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Vážení občané,
právě vstupujeme do poslední třetiny roku 2016. Měsíc září je především
symbolem začátku nového školního roku. I letos se na první školní den nepochybně těšilo mnoho prvňáčků. Možná jim ta upřímná radost ze zahájení povinné školní docházky postupem času vyprchá, ale ten pocit zahájení něčeho
nového, velmi očekáváného a možná tak trochu i tajemného jim navždy zůstane uložen v paměti. V našich pamětech je nepochybně uloženo mnoho zajímavých zážitků z prázdnin a dovolených. Věřím, že nemálo krásných zážitků
si návštěvníci našeho regionu odvezli i z našich končin.
Poslední červencovou sobotu se „za kopcem“ v sousedních Konstantinových
Lázních konala velká slavnost. Obec Konstantinovy Lázně se stala vítězem
letošního ročníku soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje. Troufnu si napsat,
že vítězství „Konstantinek“ je zasloužené. Pokud sledujete dění u našich sousedů, věřím, že se mnou budete souhlasit. Rád nyní všem občanům Konstantinových Lázní a zvlášť panu starostovi Karlovi Týzlovi k vítězství v krajském
kole blahopřeji. Vítězství je o to cennější, že letos se do soutěže v Plzeňském
kraji přihlásilo celkem 30 obcí, což je rekordní počet. My jsme se také soutěže zúčastnili a od hodnotitelské komise jsme obdrželi diplom za revitalizaci
zahrady mateřské školy v přírodním stylu.
Velmi zajímavý zážitek si odnesli všichni návštěvníci koncertu houslového
virtuóza Jaroslava Svěceného. Koncert se uskutečnil ve středu třetího srpna
v příjemném prostředí pizzerie v Dolních Polžicích. Pokud jste na koncertě
nebyli, můžete si pod odkazem http://tachovsky.denik.cz/kultura_region/vdolnich-polzicich-hral-virtuoz-na-nastroj-stary-pred-dve-ste-let20160804.html nejen přečíst krátkou reportáž, ale také si můžete prohlédnout
fotografie a přehrát si i krátký videozáznam.
První srpnový víkend byl letos opět ve znamení druhého pokračování Bezdružického parního léta. Tentokrát to bylo skutečně parní léto i s parní lokomotivou. Tradiční akce s tradičním doprovodným programem byla lákadlem
pro malé i velké z blízka i daleka. Poděkování za vydařenou akci míří za všemi členy spolku Plzeňská dráha.
Po více než roce byla v sobotu 13. srpna pro zájemce zpřístupněna část interiérů našeho zámku. Kdo návštěvu nestihl, může využít nové možnosti
k prohlídce části zajímavých zámeckých komnat. Podrobnější informace
k prohlídkám zámku najdete uvnitř tohoto zpravodaje a také na webových
stránkách www.zamek-bezdruzice.cz.
Netradičním zážitkem bylo vystoupení divadelní kočovné společnosti Žebřiňák. V pondělí 22. srpna se po setmění v areálu fotbalového hřiště před zraky
několika desítek diváků odehrálo zajímavé divadelní představení. Pokud jste
v druhé polovině srpna při cestách naším regionem potkali dva žebřiňáky,
vězte, že to nebyli běženci, ale členové zmíněné kočovné divadelní společnosti.
Druhá polovina srpna bývá netrpělivě očekávaná příznivci fotbalu. První
utkání podzimní části fotbalových soutěží na domácím hřišti odehrálo naše
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nově vzniklé „B“ mužstvo v neděli 21. srpna. Po loňské nepříliš vydařené sezóně v krajské soutěži 1.B třídy zakončené neúspěšnou baráží se naši muži, nyní
„A“ mužstvo, vrátili do okresního přeboru. První dvě utkání byla vítězná, a tak
budeme doufat, že se naši fotbalisté povezou na vítězné vlně co nejdéle. Pro letošní soutěže se nepodařilo sehnat dostatečný počet hráčů v kategorii dorostenců. Po mnoha letech tedy tato věková kategorie u nás chybí. Naopak se podařilo
založit „B“ mužstvo. Snad všem „béčkařům“ vydrží chuť do fotbalu a budou dělat všem našim příznivcům radost. Tradiční rozpis soutěžních zápasů „A“ mužstva, „B“ mužstva a také seniorů je přílohou tohoto vydání bezdružického zpravodaje. Své soutěže by také měli v září rozehrát žáci a nově také mladší minižáci. Rozlosování soutěží nejmladších kategorií proběhne ve čtvrtek 1. září
v Tachově.
V devátém měsíci roku 2016 není u nás v Bezdružicích v plánu žádná kulturní
ani společenská akce. Proto si dovolím mírně v předstihu pozvat všechny na tradiční Slavnosti jablek, které se konají v sobotu prvního října na úpatí i na vrchu
Krasíkov. O den později se mohou děti nejen se svými rodiči těšit na oblíbenou
Drakiádu. Ta se uskuteční na bezdružickém letišti od patnácti hodin.
Na závěr si dovolím popřát všem školou povinným úspěšné vykročení do nového školního roku a všem ostatním příjemný konec léta a začátek podzimu.
Jan Soulek, starosta města

BLAHOPŘEJEME
V měsíci září 2016 se dožívají
významného životního jubilea

Bušková Anna
a
Handza Jaroslav
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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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
srpen 2016
1. 8. 2016
Starosta se od 10:30 hodin zúčastnil v Karlových Varech jednání kontrolního
výboru Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.
2. 8. 2016
Starosta byl od 14:00 hodin v Praze na Vyšehradě přítomen pracovní schůzky
k přípravě 10. ročníku soutěže „Nejkrásnější nádraží v České republice“.
3. 8. 2016 - 43. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Cenové nabídky na čištění a nátěry fasád, čištění střech na bytových domech čp. 247, 248, 260 a 261.
3. Nabídku na opravu podlahy v tělocvičně a na obnovu povrchu atletické
dráhy od společnosti SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o., Mostní 5552,
760 01 Zlín.
4. Žádost Českého rybářského svazu, z. s., MO Stříbro, Plzeňská 567, 349 01
Stříbro o vyrovnání škody vzniklé po ukončení nájemní smlouvy rybníku
Zaječí.
5. Závěrečné vyhodnocení akce „Mateřská škola Bezdružice, Fučíkova 249 –
projekt úspor energie“.
 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
ve dnech 26. 8. a 27. 8. 2016 v době od 20:00 do 02:00 hod následujícího
dne.
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 Bezdružicích
ve dnech 6. 8., 12. 8. a 3. 9. 2016 v době od 20:00 do 02:00 hod následujícího dne.
4. 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
6. 8. 2016 v době od 20:00 do 02:00 hod následujícího dne.
5. Nájemní smlouvu č. 13/2016 na část pozemku p. p. č. 13/1 o výměře cca
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44 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice za účelem občasného parkování vozidla za roční nájemné 100 Kč na dobu neurčitou.
6. Záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 13/1 o výměře cca 30 m 2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice za účelem parkování
vozidla pro osobu těžce zdravotně postiženou za roční nájemné 100 Kč
na dobu neurčitou.
7. Záměr pronájmu pozemků p. p. č. 1 307 o výměře 261 m2, druh pozemku
ostatní plocha, za roční nájemné 1 Kč/m2. Pozemky p. p. č. 1334/1 o výměře
3 711 m2, druh pozemku orná půda, p. p. č. 1 335/2 o výměře 5 234 m2, p. p.
č. 1 335/3 o výměře 9 257 m2, p. p. č. 1 334/6 o výměře 1 022 m2 a p. p. č. 1
266/1 o výměře 536 m2, druh pozemků trvalý travní porost v katastrálním
území Bezdružice za účelem zemědělského využití za roční nájemné dle
BPEJ 0,13 Kč/m2.
8. Přidělení bytu č. 13, Na Sídlišti 261, Bezdružice o dispozicích 3 + 1
od 1. 9. 2016.
9. Nájemní smlouvu na byt č. 13, v ulici Na Sídlišti 261, 349 53 Bezdružice
s účinností od 1. 9. 2016.
10. Záměr pronájmu nemovitého majetku – stavba bez čp. / č. ev., objekt občanské vybavenosti na pozemku st. č. 47 v k. ú. Polžice u Bezdružic za cenu
100 Kč/rok na dobu neurčitou.
11. Smlouvu o dílo č. SOD R615/2016 na realizaci Informačního panelu
pro měření rychlosti vozidel RMR-30 se společností EMPESORT s. r. o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí za cenu 52 784 Kč
bez DPH.
12. Smlouvu o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb a výpůjčce
platebního terminálu s příslušenstvím se společností Global Payments s. r. o.,
V Olšinách 626/80 Strašnice, 100 00 Praha 10 a společností Česká spořitelna,
a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
13. Dodatek č. 1 pro odložené inkaso poplatku od obchodního partnera ke
Smlouvě o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb se společností
Global Payments s. r. o., V Olšinách 626/80 Strašnice, 100 00 Praha 10
14. Ukončení smlouvy č. 2013040 programového vybavení FISO se společností
AQE advisors, a. s., Třída Kpt. Jaroše 31/1944, 602 00 Brno.
15. Uzavřít Dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv
k modulárnímu počítačovému programu MUNIS se společností Triada, spol.
s r. o., U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9 za cenu 3 860 Kč bez DPH.
16. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 50 000 Kč
z rozpočtu města na realizaci projektu „Přeložka elektrického vedení“
se společností HBB, s. r. o., Úterská 291, 349 53 Bezdružice.
12. 8. 2016
Od 8:00 hodin se v Domě U Haranta uskutečnila schůzka k přípravě Slavností
jablek 2016.
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24. 8. 2016
Od 13:30 hodin jednal starosta v Plzni s ředitelem Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Ing. Filipem Uhlíkem o možnostech podpory rozvojových
projektů z fondů EU.
25. 8. 2016
Od 10:00 hodin se starosta v Dolních Polžicích v roli hosta zúčastnil jednání
Prezídia Euregia Egrensis.
26. 8. 2016
Starosta byl od 9:00 hodin ve Vejprtech přítomen jednání Rady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.
29. 8. 2016
Krátce po desáté hodině bylo v Plzni na pracovišti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad zahájeno jednání starosty s vedoucí Územního odboru
implementace programu České Budějovice – Plzeň Ing. Mgr. Ivetou Hametovou. Předmětem jednání bylo řešení problémů vyplývajících z auditu projektu
„Rekonstrukce místních komunikací v centrální části města“.
29. 8. 2016 - 44. jednání Rady města Bezdružice
 C. Rada města schvaluje:
1. Rada města schvaluje revokaci usnesení č. 43/C9/2016.
2. Nájemní smlouvu na byt č. 13, v ulici Na Sídlišti 261, 349 53 Bezdružice
s účinností od 1. 9. 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).
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Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst.
1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochran přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů
Ke kácení dřevin je nezbytné povolené orgánu ochrany přírody (místně příslušný obecní úřad). Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení
funkčního a estetického významu dřevin.
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les musí vedle obecných
náležitostí podání dle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází,
stručný popis umístění dřevin a situační zákres
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,
včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druh dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, u zapojených porostů lze
místo počtu uvést výměru kácené plochy
d) zdůvodnění žádosti
Formulář žádosti je přístupný na webových stránkách města Bezdružice –
www.bezdruzice.cz v sekci Radnice/Formuláře.
Kdy není nutné žádat o povolení ke kácení dřevin?
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les z předpokladu, že tyto nejsou
součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní
podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 zákona
č. 114/1992 Sb. a § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje:
- pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí
- pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
- pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí
ve způsobu využití jako plantáž dřevin
- pro ovocné dřeviny rostoucí n pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
- jedná-li se o dřevinu, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život
i zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je
nutno oznámit toto kácení (jedná se o stromy v havarijním stavu)
- z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné probírky – musí být oznámeno 15 dnů předem
Oznámení o kácení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.
Kdy je možno provádět kácení dřevin rostoucích mimo les?
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Kácení dřevin rostoucí mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (§5 vyhlášky č. 189/2013 Sb.), čímž se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin (tj. od 1. 10. – 31. 3.)
Jaroslava Urbánková
referentka životního prostředí

Dvě výluky na bezdružické trati
2. 9. – 15. 9. a 15. 9. – 20. 9. 2016
Z důvodu oprav na železniční trati Pňovany – Bezdružice bude od pátku 2. září 2016 od 7:30 hod (od vlaku 27315) do čtvrtka 15. září 2016 do 13:30
hod nepř etr žitě vyloučen provoz vlaků v tomto úseku. Všechny vlaky budou v úseku Trpísty – Pňovany – Trpísty nahrazeny autobusovou dopravou,
která pojede podle výlukového jízdního řádu. Z Bezdružic během výluky pojedou vlaky podle platného jízdního řádu s výjimkou těchto dvou spojů:
vlak 27311 pojede z Bezdružic již ve 3:51 hod, tedy o 10 minut dříve,
vlak 27315 pojede z Bezdružic až v 8:43 hod, tedy o 30 minut později.
Příjezd do Plzně bude u všech vlaků cca o 15 minut později, mimo prvního
ranního vlaku, který do Plzně přijede ve svém pravidelném čase 5:12 hod
a vlaku 27315, který přijede do Plzně až v 10:15 hod.
V opačném směru budou z Plzně hl. n. odjíždět všechny vlaky dle stávajícího
jízdního řádu. Příjezdy do Bezdružic budou ale o 14 minut později (až celou
hodinu).
POZOR!!!
Na tuto výluku navazuje od čtvrtka 15. září 13:30 hod do úterý 20. září 2016
nepřetržitá výluka v úseku Bezdružice – Trpísty. I na tuto výluku je vydán výlukový jízdní řád. Autobusy pojedou z Bezdružic cca o půl hodiny dříve.
Bízek Jiří
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Foto z archivů
Zahájení školního roku 1971 – 1972
Prázdniny končí a začíná škola. To je nezvratný tok života, stejně jako že
po létu přijde podzim. Tak tomu bylo i v září roku 1971. Do první třídy děti vítá paní učitelka Hábrová. Ředitelkou školy byla ještě paní Miluše Nováková.
Pro mě začal poslední rok základní školní docházky. Tehdejším prvňákům začaly v září školní povinnosti stejně jako všem dalším. Doufejme, že alespoň
někteří letošní prvňáci budou za 45 let stále obyvateli Bezdružic jako některé
děti z fotografií z roku 1971.
Jiří Bízek
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Vážení rodiče,

Základní umělecká škola (ZUŠ) je opravdu škola, ne zájmový kroužek,
jak si někdo mylně myslí.
Škola jsme proto, že se musíme řídit Rámcově vzdělávacím programem, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a podle kterého jsme
vypracovali Školní vzdělávací program (ŠVP), který schválila pedagogická
rada školy jako závazný dokument, kde jsou přesně stanoveny hodinové dotace, které žák školy musí dostat během výuky. Dále tento ŠVP přesně určuje, jaké předměty žák musí povinně během studia navštěvovat. Mimo hry
na hudební nástroj nebo zpěvu, je to též kolektivní výuka: Teorie hudby
a Hra v orchestru, pro předškoláky a žáky 1. tříd ZŠ je to Přípravná hudební
výchova. Pokud žák studuje 1. ročník základního studia ZUŠ ve 2. třídě
ZŠ, Teorii hudby má povinnou od 3. třídy ZŠ a výuka trvá pět let. Pokud žák
nastoupí do 1. ročníku základního studia ve 3. a vyšší třídě ZŠ, nastupuje
do 1. ročníku na hudební nástroj nebo zpěv a současně do 1. ročníku Teorie
hudby. Hru v orchestru (DOM JUVENKA) jsou povinni žáci navštěvovat
od 3. ročníku základního studia nebo dříve, pokud o tom rozhodne třídní učitel. K zařazování dochází mezi 9. až 11. rokem věku žáka.
Při výuce sólového zpěvu volíme určitý postup, jelikož chceme dát možnost
naučit se zpívat i takovému žákovi, u kterého zpočátku pozorujeme jisté nedostatky nebo špatné návyky. Ty se dají pomocí různých hlasových cvičení či
her odstranit, ale je to opravdu velmi individuální a nikdy nemůžeme zaručit,
že se to podaří.
Je nutné, aby každý žák, který hraje na hudební nástroj, doma pravidelně cvičil. Zde není příliš co řešit. Má nástroj, zadaná cvičení a může trénovat.
U zpěvu je toto složitější. Žák, především začínající, potřebuje hudební oporu
- zpravidla doprovod klavíru pro různá hlasová cvičení, ale také pro písně,
aby se mohla rozvíjet čistá intonace, která je pro zpěv naprosto nutná.
Z tohoto důvodu dostávají rodiče žáka, který navštěvuje hodiny sólového
zpěvu, až po prvním roce studia informaci o tom, zda je vhodné ve studiu pokračovat, jelikož po této době dokáže učitel objektivně zhodnotit, zda se dítě
pro studium sólového zpěvu hodí, přičemž možnost informovat se o prospěchu žáka mají rodiče v průběhu celého školního roku. Odmítnout žáka okamžitě po prvním prozkoušení si netroufáme i přesto, že shledáme několik nedostatků. Nechceme tímto způsobem dítě ranit a zahrávat si s tím, že už nikdy nebude zpívat, jelikož víme, že se toto v praxi běžně děje.
Co se týče půjčování hudebních nástrojů, škola není povinna žákům hudební
nástroje půjčovat. My máme možnost nástroje zapůjčovat, protože víme, že
pro žáka nemusí být zvolený hudební nástroj ten pravý, a proto by byla investice do nového nástroje určitá finanční ztráta pro rodiče. Půjčení nástroje
je časově omezené na jeden školní rok. Pokud žák získá potřebné návyky
pro hru na zvolený nástroj, chceme, aby si zakoupil vlastní nástroj. Důvod je
prostý, když se na nástroji učí v průběhu let více dětí, nástroj ztrácí na kvali15
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tě. Toto se netýká basových nástrojů (tenory, barytony, tuby), které jsou na pořízení značně finančně náročné a žákům se zapůjčují většinou na celou dobu studia.
Zaměření Základní umělecké školy a její vize:
- škola je zaměřena na přípravu žáků pro působení v dechovém orchestru, ale
žáci jsou vedeni také k individuálnímu uměleckému projevu
- cílem naší školy je vést žáky k osobní i kolektivní odpovědnosti za jejich
jednání a chování
- rozvíjet v dětech přirozený hudební talent, prohloubit radost z jejich vlastních výkonů a vést je k lásce a úctě k umění jako takovému
- rozšířit výuku v hudebním oboru o hru na kytaru, saxofon a baskytaru
- vytvořit podmínky pro vznik výtvarného oboru.
Jiří Palát

Aplaudoval jim Šrámkův Písek.
"Děti z Bezdružického souboru jsou prý pilné jako mravenečkové. Pomáhají
při výstavbě kulturního domu i v zemědělství. Je tedy
docela slohové, že i na jevišti píseckého divadla si postavily mraveniště okolo kterého se s chutí rozehrály."
Tato slova chvály na adresu dětského divadelního souboru z Bezdružic byla otištěna 19. června 1961
ve Zpravodaji 5. Šrámkova Písku 1961.
Ano, letos je to již plných 55 let, kdy děti ze školního
divadelního souboru ZDŠ Bezdružice proslavily jméno
své školy i samotného města Bezdružice na tehdy jedné
z nejprestižnějších divadelních přehlídek jakou byl
Šrámkův Písek. Představily se s nastudovanou divadelní hrou Ondřeje Sekory o příbězích Ferdy Mravence.
Hlavní zásluhu na tomto úspěchu měl, spolu se svými svěřenci, režisér a vedoucí souboru pan Václav Štěpánek, který současně v té době zastával i funkci zástupce ředitele školy. K divadelnímu umění měl pan Štěpánek velmi blízko. Vyrůstal v jedné rodině spolu s mladším bratrem, kterým byl pražský divadelní a filmový herec Karel Effa. Mezi bratry se vytvořilo skutečné bratrské
pouto založené na úctě a plné důvěře. Nic na tomto vztahu se nezměnilo ani
tehdy, když desetiletý Karel Effa se nakonec dozvěděl, že starší bratr Václav
není vlastně jeho bratr, ale bratranec jeho maminky a že jako nemanželské dítě byl dán do rodiny na vychování. Vyrůstali jako bratři a bratry zůstali celý
svůj život. Karel Effa se vždy ve svém dalším životě při závažných rozhodnutích jezdil do Bezdružic poradit se starším bratrem Václavem.
Ale nezůstával bratrovi nic dlužen. Pomáhal bratrovi v jeho režijní činnosti
16
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předáváním zkušeností a rad, které sám získával od nejlepších českých divadelních a filmových režisérů i od hereckých kolegů.
Jak Zpravodaj Šrámkova Písku dále psal „Je dobře, že režisér nebrzdil přirozenou hravost dětských herců. Režisér i dobře řešil jevištní prostor, aby v něm
mohl naplno rozehrát všechny akce.

Bezprostředně a věrohodně se projevovali zejména brouk Pytlík a Ferda." Do těchto rolí režisér obsadil oprávněně své dva mladší syny - Karla do role Ferdy Mravence a Jiřího /nesoucího přezdívku Pirda po strýci Effovi/ do role
brouka Pytlíka. Oba chlapci měli přirozený herecký talent vůči nám ostatním.
Také měli po kom ho zdědit . Za nastudováním rolí však stála i poctivá dřina.
Mohu to plně dosvědčit. S oběma chlapci jsem kamarádil hned od okamžiku,
kdy se Štěpánkovi přistěhovali k nám do domu i později, kdy se přestěhovali
do školní vily v areálu školy. Neméně obětavé však byly i herecké výkony ostatních členů souboru, které pro velikost souboru nelze všechny na tomto formátu
jmenovitě představit. O velikosti souboru svědčí společná fotografie pořízená
v píseckém parku nedaleko divadla.

17
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Nezapomenutelné bylo přijetí představení hry bezdružického souboru ze strany píseckého publika, zejména toho dětského. Nadšené ovace a opakovaný
potlesk byly nejlepší odměnou za sympatické herecké výkony bezdružických
dětských herců. Stejně skvělé bylo i přijetí a organizační péče ze strany našich
píseckých patronů. Jedna z píseckých základních škol nám poskytla ubytování
a další organizační zajištění, místní vojenský útvar poskytl autobus na výlet
po krásách a zajímavostech Píseckého okresu. Pozadu nezůstaly ani písecké
pekárny a cukrárny, které nás pozvaly na návštěvu jejich provozu a uchystaly
nám vítané sladké pohoštění včetně velkých porcí zmrzliny, což jsme v teplém, téměř letním počasí, přijali s velkým povděkem.
Jako patron nás rovněž navštívil v Písku i samotný autor hry, spisovatel Ondřej Sekora. A ovšem mezi návštěvami nechyběl ani náš nejbližší ochránce,
herec Karel Effa.
Domů se celý dětský soubor vracel ze Šrámkova Písku plný nevšedních zážitků a dojmů spolu s pocitem uspokojení z dobré reprezentace své školy i města
Bezdružice.
Jaroslav Šváb
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Amatérský film Pouto míří k divákům
Jistě jste v poslední době zaznamenali, že se ve Vašem okolí natáčel nový
amatérský film budoucího studenta Filmové akademie v Písku Jana Václava.
Nadějný filmař se pustil do odvážného projektu zhruba na počátku roku,
avšak myšlenku stvořit film měl již dlouhou dobu předtím. Málokdo ví, že se
jedná vlastně o přepracování již jednou natočeného filmu. Jan Václav v roce
2008 natočil krátkometrážní snímek nazvaný Pouto a po letech se k tomuto
počinu vrátil. V průběhu let nasbíral mnoho zkušeností například točením
svateb či maturitních plesů a zhruba před rokem se rozhodl, že nastal ten
správný čas vdechnout Poutu nový život.
První klapka padla v květnu v obci Malovice na Tachovsku, natáčení následně probíhalo až do konce srpna. Diváci jistě v Poutu zaznamenají známé lokace, točilo se totiž převážně na Stříbrsku. To, že se jedná o poměrně lokální
film, může dosvědčit i herecké obsazení. Ve snímku se totiž objeví herci
ze stříbrského ochotnického spolku Divoch nebo i běžní obyvatelé Stříbra,
Erpužic či Černošína. Do projektu je zapojeno více než 80 lidí, každý člen
štábu se zúčastnil dobrovolně a nutno říct že s velkou dávkou zapálení.
Během natáčení byl objeven nespočet nových hereckých talentů, ale o tomto
faktu už se můžete přesvědčit sami, jako diváci, a to během slavnostní premiéry 2. října ve stříbrském kině Slavia.
Podtitulem téměř hotového snímku je, že „každého spojuje nějaké pouto“.
To už divákovi leccos napoví, jelikož film je o poutech mezi lidmi. Kterak
jsou lidi zpoutáni dobou, přesvědčením, nemocí či alkoholem. Každý je nějakým poutem spoután a ne vždy je nám to pouto příjemné. Film pojednává
i o hledání pouta mezi synem a otcem.
Celkem podstatnou informací je fakt, že děj filmu se odehrává v 70. letech.
To byl pro tvůrce poměrně oříšek, ale během natáčení se zjistilo, kolik socialistických pokladů se schovává na západočeských půdách. Věc, která se
na půdu nevejde a pro film byla nezbytná, byl například takový trabant. Sehnat pojízdného „trabiho“ bylo pro štáb sice náročné, ale zdařilo se a vy se
na legendární vůz můžete těšit v kinech.
Pro více informací o novém filmu se můžete podívat na stránky filmu
www.film-pouto.cz
Na viděnou na premiéře.
Pavlína Peteříková
spoluautorka scénáře
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Plán akcí na rok 2016
2. 10.
15. 10.
22. 10.
12. 11.
19. 11.
26. 11.
3. 12.
11. 12.
23. 12.

Drakiáda
Chovatelská výstava
Hasičská zábava
Martinské setkání
Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská besídka
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem

SPORT
Dne 23.července 2016 u příležitosti oslav 70. výročí založení TJ Jiskry Bezdružice se uskutečnil XXXIII. ročník Memoriálu Otty Ernsta a Františka Klavrzy za účasti tří mužstev: domácí mužstvo TJ Jiskra Bezdružice
Plzeňské mužstvo FC Lobzy
Chebské mužstvo Jiskra Nový Kostel
Hrálo se 2 x 30 min. V prvním zápase vyhrála TJ Jiskra Bezdružice nad Jiskrou Nový Kostel 4 : 0, ve druhém zápase porazilo mužstvo FC Lobzy Jiskru
Nový Kostel 3 : 2 a v posledním zápase turnaje deklasovala TJ Jiskra Bezdružice mužstvo FC Lobzy 8 : 0.
33. ročník turnaje vyhrálo mužstvo domácích TJ Jiskra Bezdružice se skórem
12 : 0 a s 6-ti body, na druhém místě skončilo družstvo FC Lobzy se skórem
3 : 10 a s 3-mi body a na třetím místě skončila Jiskra Nový Kostel se skórem
2 : 7 a s 0-la body.
Mezi přestávkami jednotlivých zápasů turnaje byly vloženy zápasy našich žáků a mladší přípravky. Naši žáci sehráli utkání se Starým Sedlištěm a toto
utkání skončilo nerozhodně 3 : 3. Naši nejmenší sehráli zápas mezi sebou
a branek padlo velice hodně. V tomto zápase šlo hlavně o to, aby ukázali, co
se za půl roku naučili a jak jim to jde. Zápas se jim povedl a bylo opravdu
na co koukat. Jde jim to s míčem i bez něho.
Hlavní vložený zápas sehráli naši senioři TJ Jiskra Bezdružice versus ženy
FC Viktorie Plzeň. Toto utkání skončilo vítězstvím seniorů 2 : 1 a hrál se velice pěkný fotbal, na což se přišlo podívat i hodně diváků.
Tímto chci poděkovat všem sponzorům, funkcionářům, sportovcům a i divákům za pěkný průběh XXXIII. ročníku turnaje Otto Ernsta a Františka Klavrzy.
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek
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Foto: Pavla Myšková
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Foto: Pavla Myšková
24

Bezdružický zpravodaj 9/2016

Zámek Bezdružice
Prohlídku zámku Bezdružice je možno rezervovat na internetových stránkách
www.zamek-bezdruzice.cz nebo na tel. 734 476 510. Prohlídky jsou pouze
pro skupiny 10 – 20 lidí.
Vstupné:

dospělí – 150 Kč
rodina (2+2) – 350 Kč
senioři – 100 Kč

děti a studenti – 100 Kč
děti do 6-ti let – zdarma.
Prohlídky jsou komentované a pouze v neděli a v pondělí.

Nabídka zaměstnání

Zámek Bezdružice hledá zaměstnance na pozici – údržbáře.
Nástup možný ihned (na HPP).
Bližší informace na tel. 734 476 510.
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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
8. září a 22. října 2016 - ve 14:15 hod
28. října 2016 - ve 12:20 hod

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9:00 - 16:00 hod.
Bližší informace na tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.
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Výkup jablek
Od 5. 9. 2016 bude probíhat výkup jablek 1 kg za 1,50 Kč.
Po 12:00 – 16:00 hod
Pá 12:00 – 16:00 hod
Zámek Bezdružice u horní brány.
Bližší informace na tel. 734 476 510.

Výkup kaštanů a žaludů
Od 3. 10. 2016 bude probíhat výkup kaštanů 1 kg za 3 Kč
a žaludů (bez kloboučků) 1 kg za 5 Kč.
Po 12:00 – 16:00 hod
Pá 12:00 – 16:00 hod
Zámek Bezdružice.
Bližší informace na tel. 734 476 510.
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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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