O letních prázdninách bude knihovna
v Bezdružicích otevřena následovně:
- v červenci : 28.7.2016
13:30-16:30 hodin
- v srpnu:

25.8.2016
Alena Kozáková, knihovnice
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Oznamujeme změnu pracovní doby zaměstnanců města
Bezdružice v období červenec – srpen (v prázdninových měsících)
a) V měsících červenec a srpen je upravená pracovní doba pro zaměstnance
zařazené do městského úřadu:
Pondělí
6:00 – 11:30
12:00 – 16:00
Úterý
6:00 – 11:30
12:00 – 14:00
Středa
6:00 – 11:30
12:00 – 16:00
Čtvrtek
6:00 – 11:30
12:00 – 14:00
Pátek
6:00 – 12:00
V ostatních měsících září – červen zůstává stejná:
Pondělí
7:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Úterý
7:00 – 11:30
12:00 – 15:00
Středa
7:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 11:30
12:00 – 15:00
Pátek
7:00 – 13:00
b) Pro zaměstnance města, zařazené do organizační složky Technické služby, je v měsících červenec a srpen změněná pracovní doba:
Pondělí
6:00 – 11:00
11.30 – 14:30
Úterý
6:00 – 11:00
11:30 – 14:30
Středa
6:00 – 11:00
11:30 – 14:30
Čtvrtek
6:00 – 11:00
11:30 – 14:30
Pátek
6:00 – 11:00
11:30 – 14:30
V měsících září – červen je stanovena pracovní doba takto:
Pondělí
7:00 – 11:30
12:00 – 15:30
Úterý
7:00 – 11:30
12:00 – 15:30
Středa
7:00 – 11:30
12:00 – 15:30
Čtvrtek
7:00 – 11:30
12:00 – 15:30
Pátek
7:00 – 11:30
12:00 – 15:30
Jana Wajdová, tajemnice

Sběrný dvůr bude uzavřen
9. – 10. 7. 2016.
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Foto z archivů – z historie TJ Jiskra
Tělovýchovná jednota Jiskra Bezdružice slaví v tomto roce 70 let svého trvání. Od samého počátku činnosti TJ byla základem kopaná. Proto v roce 1946
místní osídlenci založili 1. český sportovní klub v Bezdružicích. Tehdejšími
zakladateli byli František Klavrza a Otto Ernst. Tato jména jsou
v Bezdružicích každoročně připomínána fotbalovým memoriálem.
V tehdejších Bezdružicích ale nežili jen příznivci fotbalu. Ti v listopadu 1946
položili základní kámen tělovýchovné organizace Sokol. Oba oddíly se sloučily v roce 1948 v jednu organizaci Sokol. V roce 1949 Sokol rozšířil svou
činnost o další sporty. Vedení oddílu ledního hokeje se ujal Miloš Volejníček,
od roku 1951 se hrála závodně odbíjená a Josef Brabenec našel dostatek žen
k založení házenkářského týmu. Oddílu základní tělesné výchovy se ujala Karolina Švejdová. Tehdejší bezdružický Sokol byl aktivní i v lyžařském sportu
a tak byl pověřen organizací Sokolského závodu. Bezdružičtí lyžaři Bohumil
Pondělík, František Slepička, Tomáš Munl a Jan Švejda v roce 1957 zvítězili
a postoupili do krajského kola. Fotografie na toto téma se sice zatím nepodařilo získat, ale existuje filmový záznam tohoto závodu.
Na začátku šedesátých let byl Sokol Bezdružice přejmenován na TJ Jiskra
Bezdružice. Protože v té době byly problémy s financováním sportu, převzal
patronát nad TJ Jiskra v roce 1963 Státní statek. Jiskra tak byla hmotně zajištěna a mohlo dojít k opravě a rozšíření hřiště. Dále byl založen klub šachistů,
který míval až 30 členů. K osamostatnění a většímu rozšíření členské základny došlo v 70. letech. Noví členové oddílu Základní rekreační tělesné výchovy nacvičovali na spartakiádu, činnost obnovili házenkáři a vznikl oddíl
nohejbalu. I dnes má TJ Jiskra své pokračovatele. Na fotografiích jsou zachyceni sportovci z různých období tělovýchovné jednoty.
Jiří Bízek
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Historie jednoho železničářského rodu.
Mezi prvními českými železničáři, kteří přišli pomáhat při obnově i následném zajišťování provozu na bezdružické lokálce v prvních poválečných
letech, byli bratři František a Karel Tobrmanovi (obr. č.1). Mladší z bratrů,
Karel Tobrman, se pouze vracel na své původní pracoviště. U bezdružické lokálky sloužil již za první republiky. Starší bratr František se rozhodl odejít
po válce se svým bratrem rovněž sloužit k bezdružické lokálce. Stal se tak bezděky neformálním spojovacím článkem vznikajícího příbuzenského svazku,
který oddaně sloužil u bezdružické lokálky v prvních letech po II. světové válce. Vedle již zmíněného mladšího bratra Karla zde sloužil i Františkův švagr
pan Jiří Maxa. Většina cestujících znala pana Maxu jako dlouholetého pokladního v zastávce Konstantinovy Lázně, která tehdy byla situována v bočním
traktu hotelu Tvorba (Alžbětin Dvůr).
Náročná služba na železnici si však vybírala někdy i svou krutou daň. V říjnu
1947 při srážce osobního a nákladního vlaku poblíž zastávky Strahov byl těžce zraněn František Tobrman. Život mu zachránili v nemocnici v Karlových
Varech. Po ukončení léčby se František opět vrátil ke své práci u bezdružické
lokálky. Se svým bratrem Karlem pak spolu sloužili jako vlakvedoucí osobních a nákladních vlaků.
Avšak ani Karel Tobrman nezůstal ušetřen dramatické smůly. V březnu 1958
se při manipulaci ve stanici Bezdružice uvolnil jeden vagon, samovolně se
rozjel po trati a havaroval před Konstantinovými Lázněmi. Nikomu se naštěstí
nic nestalo, ale Karel jako vlakvedoucí nesl odpovědnost za tuto mimořádnou
událost.
Nejmladším členem tohoto železničářského rodu se stal zeť Františka Tobrmana pan Jaroslav Šváb. Do historie bezdružické lokálky se zapsal jako poslední
přednosta bezdružické stanice, v tehdejší terminologii náčelník železniční stanice (obr. č. 2). Ve své době řídil bezdružický přednosta práci poměrně početného kolektivu (obr. č. 3 a 4). Po zrušení statutu železniční stanice s náčelníkem přešel pan Šváb pracovat na ředitelství Jihozápadní dráhy v Plzni.
Jaroslav Šváb
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
HURÁ, HURÁ, JDEME DOMŮ,
ZAVÍRÁME NAŠI ŠKOLU.
JSOU TADY PRÁZDNINY,
PÍŠÍ DNEŠNÍ NOVINY….. a opravdu
jsou prázdniny a MATEŘSKÁ ŠKOLA JE UZAVŘENA
od 01. 07. do 31. 07. 2016,
ale už 1. srpna se na děti budeme těšit.
Za všechny, kdo v MŠ pracují, přeji krásnou dovolenou.
Růžena Benediktová – vedoucí učitelka MŠ
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VÝLET DO NEZNÁMA
My žáci 3. a 4. ročníku jsme společně absolvovali plavecký kurz, který je součástí tělesné výchovy. Startem tohoto výcviku byl 31. březen a cílem se stal
2. červen 2016. Chtěli bychom prostřednictvím zpravodaje poděkovat panu Jaroslavu Petřinovi a Jindřichu Myškovi, kteří nás do bazénu dovezli vždy, když
nemohl jet pan Lumír Kadlec. Posledně jmenovaný byl ochoten vézt nás celkem 7 krát. Mysleli jsme si, že to s námi neměl lehké, neboť velice rádi brebentíme, ale opak byl pravdou. Poslední den v Tachově byl pro nás zahalen tajemstvím do poslední minutky. Věděli jsme jen, že odjezd bude o 2 hodiny dříve
než předchozí dny a čeká prý nás překvapení. Toto překvápko je prý odměnou
za to, že jsme se v autobusu chovali pěkně a byli prý jsme moc hodní. Jestli
se chcete dozvědět více, přečtěte si i následující řádky.
Agátka Baxová: 2. čer vna pro nás př ijel pan L. Kadlec, nasedli jsme
do autobusu a prosili jsme ho i paní učitelku L. Blažkovou, aby nám prozradili
to tajemství, co nás vlastně dnešní den čeká. Neřekli!
Fanda Dlouhý: J á jsem byl tak nedočkavý, vůbec jsem nevěděl, kam jedeme. A když jsme tam dorazili, ....
Alenka Rigová: Byla jsem natěšená a mile př ekvapená, když .....
Pavlík Hingar: Pro mne začal den jako každý jiný. Moji spolužáci odjeli
v bílém autobusu a já zůstal ve 4. třídě. Když pak kamarádi přijeli a začali vyprávět, co prožili, bylo mi líto, že jsem nemohl být s nimi.
Kája Benedikt: To bylo žůžo, když jsme př ijeli k hasičům v Tachově,...
Matýsek Hurt: Vzali nás dovnitř a provedli nás všemi prostor ami. Ukázali
nám, jak vyhlašují poplach, jak se spouští dolu po tyči ke svému oblečení, kudy
utíkají pro auta a řekli, že tohle všechno musí stačit za dvě minuty. Bavilo mě
poslouchat vyprávění o vybavení hasičského vozu, který jsme si mohli prolézt
úplně celý a vyzkoušet si práci s některými hasičskými přístroji.
Davídek Kotovský: Po nějaké době př ijela policejní auta, kter á pouštěla
houkačky. Policisté nás nechali vyzkoušet si jejich oblečení, mohli jsme
si ,, pohrát "se zbraněmi. Policisté nám předvedli, jak chytají zloděje na útěku
i zásah při chytání výtržníka, který má u sebe rukojmí. Lekli jsme se hlavně,
když odpalovali výbušniny.
Eliška Hrabětová: Nejvíc se mi líbilo to, že jsme si mohli vyzkoušet obleky
hasičů, policistů a jejich ochranné vesty, štíty a....
Ali Friedenbergerová: Nasadili nám i pouta. Paní učitelka nechtěla, ale stejně
jí je někdo nasadil a my jsme se smáli.
Karolínka Tahavská: Největší zážitek jsem měla, když jsme jeli policejním
autem k bazénu. A kdo si myslíte, že nás tím policejním autem vezl? No, kdo
jiný než pan L. Kadlec, kterému chceme poděkovat ze všech nejvíc! Byl to zážitek, na který nikdo z nás nikdy nezapomene.
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Plni dojmů z prožité části dopoledne jsme uvítali volné plavání a vychutnali si
další hezký moment dne při přebírání vysvědčení z plavání.
Žáci 3. a 4. ročníku

Školní výlet prvňáčků a druháčků
Páteční ráno 10. června jsme nasedli do autobusu TJ Jiskra Bezdružice a vyrazili směr Plasy. Autobus řídil pan Jindřich Myška, kterému tímto ještě jednou
moc děkujeme za odvoz a strávený čas v naší společnosti. Cestou do Plas už naši malí cestovatelé vybalovali připravené svačinky. Naše první zastávka byla
na letišti v Plasích. Prohlédli jsme si zde haly se zaparkovanými letadly, dozvěděli se něco zajímavého o provozu místního letiště. Viděli jsme, jak jedno letadlo vzlétlo a nakonec jsme mohli do bezmotorového letadla nasednout i my.
Čas se nachýlil a my vyrazili za dalším cílem naší výpravy. Čekala nás prohlídka kláštera v Plasích. Paní průvodkyně nás zajímavou a poutavou formou provedla klášterem, seznámila s jeho historií, viděli jsme i funkční starodávné věžní hodiny. Během prohlídky jsme měli za úkol hledat schované plyšové hady.
Všem se nám podařilo je najít. Po prohlídce jsme si dali zmrzlinu v místní cukrárně a snědli připravené svačiny od našich maminek (většinou to byly smažené
řízečky). A čekal nás poslední cíl naší dobrodružné výpravy Fantasy Golf Plasy.
Celým areálem nás provázel pirát. Tento areál je koncipován jako cesta kolem
18
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světa. Mohli jsme si projít devíti zeměmi všech světových kontinentů a podívat
se do několika časových období. Navštívili jsme Japonsko, mávnutím kouzelného proutku jsme se dostali do Karibiku mezi piráty na jejich pirátskou loď.
Po pár krocích jsme se objevili ve starověkém Řecku. Další zastávkou byla země upírů Transylvania s hradem hraběte Draculy. Hladomornou jsme se dostali
dále v čase do dávného pravěku s dinosaury a sopkou, opět skok v čase a byli
jsme ve starověkém Egyptu s pyramidou s písečnými dunami a palmami. Pomalu jsme se blížili k poslední zemi, kterou byla Afrika. Areál nám nabídl malou
zoologickou zahradu, zkusili jsme si zahrát minigolf a nakonec hledali poklad
pana piráta. Všechny atrakce, expozice států, živá zvířata i modely dalších zvířat
se nám moc líbili. Čas na golfu nám bleskově utekl, vůbec se nám nechtělo ho
opouštět, ale čekala nás zpáteční cesta. Fotografie nám z výletu zajistila paní
Pavla Myšková, které také moc děkujeme. Fotografie si můžete prohlédnout
na webových stránkách školy. Výlet byl moc super. Tak za rok na další dobrodružnou výpravu.
Prvňáci a druháci ZŠ Bezdružice
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Pasování na čtenáře
Dne 23. 6. 2016 se na naší malé odpolední slavnosti stali prvňáčci čtenáři.
Krátce před 16. hodinou se scházeli v doprovodu svých rodičů, babiček a tetiček v Domě U Haranta a byli plni očekávání, co je čeká. Naši malí prvňáci si
připravili krátké divadelní vystoupení. Sehráli čtyři pohádky. První pohádka se
jmenovala Zima. Následovala pohádka Červená Karkulka, ve které nechyběl
hladový vlk, který babičku i Karkulku snědl, ale všechno dobře dopadlo. Následovala pohádka O Perníkové chaloupce. Jeníček s Mařenkou si pochutnali
na perníčku, ježibabka je však chytila, ale nakonec jí svou chytrostí přelstili.
Poslední pohádkou byla pohádka O Budulínkovi. Naši malí herci si zasloužili
bouřlivý potlesk svých nejbližších za své herecké výkony a také dostali malou
sladkost. Po divadelním představení jsme se přesunuli do výstavní síně, kde
nás čekalo samotné pasování. Naši prvňáčci nastoupili a za doprovodu slavnostního pochodu je přišla navštívit princezna Knihomilka I. z Písmenkova,
která jim zadala dva úkoly. První úkol bylo napsat na připravený papír, co
všechno už umí prvňáčci psát (písmenka, slova, věty). Druhý úkol bylo prokázat, jak umí prvňáčci číst. Každý žáček usedl ke stolečku a před přítomnými
přečetl úryvek z knihy. Všichni prvňáčkové úkol splnili na výbornou a tak
mohli být pasováni mečem na rytíře řádu čtenářského. Po té následovalo
pásmo básniček. Žáci také přečetli Slib čtenáře, kde slíbili, že budou číst celý
život, budou se o knihy pěkně starat a opatrovat je jako nejvzácnější dar.
Po pasování se děti odebraly do místní knihovny, kde je uvítala paní knihovnice Alena Kozáková. Děti si zde vybraly a půjčily svou první knihu z knihovny
a každý obdržel průkaz do knihovny. Po návštěvě knihovny čekalo na děti a jejich rodiče malé pohoštění. Děti si domů odnesli pasovací listinu, medaili
„Jsem čtenář“, pohádkovou knihu a slib čtenáře. Věřím, že se dětem bude v naší knihovně líbit, že jim čtení knih přiroste k srdci a že ji budou pravidelně navštěvovat.
Ještě jednou chci moc pochválit prvňáčky za jejich krásné čtení!!
Samozřejmě děkuji paní Aleně Kozákové za věnovaný čas dětem. A v neposlední řadě i rodičům za celoroční výbornou spolupráci a také za přípravu a odvedenou práci se svými dětmi doma.
Jana Soulková, třídní učitelka
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Na závěr školního roku
Končí školní rok a před námi jsou očekávané prázdniny. V průběhu tohoto roku
jsme vás pravidelně informovali na stránkách Bezdružického zpravodaje
o všech školních akcích a soutěžích, kterých jsme se zúčastnili. Poděkování zaslouží nejen všichni žáci a učitelé, kteří tímto způsobem naši školu reprezentovali, ale také řidiči autobusu, kteří nás na tyto akce dopravili – Lumír Kadlec,
Jaroslav Petřina, Luděk Štefanisko, Jindřich Myška, Jiří Houser a Jaroslav Augustin.
Poslední den docházky bylo rozdáno vysvědčení 146 žákům, s vyznamenáním
prospělo 74 žáků, 66 jich prospělo. Neprospělo 6 žáků, ale dva dostanou ještě
šanci v opravných zkouškách po prázdninách. Bohužel, sedmi žákům byla snížena známka z chování, dvěma z nich dokonce o 2 stupně. S naší školu se rozloučilo v obřadní síni MěÚ za přítomnosti pana starosty 13 vycházejících žáků.
Ti byli všichni přijati na jimi vybrané školy. Přejeme jim všem hodně úspěchů
v dalším studiu. K 30. červnu končí na naší škole také paní učitelka Jiřina Stánková. Jménem vedení školy i všech kolegů bych jí chtěla poděkovat za dlouholetou práci v naší organizaci a popřát jí hodně zdraví a spokojenosti v osobním
životě. Všem žákům, učitelům i ostatním pracovníkům školy přeji klidné a pohodové prázdniny.
Eva Kalistová
ředitelka ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice

Školní rok 2015 – 2016
v Základní umělecké škole Bezdružice
Na začátku školního roku nastoupilo do přípravného ročníku 10 žáků, z toho
7 dívek a 3 chlapci. Do základního studia nastoupilo celkem 74 žáků, z toho
52 dívek a 22 chlapců. Na škole vyučovali p. Jiří Palát, p. Jiřina Dvorská,
p. Jan Oblištil. p. Bc. Eva Jarošová a p. Michal Karban.
Žáci se učili na tyto hudební nástroje: ti nejmenší se v prvním pololetí ve skupince seznamovali se základní tónovou řadou, jednoduchými rytmickými celky
a nejjednoduššími melodiemi a formou her pronikali postupně do tajů hudby.
V druhém pololetí jim k této skupinové výuce přibyla ještě hra na zvolený nástroj, všechny děti si zvolily zobcovou flétnu. V základním studiu se vyučovalo
na tyto hudební nástroje: klavír, keyboard, akordeon, zobcová flétna, příčná
flétna, klarinet, trubka, lesní roh, baskřídlovka, tuba, bicí nástroje a sólový
zpěv. V kolektivní výuce je to teorie hudby, kde žáci získávají teoretické znalosti ke hře na nástroj a orchestrální hra, kde žáci zúročují to, co se naučili
v individuální výuce.
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V prosinci se konaly třídní přehrávky ve třídě p. Paláta, p. Jarošové a p. Karbana, v lednu ve třídě p. Dvorské a p. Oblištila.V pololetí se řádně odhlásili 4 žáci
ze základního studia.
V druhém pololetí se opět uskutečnily přehrávky v měsíci květnu ve třídách
p. Paláta a p. Jarošové a p. Karbana, v červnu u p. Dvorské a p. Oblištila.
Ve dnech 6. 6. – 10. 6. se konaly přijímací, postupové a závěrečné zkoušky, při
kterých byli všichni žáci úspěšní.
14. 6. se uskutečnil dopoledne koncert pro děti z Mateřské
školy
v Bezdružicích. Odpoledne se od 16. 30 uskutečnil závěrečný koncert žáků
školy, kde se přestavilo 18 nejlepších interpretů školy. Všichni žáci se předvedli
velmi dobrou interpretací a byli odměňováni bouřlivým potleskem.
Hodnocení žáků na konci I. pololetí: 54 žáků prospělo s vyznamenáním a 20
prospělo, II. pololetí: 48 prospělo s vyznamenáním a 26 prospělo.
Zmínil jsem se o výuce orchestrální hry. Samozřejmě, že to je hra v DOM JUVENKA. 23. dubna se uskutečnil XXXVIII. výroční koncert, 7. 5. koncert
při Floriánské pouti v Bezdružicích. 21. a 22. 5. jsme se zúčastnili 26. Mezinárodního hudebního festivalu v Thumu. 29. 5. zahájení lázeňské sezony
v Konstantinových Lázních. Ještě nás čekají 2. 7. koncert v Konstantinových
Lázních, 9. 7. koncert v Křelovicích při hasičských slavnostech a 30. 7. koncert
v Konstantinových Lázních při vyhlašování výsledků soutěže „Vesnice roku
2016 Plzeňského kraje“.
Dovolte, abych poděkoval všem žákům i členům dechového orchestru za jejich
práci a obětavost v celém školním roce, všem rodičům, kteří dohlížejí na řádnou
přípravu na výuku, ale i všem ostatním, kteří nám fandí a přejí nám, aby se nám
naše práce dařila. Závěrem bych uvedl několik údajů o poslání základní umělecké školy. Základní umělecká škola není, jak se mnozí domnívají, doplňující zájmová činnost pro děti, naopak jedná se o úzce specializované základní vzdělávání, kde se žákovi v přesně vymezeném čase věnují vyučující a vedou je
k zvládnutí zvoleného nástroje. Nejen že žáci získají správné hudební návyky,
ale tím, že mají povinnost veřejně vystupovat, tvaruje se i jejich budoucí osobnost pro život. Děti jsou systematicky vedeny k samostatnosti a k práci
v kolektivu. Pro některé se tyto znalosti a zkušenosti stanou základem pro budoucí povolání.
Proto je pro učitele velice nepříjemné, když žák začíná mít výsledky a objeví
se složitější problém při hraní nebo v hudební nauce, rodiče to řeší odhlášením
ze školy, místo aby se přišli informovat o příčině, proč se chce jejich dítě odhlásit. Než oslovíme rodiče, aby přihlásili dítě do naší školy, děláme si vždy patřičné přezkoušení dětí, zda mají dostatečný talent pro výuku na naší škole. Bohužel
někdy je v rodině problém finanční, protože za vzdělávání na naší škole se platí
a bohužel, toto žádný zákon ani vyhláška neřeší a někdy tak ztratíme výrazný talent.
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Má – li Vaše dítě zájem o hudbu, měli by rodiče takovému dítěti dát šanci jeho
hudební schopnosti rozvíjet. Výběr nástroje však závisí na mnoha fyziologických a anatomických předpokladech dítěte. Při volbě nástroje by se rodiče měli
poradit s vyučujícími naší školy. Dítě se naučí hrát nejen na hudební nástroj, ale
získá do života mnohem víc, což si většina rodičů vůbec neuvědomuje. Dítě při
hře posiluje pevnou vůli, rozvíjí citlivé vnímání a učí se rozlišovat dobré
od špatného. Hudba potlačuje u dětí agresivitu ! To je v dnešní uspěchané a přetechnizované době plné počítačů mnohem více potřeba než v minulosti.
„Muzicírování“ napomáhá také intelektuálnímu růstu. Vědeckými pokusy bylo
dokázáno, že dětem, které provozují hudbu, se zvyšuje IQ. Při hře se totiž zapojují různé oblasti mozku.
Není třeba dále pokračovat ve výčtu pozitiv, které přináší samotné hraní. Ti, kdo
na nějaký nástroj hrají, mi dají za pravdu, že to nejkrásnější na hudbě je RA DOST A POTĚŠENÍ z ušlechtilého koníčka.
Jiří Palát
***********************

Názor rodiče
Tanečky podle palátovské píšťalky
Přistěhovali jsme se do Konstantinek před čtyřmi lety a zamilovali jsme
se do tohoto kraje, městečka a možností, které nám nabídlo. Přišlo nám fantastické, jak funguje škola, kolik je tu kultury, jak funguje obec vůči občanům a tak
dále. Tím vším jsme nadšeni stále. V mezích našich možností se snažíme do dění v obci zapojovat a musím přiznat, že hlavními hybatelkami jsou naše dvě
dcery, které přirozeně vpluly díky škole do zdejšího prostředí a s radostí
se účastní všech možných aktivit. Díky starší dceři, která přešla do školy do
Bezdružic, jsme poznali, že i tato škola podporuje přirozené schopnosti a dovednosti žáků.
Jako rodičům nám od začátku přišlo báječné, že základní umělecká škola
z Bezdružic má své hodiny mimo jiné i v základní škole v Konstantinových
Lázních. Líbilo se nám, že nabízí relativně širokou možnost hudebního vzdělávání a že nemusíme řešit, jak se děti do hudebky dostanou.
Přihlásili jsme každou z dcer postupně na tři předměty, a ač jsme s manželem
oba bez hudebního vzdělání, radovali jsme se z toho, že holky budou umět hrát
a zpívat. Přišlo nám důležité, že získají obecný hudební přehled a hezký vztah
k hudbě. Dobré vztahy s hudební školou vydržely zhruba tři roky, nepočítám-li
situaci, kdy starší dcera přišla domů s tím, že po zobcové flétně bude pokračovat hrou na flétnu příčnou, aniž by to s námi někdo z hudební školy konzultoval.
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Nechali jsme to být a neřešili to, protože nám to nepřišlo jako špatná volba. Zaskočeni jsme byli až v okamžiku, kdy jsme se v únoru, zase prostřednictvím
dcery, dozvěděli, že je potřeba neprodleně vrátit půjčenou příčnou flétnu zpět
do hudebky a koupit novou. To už jsme s panem Palátem vedli diskusi na téma,
že 8 000,- Kč není úplně málo, zvlášť ne ze „dne na den“, chvíli po Vánocích
a že nám připadá zvláštní, jak a kdy se to dozvídáme, ale nakonec jsme šli a flétnu koupili.
A pak konečně vstoupila na scénu Juvenka. Informace, že v pátek večer
a v sobotu odpoledne jsou zkoušky, nás dost zaskočila. Avizovali jsme, že naše
dcera asi nebude nejlepší hudebnice souboru, protože máme dost jiných zájmů
a aktivit a nezaručujeme mu, že bude pravidelně chodit na páteční a sobotní
zkoušky. Časem se ukázalo, že dcera chodí skutečně málo. Přestože jsem chápala, že pro fungování souboru je nutná nějaká minimální účast, připadala mi
zvláštní situace, kdy se dcera omlouvala, že nebude v sobotu na zkoušce, protože má taneční soutěž a pan Palát se rozčiloval, že taneční soutěž není důležitá
a důležitá je Juvenka. Kladla jsem si otázku, jak je možné, že pan učitel na flétnu může hodnotit, který ze zájmů mé dcery je důležitější nebo významnější.
I na základě této zkušenosti jsme se rozhodli, že dcera bude chodit jen do hudebky na nástroje a zpěv a nikoliv do Juvenky. A naivně jsme se domnívali, že je
to možné. Bylo nám však řečeno, že kdo chce chodit do hudebky, musí chodit
do Juvenky. My jsme však při přihlašování dcer do hudebky nebyli seznámeni
s žádným vnitřním předpisem, kde by toto bylo stanoveno. Ani není nic takového zveřejněno na veřejně přístupných stránkách základní umělecké školy. Dospěli jsme tedy k rozhodnutí, že starší dcera přejde do jiné hudební školy. Mladší
z dcer, která ještě navštěvuje základní školu v Konstantinových Lázních, chtěla
mermomocí dochodit zpěv u paní učitelky Jarošové, protože ji má moc ráda.
Přišlo nám to nejen praktické, ale měli jsme pocit, že je to vlastně nabídka
ke smíru, možnost, jak se nerozloučit s bezdružickou ZUŠ ve zlém. Jaké bylo
naše překvapení, když nám bylo ze strany školy sděleno, že dcera nezpívá příliš
dobře a že bychom ji měli sami odhlásit, protože jinak jí hrozí na vysvědčení
čtyřka, což je důvod k vyloučení.
To bylo pro mě, jako pro rodiče, už za čáru. Pominu-li to, že v žákovské knížce
ze zpěvu má dcera výlučně jedničky a dvojky, takže nevím, oč by se ta čtyřka
opřela, tak opravdu nemohu akceptovat skutečnost, že si někdo dělá z desetileté
holčičky rukojmí, aby se pomstil. Nebo aby dal najevo svoji moc? Nevím, ale je
to pro mě naprosto nepochopitelné a nepřijatelné. Samozřejmě, že jsme tedy podepsali odhlášení dcery ze ZUŠ, protože jsme nechtěli připustit její zklamání
z nezasloužené špatné známky na vysvědčení. Jaké bylo naše překvapení, když
přinesla domů vysvědčení, kde místo čtyřky byla trojka. Dle vyjádření pana Paláta zkazila postupovou zkoušku. O objektivitě hodnocení této zkoušky si dovolím pochybovat. Jednak z toho důvodu, že v pololetí měla na vysvědčení ze zpě25
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vu jedničku, a dále proto, že zhoršené známky, tedy dvojky, v žákovské knížce
se začaly objevovat v období našich neshod ohledně účasti starší dcery
v Juvence. Pochopitelně, že v průběhu celého školního roku nám nebylo ze strany ZUŠ ani jednou avizováno, že dcera zpívá špatně. To, že se na výsledku
zkoušky mohl podepsat i stres dcery z celé situace, není vyloučené.
Obě dcery tedy přecházejí po prázdninách do jiné hudebky, kde o ně mají zájem
a vyjdou nám vstříc. Jak jsem následně zjistila, nejsme jediní rodiče, kteří se dostali do konfliktu s panem Palátem kvůli Juvence, nejsme jediní, kdo dává svoje
děti do jiné hudebky. A to je vlastně i důvod, který mě přinutil napsat tento článek. Protože jedna věc je, přihlásit dítě do jiné školy, a tím vlastně ustoupit nevůli a zlobě. Druhá věc je mlčet a dát tak prostor opakování takovému způsobu
chování. Opravdu jsem přesvědčena, že je to rodič, kdo má právo rozhodovat
o tom, jaké volnočasové aktivity budou jeho děti dělat. A třeba i s ohledem
na fakt, že je platí. Je velkým štěstím, když v rámci hudebních aktivit osvícený
učitel vede děti k lásce a hlavně k radosti z hudby. Neštěstím je učitel, který děti
zastrašuje, manipuluje s nimi a využívá je k naplňování svých vizí. V této souvislosti mě napadá, že prosazování vlastní myšlenky a víry za každou cenu je
nemocí dneška a že je potřeba se takovým snahám preventivně bránit, a to
i v našem malém venkovském prostoru.
Nicméně, děkujeme bezdružické ZUŠ za péči, kterou našim dcerám věnovala
a zvláště paní učitelce Jarošové, kterou mají obě moc rády, a díky které chodily
do hudebky rády. A to pro nás bylo důležité.
Tereza Coufalová

BLAHOPŘEJEME
V měsíci červenci 2016 se dožívají
významného životního jubilea
tito naši občané:

Kemka Miroslav
Jamrichová Anna
Roubínek Ludislav
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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Plán akcí na rok 2016
16. 7.
16. – 17. 7.
17. 7.
23. 7.
23. 7.
6. - 7. 8.
13. 8.
2. 10.
15. 10.
22. 10.
12. 11.
19. 11.
27. 11.
3. 12.
11. 12.
23. 12.

Pivní slavnosti
Bezdružické parní léto
Turistický pochod Teplá – Bezdružice
Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy
Vlastním pořádkem - Legio vlak
Bezdružické parní léto – II. část
Odemčený zámek
Drakiáda
Chovatelská výstava
Hasičská zábava
Martinské setkání
Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská besídka
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem

Divadlo
Nabídka předplatného na sezonu 2016/2017
do divadla J. K. Tyla v Plzni.
Začátky představení vždy v neděli od 16:00 hod.
Doprava autobusem zdarma.
Přihlášení a bližší informace v podatelně MěÚ Bezdružice

nebo na tel. 374 630 511.
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Bezdružické parní léto 16. - 17. 7. 2016
Doprovodný program:

Taneční a hudební vystoupení, historická drezína, četnická stanice, dobový průvodčí

Pochod na podporu dostavby tratě

Pivní slavnosti v Bezdružicích

Náhradní autobusová doprava Teplá - Bezdružice
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Pozvánka na 16. ročník turistického pochodu
Teplá – Bezdružice
neděle 17. 7. 2016
-

turistický pochod na podporu myšlenky železničního propojení Bezdružic a Teplé;

-

start z vlakového nádraží v Teplé v 10:00 hodin;

-

z Bezdružic odveze účastníky v 9:05 hodin autobus z železniční stanice
Bezdružice

-

příjezd do Teplé vlakem od Mariánských Lázní v 8:54 hodin;

-

příjezd do Teplé vlakem od Karlových Varů v 9:52 hodin;

-

pochod povede krásnou přírodou na rozhraní Karlovarského
a Plzeňského kraje (přesná trasa bude uvedena na www.bezdruzice.cz)

-

po příchodu do Bezdružic na vlakové nádraží (cca mezi 13. a 15. hodinou) možno navštívit Bezdružické parní léto a Železniční muzeum;

-

z Bezdružic možnost odjezdu vlakem v 16:13 hodin směr Plzeň; zpět
do Teplé je doprava zajištěna náhradní autobusovou dopravou (náhradní
autobusová doprava je zajištěna z důvodu nedostavění železniční trati)
z železniční stanice Bezdružice—odjezdy autobusu v 14:05 hodin nebo
v 16:05 hodin.
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Město Plzeň prožije atmosféru brazilského RIA
V době konání 31. letních olympijských her v Rio de Janeiru od 5. do 21. srpna
bude západočeská metropole jedním ze čtyř míst v Česku, kde vznikne olympijský park. Hlavní park na Lipně doplní parky v Ostravě, Pardubicích a v Plzni.
Olympijský park Plzeň bude rozmístěn v areálu za OC Plzeň Plaza. V prostoru
kolem amfiteátru vznikne olympijská fan zóna s velkoplošnou obrazovkou,
na které budou moci návštěvníci sledovat přímé přenosy z brazilského Ria, společně fandit českým sportovcům, a sdílet tak atmosféru největší letošní světové
sportovní události. Připraven je bohatý doprovodný program. Prostor parku
za řekou Mží nabídne možnost vyzkoušet si různé sporty pod vedením odborných lektorů v 11 sektorech rozdělených podle sportovních odvětví. Návštěvníci
se tak seznámí s konkrétními plzeňskými sportovními kluby.
Pro děti a mládež jsou ve všedních dnech v období od 8. do 19. srpna připraveny příměstské tábory a sportovní kempy.
Pořadatelem Olympijského parku Plzeň je statutární město Plzeň, zastoupené
Odborem prezentace a marketingu a Odborem sportu Magistrátu města Plzně.
Bližší informace o přípravách parku, příměstských táborech, sportovních kempech a konkrétním programu najdete na a www.sport.plzen.eu. Další české
olympijské parky představují webové stránky www.olympijskeparky.cz
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UKÁZKA TATRY
Po roce čekání jsme mezi sebe přijali nového „člena“ sboru dobrovolných
hasičů. Naše tatra „Máňa“ nám konečně parkuje v hasičárně. Jsme rádi, že vše
klaplo a můžeme se pyšnit staronovým strojem, který bude k užitku, jak nám,
tak našim občanům, a to nejen při hašení požárů. Dne 14. května jsme se vydali do Dnešic, odkud tatru máme. Jel velitel Štefanisko Ivo a strojníci: Čapek
Petr, Filip Bílý, Štefanisko Martin a Štefanisko Luděk. Po příjezdu do Bezdružic už nás nadšeně zdravili lidé. Celý týden k nám chodili rodiče s dětmi
a chtěli si nové auto prohlédnout. A tak jsme se rozhodli pro veřejnou ukázku
hasičského auta. V sobotu 4. června v 15:00 hod., kdy ukázka začala, jsme byli překvapeni velkou účastí a zájmem lidí z Bezdružic a okolí. Pozvali jsme
též kolegy hasiče z Konstantinových Lázní. Tatra má nádrž o obsahu 7000l
vody, 2 vodní děla, která jsou při plném výkonu schopna vodu z cisterny vystříkat za 7 – 8 min. To jsme předvedli na ukázce a poté jsme nádrž opět doplnili stávající stříkačkou z Avie. Po celou dobu akce byl otevřen stánek
s občerstvením, kde díky sponzorům bylo vše zdarma. Tímto bych chtěl poděkovat podnikatelům: Autoservis Ernst, Pekařství Pustina, Kadeřnictví Hanka.

DĚKUJEME!
Myslím si, že se celá akce velmi podařila a splnila účel. Již 20. května jsme
zjistili, že bude tatra platným pomocníkem, kdy nás oslovil pan Maroušek, že
je třeba pokropit fotbalové hřiště. Na hřiště jsme vystříkali 4 cisterny a do nádrží jsme nalili 2 cisterny. Doufám, že nám v budoucnosti bude všem sloužit.
Za hasiče Štefanisko Luděk.

Foto: Jan Štefanisko
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DĚTSKÝ DEN
Na druhou červnovou sobotu jsme naplánovali dětský den. Kromě stálých
atrakcí jako je střelba ze vzduchovky, chytání plyšových hraček, házení míčků,
malování obrázků, lezení tunelem, výroba náramků, džberovky, střelba na bránu
atd. Mimo jiné vystoupila pod vedením paní učitelky Hartenscheidtové děvčata
ze Základní školy Bezdružice. Dále proběhla ukázka hasičského vozu z Konst.
Lázní, záchranky a tatry 148. Letos prvně děti dostaly točenou zmrzlinu, kterou
pro ně připravili manželé Martina a Filip Bílých a párek v rohlíku. Na závěr
jsme dětem připravili milé
překvapení, které spočívalo
ve výrobě pěny, na kterou
se spotřebovalo 30l mýdla.
Pěnu jsme letos vyzkoušeli
prvně, děti byly nadšené
a pěkně si zařádily, rodiče
z nich měli velkou radost
a my hasiči ještě větší, že
se to podařilo. Chtěl bych
poděkovat sponzorům, kteří tuto akci podpořili: Zámek Bezdružice, Autodoprava Kozák, Bellas s.r.o.,
Pekařství Pustina, Hostinec
SPORT a Město Bezdružice. Myslím si, že i tato akce
byla velmi zdařilá a doufám, že i dětem se líbila.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hasičům, jejich
manželkám, dětem a všem
příznivcům hasičů, kteří
akci podpořili.
Za hasiče Luděk Štefanisko.

Foto: Hana Štefanisková
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Sport
Oddíl kopané
Muži
Našim mužům se jarní část soutěže v 1. B třídě moc nepovedla. Domácí zápas
se Stodem, ve kterém jsme čekali 3 body, naši hráči nedokázali dovést do tříbodového vítězství, i když získali 2 body, byla to pro ně ztráta, která jim na konci
soutěže chyběla. Venkovní zápas v Meclově mohl vše rozhodnout, ale prohra
o jednu branku vše zkomplikovala. Venkovní zápas ve Staňkově se mužům povedl a po nerozhodném výsledku, nakonec díky veteránu Beranovi, vyhráli
i v rozstřelu pokutových kopů. Muži měli vše ve svých rukách v posledním domácím zápase s Postřekovem. V tomto zápase jim stačil 1 bod, aby se vyhnuli
baráži, kdyby získali 2 body, měli to jako tutovku, protože by skončili na 4. místě od konce. Po nepřihlášení Chodova do soutěže, stačil 1 bod, protože naši hráči by měli stejně bodů jako Hrádek, ale lepší skóre a tak by nehráli ani baráž.
Barážová utkání naši nezvládli, i když doma byli lepším týmem, ale hubené vítězství 2:1 jim v odvetě nestačilo. Odvetné utkání v Holoubově skončilo výhrou
domácích o dvě branky a to jim v soutěži stačilo na postup do 1. B třídy. Takže
naši muži budou od podzimu kopat „Okresní přebor“.
Be – Stod
Meclov – Be
Staňkov – Be
Be – Postřekov
Baráž:
Be – Holoubkov
Holoubkov – Be

2:2
4:3
3:3
1:3

Čada L., Korynta J.
Blažek L., Korynta J. 2
Korynta J. 2, Maroušek D.
vlastní

PK 5:3
PK 3:4

2:1 Filip M. ml., Filip M. st.
3:1 Čada L.

Dorost
Naši dorostenci dohráli krajskou soutěž. Do nového ročníku se dorost už nepřihlásil, protože sdružený start s Úněšovem nevyšel. Venkovní zápas na Košutce
hrálo už za družstvo dorostu 5 žáků a bylo to znát na hře i výsledku. Domácí zápas s Úněšovem se dorostu povedl a tak se rozloučili se soutěží vítězstvím.
V tabulce skončili na 5. místě s 34 body a skórem 60:42.
Košutka – Be
Be – Úněšov

7:0
4:1 Filip M. 3, Bízek D.

Žáci
Naši žáci se po podzimní části soutěže prali o 3. místo. Jarní část soutěže jim
však nevyšla, tak jak by si přáli. Rozhodující zápasy s Planou a Kostelcem ne37
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zvládli, a tak jim v OP starších žáků nakonec patří 5. místo s 38 body a skórem
117:79.
Třemešné – Be
kontumačně (pro malý počet dorostu jeli žáci místo
do Třemešné na Košutku)
Be – Ch. Újezd
1:2 Oroz D.
Studánka – Be
1:9 Fojtík R. 3, Hakel P. 2, Fojtík Petr Novotný P., Fojtík
Patrik, Oroz D.
Be – Planá
1:3 Novotný P.
Kostelec – Be
6:4 Fojtík R. 2 + PK, Korim L.
Žáci hráli také turnaj o pohár předsedy OFS, který se konal v Bezdružicích. Výsledky a střelce přineseme příště.
Senioři
Naši senioři ve dvou domácích zápasech bodovali, ale venku se jim nevede. Domácí zápas s Trstěnicemi dovedli do remízového stavu, i když v poločase už
prohrávali 2:0. V rozstřelu pokutových kopů prohráli 5:3.

Be – Trstěnice
Stříbro – Be
Be – Dol. Žandov

2:2 Lacina J., Doležal J.
4:0
2:2 Mydloch R., Šedivý R.

PK 3:5
PK 3:5
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek
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Brigáda na léto 2016 – automobilový průmysl
Víte, jak se vyrábějí kabelové svazky do takových aut, jako je BMW nebo
Bentley. Přijďte strávit prázdniny do Plzně, užijte si tohoto krásného města,
vydělejte si, splňte si sen a zapište si do svého životopisu důležitou referenci,
která pomůže vaší profesní budoucnosti. Hledáme šikovné studenty s dobrým
barvocitem, pro odpovědnou práci, montáž kabelových svazků.
Požadavky:
- Práce je vhodná pro studenty
- Aktivní přístup k práci
- Nástup červen - srpen
- Min. 18 let
- Zdravotní dokumentaci – opis pro vstupní zdravotní prohlídku
- Samostatnost, pracovitost, časová flexibilita
Náplň práce:
- Montáž kabelových svazků pro automobilový průmysl
- Minimální rozsah práce 2 měsíce
- Třísměnný provoz 6 -14, 14 - 22, 22 - 06
Nabízíme:
- Zdarma ubytování v Plzni
- 90 Kč/hod.
- Dotované stravování - 27 - 30 Kč hlavní jídlo
Místo výkonu: Plzeň
Zaujala Vás naše nabídka, zašlete Váš životopis na m.farkova@email.cz

P

rodám dům k bydlení, k rekreaci nebo i k podnikání. 575 m2
s vlastním pozemkem. 2 + 1, koupelna s bojlerem, WC, obecní vodovod. Topení lokální. Okrasná zahrada. Malá dílna. V přízemí bývala
obecní pekárnička. 6 km
od Plané u Mariánských Lázní
v klidné obci Boněnov. Bus, lesy,
minerální prameny daleké výhledy. Možnost adaptovat i půdní
prostory k bydlení. Po částečné
rekonstrukci (nový rozvod elektriky, vody aj.). Vybavený.

Bližší informace na tel.
721 389 901 nebo na e-mail
evam5@seznam.cz.
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Přijďte si zasportovat do Bezdružic
Squashová hala a posilovna v Bezdružicích je otevřena každý den.
Objednávky na tel. čísle 721 546 638, 374 629 303 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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Muzikál Tři bratři 9. 6. 2016

Dětský den 11. 6. 2016
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