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Vážení občané,
nedávno jsme stáli na počátku letních prázdnin a než jsme se nadáli, jsou
prázdniny ve své polovině. Školáci si své volno náležitě užívají. Mnoho krásných zážitků pro školáky i pro nás dospělé přineslo několik červencových akcí.
Na počátku druhé poloviny července se tradičně konají v Bezdružicích „Pivní
slavnosti“. V sobotu šestnáctého si pro nás počasí nachystalo velmi příjemný
den. Téměř ideální letní počasí, skvělá hudba, vynikající ohňové překvapení,
chutné jídlo a dobré pití – to vše přilákalo na naše náměstí více než tři stovky
spokojených návštěvníků.
Tradiční součástí prázdnin je již několik let také „Bezdružické parní léto“. Nadšenci ze spolku Plzeňská dráha i tentokrát připravili zajímavý program připomínající historii železnice. O víkendu 16. a 17. července sice chyběla parní lokomotiva, ale během prvního srpnového víkendu bude parní léto i s parní lokomotivou.
V neděli 17. července se uskutečnil 16. ročník pochodu Teplá – Bezdružice.
Postupně se ve třech větších skupinách na cca 16 kilometrů dlouhou trasu vydalo celkem 55 turistů z různých částí naší republiky. Nejpočetnější skupinou
byli turisté ze Sokolova. Na rozdíl od soboty ukázalo počasí svou horší tvář.
Ani četné dešťové přeháňky však nikomu z turistů dobrou náladu nepokazily.
Zcela mimořádnou akci si pro nás připravila Československá obec legionářská.
V rámci projektu Legiovlak jsme měli možnost prohlédnout si věrnou repliku
legionářského vlaku z období let 1918–1920. Naprosto úžasným zážitkem byla
pro všechny návštěvníky bojová ukázka „Vlastním pořádkem“. Další podrobnosti najdete nejen uvnitř tohoto vydání zpravodaje, ale zejména na webových
stránkách www.csol.cz. Zajímavé fotografie i krátké video si můžete prohlédnout na www.bezdruzice.cz ve fotogalerii v sekci kultura.
V letošním roce si připomínáme 70 let od založení tělovýchovy
v Bezdružicích. Ke kulatému výročí si naši sportovci v rámci tradičního turnaje
na počest pánů O. Ernsta a F. Klavrzy připravili několik zpestření. Vložená
utkání před slušnou diváckou návštěvou odehráli naši žáci a poprvé se veřejnosti představili i naši minižáci. Nejatraktivnějším utkáním celého odpoledne
bylo utkání staré gardy TJ Jiskra Bezdružice s ženským družstvem FC Viktoria
Plzeň. Fotbalistky sice ukázaly svou kvalitu, ale naši bojovali a v divácky zajímavém utkání nakonec těsně zvítězili poměrem 2:1. Součástí fotbalového odpoledne bylo i ocenění dlouholetých a aktivních členů TJ Jiskra Bezdružice.
Více informací k turnaji najdete v příštím vydání Bezdružického zpravodaje.
Několik fotografií si již nyní můžete prohlédnout na webových stránkách města.
V srpnu se kromě druhé části Bezdružického parního léta můžeme v sobotu třináctého těšit na akci s názvem „Odemčený zámek Bezdružice“. Mnoho zajímavých akcí se koná i v blízkém okolí. Na konci srpna se zahájení soutěží dočkají
3

Bezdružický zpravodaj 8/2016

všichni příznivci fotbalu.
Do 7. srpna si můžete v Domě U Haranta prohlédnout výstavu
„Československé legie v Rusku 1914 – 1920“, putovní výstavu „Stavba roku
Plzeňského kraje 2015“ a výstavu fotografií zaměřených na proměny náměstí
Kryštofa Haranta.
Jan Soulek, starosta města

Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
červenec 2016
11. 7. 2016 - 42. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 13 v domě čp. 261 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 3 + 1 ke dni 31. 7. 2016.
3. Oznámení ředitelky Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké
školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice o čerpání dovolené v průběhu letních prázdnin.
4. Nabídku společnosti Asfalt OK s. r. o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České
Budějovice.
5. Nabídku společnosti TRESIL, s. r. o., Hladíkova 32, 674 01 Třebíč.
6. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 20. 7. 2016.
 B. Rada města ukládá:
1. Vyřešit problém plísní na bytových domech č. p. 260 - 261 a č. p. 247 - 248
v Bezdružicích.
Zodpovídá: Správa bytového fondu
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Nájemní smlouvu č. 12 na část pozemku p. p. č. 93/1 o výměře cca 90 m2,
druh pozemku zahrada, za účelem zřízení rekreační zahrady za roční nájemné 100 Kč na dobu určitou do 31. 12. 2016.
3. Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů s firmou ASEKOL a. s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 na dobu určitou 5 let.
4. Dohodu o zajištění služeb č. 1/2016 na akci „Pivní slavnosti“.
5. Žádost TJ Jiskra Bezdružice o udělení výjimky dle OZV č. 8/2011,
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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
23. 7. 2016 v době od 19:00 do 03:00 hod následujícího dne za účelem konání taneční zábavy.
6. Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 13 v domě čp. 261 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 3 + 1 ke dni 31. 7. 2016.
7. Pořízení radarového měřiče rychlosti RMR-30 od společnosti Empemont&Empesort s. r. o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
za cenu 48 583 Kč bez DPH.
8. Nabídku společnosti Asfalt OK s. r. o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice na opravy místních komunikací.
9. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:
16_SOBS01_4121206922 s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
10. Nabídku společnosti Onlineteam s. r. o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov na vytvoření prezenčního videa pomocí z dronu za cenu 27 500 Kč včetně
DPH.
11. Plán jednání RM na II. pololetí r. 2016.
15. 7. 2016
Od 9:00 hodin se v Domě U Haranta uskutečnila členská schůze dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko. Hlavním bodem jednání byla
možnost zapojení do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“.
19. 7. 2016
Dopoledne proběhla schůzka s Ing. Antonínem Kinkalem ve věci úprav dopravního značení na některých komunikacích v Bezdružicích.
20. 7. 2016 - 23. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 22. 6. 2016.
3. Informace o zůstatcích na bankovních účtech města k 30. 6. 2016.
4. Informace o zůstatcích na úvěrových účtech města k 30. 6. 2016.
5. Informace o vývoji daňových příjmů města.
6. Přehled plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2016.
7. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
8. Zprávu o činnosti finančního výboru.
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C. Zastupitelstvo města schvaluje:
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Program zasedání.
Záměr prodeje pozemku p. č. 94/1 v k. ú. Bezdružice o výměře 253 m2 za cenu 205,70 Kč/m2 a pozemku p. č. 93/1 v k. ú. Bezdružice 438 m2 za cenu
48,40 Kč/m2.
Rozpočtové opatření č. 7/2016.
Plán práce finančního výboru na 2. pololetí roku 2016.


1.
2.
3.
4.
5.

21. 7. 2016
Od 9:30 hodin proběhlo u kostela Nanebevzetí Panny Marie jednání k řešení
špatného stavu části jižní fasády věže kostela.
28. 7. 2016
Od 17:00 hodin se starosta zúčastnil jednání Výboru partnerství MAS Český západ.
30. 7. 2016
Odpoledne se v Konstantinových Lázních uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice Plzeňského kraje roku 2016.
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:
14. 9. 2016
12. 10. 2016
16. 11. 2016
14. 12. 2016
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

6

Bezdružický zpravodaj 8/2016

Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo
životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 49 televizí, 10 monitorů a 305 kg drobného
elektra.
Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru
drobných spotřebičů jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
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Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všem
těm, kteří tříděním tako zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, patří
obrovský dík.
Jaroslava Urbánková
referentka životního prostředí

„Ve Státním okresním archivu v Tachově aktuálně probíhá inventarizace
dokumentů z činnosti MNV a MKS
Bezdružice.

Přitom bylo zjištěno, že chybí nejstarší
z fotoalb, která jsou obrazovou přílohou k obecní kronice. Obsahuje fotografie z doby před r. 1965, pravděpodobně od r. 1957, možná i starší.
Z činnosti MKS jsou zatím nezvěstné
zejména fotografie a písemnosti jednotlivých kroužků, ale i roční plány
práce a zprávy o činnosti.
A hlavně, do archivu nebyly předány
zápisy ze schůzí rady Osvětové besedy, přestože je potvrzeno, že se psaly.
Prosíme všechny občany, kteří opatrují jakýkoliv dokument z činnosti MNV,
MKS a Osvětové besedy (případně jiné „staré“ písemnosti a fotografie), aby je
předali na MěÚ.“

Děkuji mnohokrát a doufám, že se to nejstarší album najde.
Markéta Novotná
Státní okresní archiv Tachov
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Foto z archivů – TJ Jiskra 2. díl
I tentokrát zůstaneme u tématu 70. výročí TJ Jiskra Bezdružice. Na jednom
snímku jsou vyfoceni funkcionáři tělovýchovné jednoty, na dalších fotbalové
týmy z různých období. Snímek s dětmi dává nahlédnout do staré tělocvičny.
Kolektivy hokejistů a basketbalistek jsou již novodobější.
Jiří Bízek
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Československé legie – jak to vlastně bylo?
Po vypuknutí I. Světové války žilo v Rusku asi 100 000 Čechů a Slováků. Lákala je možnost vyšších výdělků než doma. Někteří se usídlili ve městech, zemědělci vytvořili souvislé osídlení ve Volyni a na Kavkaze. Začali zakládat
různé spolky, přičemž tělovýchovná jednota SOKOL získala oblibu i u Rusů.
Po vypuknutí války v červenci 1914 hrozila Čechoslovákům jako občanům nepřátelské mocnosti, internace a zabavení majetku. Díky aktivitám zástupců
spolků a demonstracím tomu bylo zabráněno, dokonce bylo povoleno vytvoření čs. dobrovolnické jednotky v řadách carské armády. V Kyjevě se začala
formovat Česká družina, do které se hlásily stovky dobrovolníků. Slavnostní
přísaha proběhla 11. října 1914.
Po bitvě u Zborova 2. července 1917, ve které se československé legie vyznamenaly v boji proti rakousko-uherské armádě, zrušila ruská vláda na naléhání
předsedy Československé národní rady profesora T. G. Masaryka, který
od 15. května 1917 legie v Rusku organizoval, omezení při vytváření československých jednotek. Postupně vznikly další jednotky, které 9. října 1917 vytvořily československý sbor v Rusku. Koncem roku 1917 bylo v Rusku
38 500 dobrovolníků v legiích a přes 60 tisíc v zajateckých táborech ve spolcích, které Masaryk organizoval jako rezervu legií. Stávajícím velením ruské
armády byl Masaryk považován za jejich nejvyššího velitele. Po Říjnové revoluci, ve které se vlády v Rusku chopili bolševici, rozhodlo vojenské vedení
států Dohody, že se začne legie přesouvat na západní frontu.
V listopadu 1917 obsadila část 1. divize prakticky bez boje k potlačení bolševických nepokojů Kyjev. Byla však odvolána podle Masarykovy instrukce
"nevměšovat se do vnitřních ruských sporů". Jako přítel všeho moderního založil Masaryk v legiích leteckou školu. Letadla většinou nenesla bomby ani
kulomety, měla jen ruční zbraně a byla používána při přesunu a zejména k průzkumným účelům. I tak přispěla při sibiřské anabázi československých legionářů k záchraně několika mostů a zejména k záchraně čtyřicítky bajkalských
železničních tunelů na Transsibiřské magistrále. Masaryk „opustil“ svoje legionáře na Rusi 7. března 1918, když předtím zajistil, aby se vojsko ještě neexistujícího státu stalo součástí francouzské armády.
Plány bolševiků, že z Legií odejde do Rudé armády 15 000 mužů, byly mylné.
Z Legií za dva měsíce agitování odešlo jen cca 150 mužů. Větší posily získala
Rudá armáda přímo ze zajateckých táborů. Rudá vláda na jaře 1918 zakázala
České národní radě v táborech další agitaci a tu uskutečňovali pouze Čs. bolševici do svých jednotek. Současně bolševici verbovali zajatce Ústředních mocností do Rudé armády. Obrovský vliv v místních sovětech a jednotkách Rudé
armády získali Maďaři a Němci (na mnoha místech tvořili až 80% jednotek),
nepřátelští vůči Čs. legiím. To bylo dalším zdrojem nedůvěry Čs. legií vůči
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bolševikům. Hlavním problémem ale bylo stálé porušování penzenské dohody
ze strany bolševiků. Většinu vlaků bolševici nepustili dál, sliby nesplnili a neustálé kontroly a požadavky na odevzdání dalších a dalších zbraní ohrožovaly zajištění bezpečnosti vlaků. Komunistické letáky popisovaly rozhodnutí nepustit
Sbor z Ruska, bolševici odmítali dodávat koupené potraviny a poslední kapkou
byl nárůst přítomnosti ozbrojených Němců a Maďarů. Zatímco Národní rada
v Moskvě souhlasila s dalšími a dalšími ústupky, vojenské vedení ztratilo jak
důvěru v Radu, tak i v bolševiky všeobecně a Trockého zvlášť. Začala se zvažovat možnost odmítnout spolupráci s prolhanou a Němci ovlivněnou Moskvou
a zajistit si průjezd Sibiří. Vlády spojeneckých států (Francie, Velké Británie,
USA) plánovaly československé legionáře ponechat na Rusi a vytvořit z nich jádro intervenčních sil, které by zasáhly proti bolševismu. Plynulo to z toho, že
Československé legie kontrolovaly podstatnou část Sibiře a byly jedinou dobře
organizovanou silou v Rusku, jejíž velení podléhalo Francii.
Následně však vzhledem k vývoji událostí došlo k ústupu legií dvěma cestami.
Z Vladivostoku lodí do Ameriky, vlakem přes kontinent a lodí dále do Evropy,
či jižní cestou přes Japonsko, Hong Kong, Suezský průplav do italského Terstu.
Velké americké lodi President Grant a Amerika urychlily evakuaci. Posledním
transportem byla americká loď Heffron 2. září 1920. Někteří českoslovenští legionáři umírali ještě při námořním přesunu a spočívají na dně Indického a Tichého oceánu. Všichni cizinci si museli cestu hradit. Většinou je doprovázel
americký ozbrojený doprovod. Po skončení evakuace se dále shromažďovali čsl.
občané žijící v Rusku, dobrovolníci, kteří vystoupili z legií aj. Odvezeni byli během druhé cesty lodě "Legie" či transporty organizovanými mezinárodním Červeným křížem. Loď "Legie" byla koupená za peníze vojáků v Japonsku a byla
historicky první zámořskou lodí plující pod čsl. vlajkou. Z Vladivostoku do Singapuru plula nepojištěna, jelikož se nenašla pojišťovna, která by byla ochotna
1. československou loď a 1.československou posádku bez zkoušky pojistit.
Tolik tedy velmi stručný výtah z Wikipedie. Cílem akce, která proběhla
v Bezdružicích o víkendu 23. a 24. července bylo připomenout tuto etapu československých dějin. V Bezdružicích se narodili tři legionáři:
Václav Kahabka, nar. 10. 2. 1891
Vilém (Wilhelm) Lenert nar. 19. 10. 1885
Arnošt Wanka nar. 13. 3. 1884
Bezdružice jsou jediným takhle malým sídlem, kde se na své pouti legiovlak
představil. Od nás byl převezen do Prahy. Jedinečná byla i sobotní bojová
ukázka, při níž se diváci mohli přenést na Transsibiřskou magistrálu, kde si legionáři museli vybojovat návrat domů. Několik vozů repliky legiovlaku bylo rekonstruováno ve Dvoře Krasíkov.
Jiří Bízek
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci srpnu 2016 se dožívají
významného životního jubilea

Valenta Václav
Howorková Elisa
Němcová Marie
Zajíčkovská Zdeňka
Augustin Jaroslav
Příkazská Marcela
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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Přijďte se bavit s dětmi na ITEP 2016!
Odpočívat lze ve wellness i aktivně. Cyklistika, pěší turistika, objevování krás
přírody, poznávání historie při návštěvách turistických cílů, hradů a zámků.
Kdo by se na to vše netěšil s příchodem turistické sezóny a ještě lépe s příchodem léta. Ovšem s koncem léta nemusí nutně skončit cesty za zábavou ani samotné chvíle rozptýlení. Přijďte načerpat informace z oblasti dějin, zeměpisu,
nechte se inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky, tipů na výlety. Zastavte se pro novou brožuru „Bavte se s dětmi v Plzeňském kraji“ s více než
100 turistickými cíli v regionu. Program bude připraven jak pro ty nejmenší,
tak i pro starší žáky základních škol a studenty středních škol, kteří navštíví
veletrh v rámci výuky. Přijďte si hrát, soutěžit a trhnout rekordy nejen ve skládání kelímků, ve vědomostních a paměťových turnajích, kdo dřív vymydlí
mejdlíčko, kdo sní v nejkratším čase šneka ITEPáka, těšte se na kouzelníka,
zacvičte si dětskou jógu, usaďte se u divadelního představení pana Šrédla,
žasněte pod hvězdnou oblohou v nafukovacím planetáriu, nahlédněte do přírody v expozici Národního parku Šumava, do Chodska, Muzea Loutek, Zoo Plzeň, pokoušejte přírodní zákony s Techmánií, těšte se na protagonisty ze seriálu Policie Modrava, slavné osobnosti fotbalového klubu FC Viktroria Plzeň
a čeká vás mnohem více. Přijďte na ITEP 2016!
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ks.
Prodej: Bezdružice - u požární zbrojnice

6. srpna 2016 - 14:15 hod
24. srpna 2016 - v 12:20 hod
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Bližší informace: Po - Pá 9:00 - 16:00 hod
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.
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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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