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Vážení občané,
prázdniny se posunuly do svého druhého poločasu a bez přestávky ubíhají dál.
Léto je v plném proudu a tak si ho užívejme plnými doušky.
Červenec je již mnoho let spojen s tradičními akcemi. První část Bezdružického parního léta byla sice vinou technické závady bez parní lokomotivy, ale
na počtu návštěvníků se to nijak neprojevilo. Pořadatelé se z třicátých let minulého století posunuli do období těsně po skončení druhé světové války. Nové
kostýmy a nové scénky přinesly všem návštěvníkům mnoho pěkných zážitků.
Dlouhou tradici mají v Bezdružicích pivní slavnosti. Je to již dvacet let, kdy
za jejich zrodem stál pan Maxmilián Burda. Po jeho odchodu na věčný odpočinek si pořadatelství na svá bedra vzalo město. Akce, která si za dobu své existence prošla zajímavým vývojem, obvykle láká mnoho návštěvníků. Letos byla
sice návštěvnost v porovnání s předchozími roky o něco nižší, ale zcela určitě
přinesla zajímavý hudební i doprovodný program.
V neděli šestnáctého července jsme si mohli vybrat ze tří různých akcí.
O Bezdružickém parním létě již byla zmínka výše. Na zámku se opět po roce
konala akce s názvem „Odemčený zámek“. Posedmnácté se na trasu z Teplé
do Bezdružic vydali turisté, kteří v počtu 55 účastníků podpořili myšlenku propojení obou měst na rozhraní Karlovarského a Plzeňského kraje železniční tratí. Letošní pochod přinesl několik zajímavostí. V parku kláštera premonstrátů
v Teplé si turisté mohli prohlédnout zbrusu novou křížovou cestu. Jedná se
o čtrnáct soch, které připomínají příběh smrti Ježíše Krista. Po občerstvení
v areálu Golf klubu Klášter Teplá vedla trasa pochodu po červené turistické
trase přes Smrčí Dvůr, Křepkovice kolem pomníku letecké havárie do Louček,
přes Kamýk k Zaječímu rybníku. Tam měli turisté možnost výběru ze čtyř variant závěru pochodu, přičemž nejdelší a svým profilem nejnáročnější varianta
vedla přes vrch Špičák. Kdo si vybral tuto trasu, měl na konci pochodu za sebou více než sedmnáct kilometrů. Pochod tradičně láká turisty všech věkových
kategorií z různých koutů naší republiky. Zajímavou skupinou byla trojice turistů z okolí Plzně, kterým bylo v součtu úctyhodných 232 let.
Čtvrtou červencovou sobotu se na fotbalovém hřišti uskutečnil další ročník
Memoriálu Otto Ernsta a Františka Klavrzy. Informace o průběhu a výsledcích
turnaje včetně termínů prvních podzimních soutěžních utkání našich mužů
„A“ i „B“ najdete uvnitř zpravodaje.
Všem přeji příjemné srpnové dny plné pohody a krásného letního počasí.
Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
červenec 2017
10. 7. 2017 - 65. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o dalším postupu při řešení problémů vzniklých po auditu projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centrální části města“.
3. Informaci o závěrečném vyhodnocení akce „Mateřská škola Bezdružice,
Fučíkova 249 – rekonstrukce zdroje vytápění“.
4. Program 35. zasedání ZM dne 19. července 2017.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Neprodloužit Smlouvu o nájmu bytu ze dne 21. 6. 2012 na byt č. 7,
Na Sídlišti 260, 349 53 Bezdružice.
3. Pachtovní smlouvu č. 15/2017 na část pozemku p. č. 77/1 o výměře cca
287 m2, druh pozemku zahrada a část st. p. č. 16 o výměře cca 185 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zhořec u Bezdružic na dobu neurčitou za roční nájem 1 Kč/m2.
4. Pachtovní smlouvu č. 14/2017 na pozemek p. č. 575 o výměře 382 m2, druh
pozemku ostatní plocha v katastrálním území Řešín na dobu neurčitou
za roční nájem 1 Kč/m2.
5. Smlouvu o dílo č. 17012-601 se společností Timoris Projekt a. s., Náves
Svobody 8/14, 779 00 Olomouc na souhrn činností zhotovitele, spojených
s řízením projektu „Rekonstrukce podlahy tělocvičny a zázemí v objektu
ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice“.
6. Cenovou nabídku Společnosti pro poradenství, projekci a design, s. r. o.,
Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha 2 – Nové Město na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci osvětlení v tělocvičně ZŠ Bezdružice
za cenu 8 500 Kč bez DPH.
7. Průjezd účastníků cyklistického závodu „Velká cena Konstantinovy Lázně“
dne 15. 7. 2017 od 13:00 hodin do 16:00 hodin.
8. Podání žádosti o bezúplatný převod buňky včetně nepotřebného vybavení
od Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.
 D. Rada města doporučuje:
1. Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
a rozvoje venkova 2017, podprogram DT6: Podpora obnovy sportovní infrastruktury na rekonstrukci a modernizaci tělocvičny ZŠ Bezdružice.
2. Zastupitelstvu města schválit vložení historického komunálního znaku
do REKOSu (Registru komunálních symbolů).
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19. 7. 2017 - 35. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 21. 6. 2017.
3. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
4. Informace o přípravě realizace projektů „Revitalizace zeleně na sídlišti
v Bezdružicích“ a „Doplňkové výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“.
5. Cenovou nabídku na opravy místních komunikací dle přílohy č. 5d.
6. Informace o přípravě a realizaci projektů.
7. Informace o zůstatcích na bankovních účtech města k 30. 6. 2017.
8. Informace o zůstatcích na úvěrových účtech města k 30. 6. 2017.
9. Informace o vývoji daňových příjmů města.
10. Přehled plnění rozpočtu k 30. 6. 2017.
11. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Kupní smlouvu č. 4/2017 na pozemek p. č. 13/10 o výměře 230 m2, druh pozemku zahrada v katastrálním území Bezdružice, za účelem využití zahrady
u RD, za cenu 205,70 Kč/m2 včetně DPH.
4. Podání žádosti o neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí v roce 2017.
5. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova 2017, podprogram DT6: Podpora obnovy sportovní infrastruktury na rekonstrukci
a modernizaci tělocvičny ZŠ Bezdružice.
6. Rozpočtové opatření č. 7/2017.
7. Střednědobý výhled rozpočtu města Bezdružice na období 2018 - 2021.
8. Vyřazení nerealizovaných, nedokončených investic dle přílohy č. 6i.
9. Přidělení půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
10. Vložení historického komunálního znaku do REKOSu (Registru komunálních symbolů).
24. 7. 2017
Krátce po osmé hodině byla v Plzni v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje zahájena schůzka starosty s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje panem
Ivo Grünerem. Hlavním bodem jednání byl další postup při řešení problémů
vzniklých po auditu projektu „Rekonstrukce místních komunikací v centrální
části města“.
Krátce po deváté hodině starosta v sídle Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o. p. s. kompletoval a podepisoval průběžné monitorovací zprávy
o udržitelnosti projektů, které byly v roce 2015 finančně podpořeny
z Regionálního operačního programu Jihozápad.
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24. 7. 2017 - 66. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informaci starosty o podání žádosti o bezúplatný převod vozidla VW Transporter, 4x4, 2,5/85 kW, 5-místný; ujeto 319 850 km; rok výroby 2003 pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bezdružice.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Kupní smlouvu se společností AAA Auto International, a. s., Dopraváků
874/15, 184 00 Praha 8 – Čimice na pořízení vozidla Dacia Duster, SPZ/
RZ 4K12012 za cenu 199 999 Kč včetně DPH.
3. Pojistnou smlouvu na pojištění služebního vozidla Dacia Duster SPZ
4K12012, uzavřenou s Generali Pojišťovna a. s., Bělehradská 132,
120 84 Praha 2 za cenu 7 278 Kč.
25. 7. 2017
Starosta se v Lišanech u Rakovníka a následně v Křivoklátu zúčastnil jednání
kontrolního výboru Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
(VSOZČ).
26. 7. 2017
Od 17:30 hodin se v Domě U Haranta konalo jednání Výboru partnerství MAS
Český Západ, z. s.

Jan Soulek, starosta města

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou
v 2. pololetí roku 2017 plánována v těchto termínech:
středa 13. 9. (klubovna KD)
středa 11. 10. (Dům U Haranta)
středa 15. 11. (Dům U Haranta)
pondělí 18. 12. (Dům U Haranta)
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Městský úřad Bezdružice oznamuje:

ve dnech 9. 8. a 30. 8. 2017 nebude k dispozici
sociální pracovnice – paní Petra Štefanisková, DiS.
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Třiďte odpad – má to SMYSL
27 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno pr ávě díky tř ídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 77 % celkové
produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků
nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo
snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu je v atmosféře
o 1 000 000 tun CO2 ekv. méně. Má to smysl, třiďte odpad!
2 100 000 stromů nebylo v lese zbytečně pokáceno pr ávě díky tomu,
že se vytřídilo zhruba 526 000 tun papíru! 1 tuna vytříděného papíru dokáže
uspořit až 2 tuny dřeva. Česká domácnost v minulém roce vytřídila
46 kilogramů papíru a celková míra recyklace papírových obalů dosáhla 94 %.
Díky tomu se třeba noviny tisknou na papír, který je až z 98 % recyklovaný.
A to má smysl!
Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. Naopak! Již 72 % obyvatel
České republiky aktivně třídí odpad. Od roku 2000 se tak řady aktivních
třídičů rozšířily o 34 %. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat
se Česká republika v míře recyklace obalových odpadů drží v rámci Evropy
na špici. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost
46 kilogramů papíru, 28 kilogramů plastů a 28 kilogramů skla. Dohromady
se pak podařilo zrecyklovat 77 % celkové produkce obalových materiálů.
A díky tomu necháváme většinu evropských zemí za sebou
Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně
snižuje. Zatímco v minulé dekádě bylo ambiciózním cílem přiblížit kontejnery
na 200 metrů, nyní je to pouhých 96 metrů. K barevným nádobám
nám tak průměrně stačí pouhé 2 minuty volné chůze. Je to dáno stále
se zvyšujícím počtem barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad,
kterých je aktuálně v celé ČR k dispozici více než 307 000. Díky tomu
má možnost třídit již 10,5 milionu obyvatel. Třídit teď může opravdu každý!
V celé České republice více než 307 000 barevných nádob na tříděný odpad. Tř ídění je tak pro obyvatele České republiky stále pohodlnější. Lidé
to mají k nejbližšímu sběrnému místu v průměru pouhých 96 metrů. Díky tomu má možnost třídit odpad 99 % obyvatel, a to v 6 114 obcích celé
České republiky. Přitom aktivně tuto možnost využívá 72 % obyvatel. Právě
díky nim se v minulém roce podařilo zrecyklovat a znovu využít
77 % všech obalů, které byly uvedeny na trh.
Děkujeme!
Referentka životního prostředí
Jaroslava Urbánková
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PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÝCH SUROVIN BEZDRUŽICE 2017
Otevřeno bude tyto soboty:
12. 8.

9:00 – 13:00 hod

26. 8.

9:00 – 13:00 hod

9. 9.

9:00 – 13:00 hod

23. 9.

9:00 – 13:00 hod

4. 11.
18. 11.
2. 12.
16. 12.
30. 12.

7. 10. 9:00 – 13:00 hod

9:00 – 13:00 hod
9:00 – 13:00 hod
9:00 – 13:00 hod
9:00 –13:00 hod
9:00 – 13:00 hod

21. 10. 9:00 – 13:00 hod

JIŘÍ HÝSEK – ÚTERSKÁ ULICE – 349 53 BEZDRUŽICE
TEL.: 603 715 252 – 737 947 464

OZNÁMENÍ
Sběrný dvůr bude uzavřen
12. - 13. 8. 2017.
POZOR VÝLUKA NA TRATI PŇOVANY - BEZDRUŽICE
V pondělí 7. srpna 2017 bude z důvodu filmování výluka v úseku Bezdružice
- Cebiv. Všechny vlaky v tomto úseku budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou (NAD).
POZOR! Všechny spoje NAD pojedou z Bezdr užic o 4 minuty dř íve. Čili
ve 4:09, 6:09, 8:09, 12:09, 14:09, 16:09 a 18:09.
Jiří Bízek
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Historie autobusové dopravy na Bezdružicku
Na stránkách Bezdružického zpravodaje jsme se často setkávali s články věnovanými zdejší lokálce. Ovšem zajímavou historii nenajdete jen na železnici,
mají je i nenápadné linkové autobusy. V letošním roce si připomínáme několik
zajímavých výročí. Ale pojďme po pořádku.
Regulérní silnice se štěrkovým povrchem v kraji začaly vznikat pro poštovní
dostavníky na počátku 19. století. Jak se můžeme dočíst ve starých průvodcích,
cesta dostavníkem ze Stříbra do Konstantinových Lázní trvala v roce 1883 plné
4 hodiny. Mezi světovými válkami se začaly hlavní silnice dláždit, asfaltový
povrch jako první dostala až silnice z Plzně do Litic v roce 1929, takže ještě
v šedesátých letech minulého století byla velká část silnic na Bezdružicku bez
pevného povrchu.
Poslední železniční trať na západě Čech dokončili dělníci v roce 1910. Šlo
o spojení Tachova a Domažlic, na další projekty, včetně trati mezi Bezdružicemi a Teplou, již nebylo sil. Na území dnešního Česka se první autobusové linky objevily v letech 1906 – 1908. V roce 1914 zahájila provoz linka Plzeň –
Štěnovice – Předenice, jejíž provoz brzy zastavily události první světové války.
Ta však přinesla ohromný rozmach automobilové techniky a se zlepšováním
povrchu silnic pomalu začal stoupat význam silniční dopravy.
Prvotní autobusové počiny patřily na Stříbrsku v letech 1927-30 soukromým
autodopravcům, případně místním hoteliérům, kteří tak řešili návoz svých hostů od vlaku. V květnu 1927 zahájila společnost Západočeská autodoprava Stod
provoz pravidelné linky od stříbrského nádraží přes náměstí do Černošína.
Krátce na to byl zahájen i provoz spojení do Kladrub a Stodu. O dva roky později autopodnikatel Jan Röhling z K. Lázní zahájil provoz autobusové linky
z Plané u Mariánských Lázní do Bezdružic. Brzy spojení prodloužil až do Teplé. Jeho podnikání bylo trnem v oku tehdejším státním drahám, které proti podobným podnikatelům svádělo konkurenční boj z pozice síly.
České pohraniční se lišilo od českého vnitrozemí, kde státní dráhy nebo pošta
úspěšně rozvíjely svoji síť autobusových linek. V Sudetech tato snaha zůstala
na malých autodopravcích, kteří svojí autobusovou dopravu provozovali často
bez řádného povolení. Proto je dnes obtížné o této kapitole dějin dopravy psát,
historických materiálů se dochovalo jen málo.
Po roce 1945 se provoz silniční veřejné dopravy obnovoval jen postupně a to
za pomoci kořistních německých či italských vozidel. Anebo vozidel angloamerické výroby, které zde vítězná armáda ponechala. S autobusem značky
Leyland s pravostranným řízením se v létě roku 1945 obnovil i provoz linky
mezi stříbrským nádražím a náměstím, později i do Černošína. A také do Nýřan a Zbůchu, kde v té době probíhala rozsáhlá těžba uhlí. K 3. 2. 1947 byla
tzv. autosprávou ČSD zavedena nová linka Planá-Kokašice-Bezdružice-Krsy,
9
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kde mimo jiné sloužil jako autobus upravený nákladní automobil Dodge. Přímé
autobusové spojení Stříbra, Konstantinových Lázní, Bezdružic a Úterý vyjelo
až v květnu 1949.
Masivní státní podpora rozvoje autobusové dopravy po roce 1949, pod hlavičkou Československé státní autodopravy (ČSAD), přinesla pravidelné spojení
prakticky všem obcím v kraji. Poslední soukromník vypravil svůj autobus
do Černošína patrně v roce 1951.
Do konce padesátých let vznikla síť autobusových linek, která se svým trasováním a frekvencí spojů zásadně neliší od dnešního stavu. Ze Stříbra směřovaly
plné autobusy do Plzně i Tachova a také k černouhelným dolům na Nýřansku.
Bezdružice získaly přímé spojení se Stříbrem, Tachovem a v šedesátých letech
nakrátko také s Mariánskými Lázněmi. Frekvence cestujících byla tak vysoká,
že na spojích, které vozily studenty ze Stříbra do Bezdružic, jezdil autobus
s posilovým vlekem, který na cestě odstavoval ve Strahově.
V sedmdesátých letech se síť zlepšovala i zavedením dálkových zrychlených
spojů. A tak 22. května 1977, vyjel na svoji první cestu přímý dálkový autobus
z Bezdružic, přes K. Lázně a Pernarec do Plzně, odkud pokračoval pak do Prahy. Tehdy šlo beze sporu o zlatý věk autobusové dopravy v regionu, který
skončil krátce po roce 1989. V souvislosti s rozvojem individuální automobilové dopravy počet cestujících ve veřejné dopravě silně poklesl.. Naposledy dálkové spojení do Prahy vyjelo v srpnu 2005. Soukromý autodopravce z Prahy se
pokusil spojení v odlišném trasování obnovit ještě v letech 2008-2009, leč
z ekonomických důvodů neměl záměr úspěch. Pozůstatkem po dálkovém autobusu je ranní přímé spojení Bezdružic s Plzní, v podobě dnešní linky č. 490650.
Po roce 1993 došlo k delimitaci bývalé státní autodopravy opět do rukou soukromých majitelů. Privatizací vznikla společnost ČSAD autobusy Plzeň, a.s.,
která na základě objednávky Plzeňského kraje zajišťuje dopravu v regionu dodnes.
Od roku 2010 došlo k mírnému rozšíření nabídky o večerní spoj z K. Lázní
přes Bezdružice do Plzně. A o víkendové spoje z Mladotic přes Bezvěrov
do Bezdružic.
S bouřlivým rozvojem individuální autodopravy přišel také úbytek cestujících
a vzápětí částečný útlum nabídky dopravního spojení. Dopravce na to zareagoval nasazováním malokapacitních autobusů. V letech 1995 až 2010 jsme se
mohli v okolí Bezdružic svézt miniautobusy typu Mercedes Benz VARIO
O 614D a O814D. Na silnicích hegemonii velkých autobusů tradiční značky
Karosa od roku 2000 narušily dodávky autobusů nového českého výrobce SOR
Libchavy. S těmi se cestující v regionu potkávají dnes především, většinou
ve verzi o délce 9,5 nebo 10,5 metru. Poslední klasický hranatý autobus Karosa
C734 dojezdil v regionu v roce 2016.
10
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S historickými autobusy se máme v Bezdružicích možnost svézt od roku 2006
každý rok v rámci akce Bezdružické parní léto anebo během Slavností jablek
při Oslavách jara. Autobusy poskytuje Muzeum dopravy ve Strašicích.
Za posledních 70 let došlo k velkému zkvalitnění autobusové dopravy. Dnešní
vozy jsou převážně již vybaveny pneumatickým pérováním, motory jsou mnohem výkonnější, ale zároveň méně hlučné, nezávislé naftové topení kvalitnější. Některé autobusy mají i klimatizaci či jsou nízkopodlažní. Zatím co cesta
ze Stříbra do Bezdružic trvala v roce 1960 až 80 minut, dnes se to zvládne autobus za 50 minut. Svůj podíl na tom má jistě i kvalitnější povrch silnic a modernější způsoby odbavení. V počátcích museli řidiči jízdenky prodávat u dveří autobusu, v sedmdesátých letech jim významně usnadnily práci anglické
mechanické odbavovací strojky Setright SMB Mk II. A v roce 2000 dopravce
nasadil již moderní a rychlé elektronické strojky EM Test 116, které zároveň
už umí akceptovat bezhotovostní platby z elektronické peněženky.
A jaká je očekávaná budoucnost v regionální linkové autobusové dopravě?
V letošním roce dojde k hromadné výměně starých odbavovacích strojků
za nové výrobce Mikroelektronika. Ty již nově budou akceptovat Plzeňské
karty, včetně jejich elektronických peněženek. Staré zákaznické karty ČSAD
by měly být nadále v provozu. Do roku 2019 se objednatel dopravy, Plzeňský
kraj, musí rozhodnout o dalším osudu provozovatele dopravy. Buď bude zvolena forma veřejné soutěže mezi soukromými dopravními společnostmi, anebo
se zvažuje převzetí autobusové dopravy krajským úřadem. V podstatě by
se situace vrátila do doby před rokem 1993, kdy dopravu provozoval státní
podnik. Každé z těchto řešení má svá pozitiva i negativa, nicméně pro cestující by to mělo znamenat zcela nové vozový park s vyšším podílem nízkopodlažních a klimatizovaných vozidel.
V každém případě, 90 let od výjezdu první pravidelné autobusové linky
v regionu, lze na mnohé pozitivní navázat. Popřejme našim řidičům autobusů
z Bezdružic ještě hodně šťastných kilometrů bez nehod. Zároveň Vás zveme
v termínech Bezdružického parního léta na malou výstavu fotografií z historie
a současnosti autobusové dopravy, kterou budete moci vidět u železničního
muzea Bezdružice. Pokud máte v pozůstalosti nějaké zajímavé tematické materiály, budu rád, pokud mi dáte vědět.
Miroslav Klas
Email: klas@spvd.cz
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Foto z archivů – školní výlety
Závěr školního roku je obdobím školních výletů. Pěšky, vlakem i autobusem
se v červnu děti se svými učiteli vydávají za poznáním blízkého okolí i vzdálenějších krás naší vlasti. Na fotografiích jsou zachyceny momentky z několika
výletů třídy, která z bezdružické školy vycházela v roce 1997. V národce to byl
pěší výlet k Úterskému potoku, v dalším ročníku děti jely vlakem do ZOO
v Plzni. K závěru školní docházky patřil třídenní výlet na Šumavu.
Jiří Bízek
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Výlet 1., 4. a 5. třídy do Plas
31. 5. 2017 jsme se vydali Vrbabusem do místního kláštera na prohlídku. Prvňáci si vybrali prohlídku Pátrání po plaz(s)ech. Prošli si základní okruh, který
jim ukázal obytnou budovu mnichů a seznámil je s tehdejším životem těchto
lidí. Čtvrťáci a páťáci zvolili prohlídku ,,Co se skrývá za obrazem“. Prohlídka
vedená průvodcem přiměla děti vyzkoušet si interpretovat obsah a význam některých děl. Na základě společného zážitku se pokusily nahlédnout do výtvarného jazyka a motivů výtvarného umění. Pronikání „za rám obrazu“ zprostředkovala dětem jejich představivost, jež jim zároveň umožnila rozehrát některé zajímavé příběhy, které „za obrazem“ nalezly. To vše formou skupinové
spolupráce, diskuse a hry.
Mnohdy jsme žasli, jakou fantazii děti mohou mít.
Prvňáci, jejichž prohlídka byla vzhledem k jejich věku kratší, se v mezičase
občerstvili a vydováděli na trávníku před klášterem.
Poté jsme se společně vydali na druhou část výletu a zavítali do Adventure
minigolfu, který je koncipován jako cesta kolem světa. Hřiště s osmnácti jamkami je zde ,,tři v jednom“ – adventure golf, fauna a flóra. Ve všech devíti
představených zemích je fauna a flóra, která tam patří. Stejně tak i stylová
hudba odpovídající místním tradicím. U vchodu se nás ujal pirát s pirátkou.
Rozděleni opět na dvě skupiny jsme absolvovali prohlídku parku s historií
jednotlivých představených zemí.
Všem se nám to moc líbilo. Závěrečný kvíz nabídl možnost hledat ukrytý poklad skupině, která jako první správně vyřešila kvízové otázky. Stará truhla plná zlatých čokomincí nás všechny moc potěšila. Pak už jsme si vypůjčili hole
a v malých skupinkách si zahráli golf.
Domů se nám vůbec nechtělo. Byl to krásný výlet.

Foto: Martina
Hartenscheidtová
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Foto : Martina Hartenscheidtová

Hry III. tisíciletí aneb Melchiorka 2017
O co se jedná? Jde o tři dny v přírodě plné různých sportovních aktivit. Letos
jsme se zúčastnili již popáté. Společně se školami ZŠ Planá, ZŠ Klatovy a ZŠ
Plzeň – Růžovka jsme sváděli boje o co nejlepší výsledky v těchto disciplínách:
vybíjená, přehazovaná, pálkovaná a kopaná. Individuálně jsme se pak snažili
prosadit v běhu na 1 míli či v trojboji. Vyvrcholením se stal štafetový běh každé
školy.
A jak jsme vše prožívali - my samotní aktéři? Čtěte dál!
M. Škornička, 5. tř.
Na Melchiorku jsme jeli ve středu 21. 6. 2017 a byli jsme tam na tři dny. Jsem
šťastný z míle, že jsem byl třetí. Nelíbila se mi moc tvrdá postel a taky to, že
jsme byli čtvrtí ve fotbale a o jeden bod v pálkované. A taky se mi líbilo, že jsme
se šli párkrát vykoupat do rybníka.
Jsem šťastný, že jsem si vezl domů bronzovou medaili a že to tam bylo super.
K. Miksová, 5. tř.
...Na Melchiorce se mi moc líbilo jako každý rok. Tři dny plné sportu utekly jako
voda. Vůbec se mi nechtělo domů, protože to bylo místo školy. Nejvíc mě bavila
vybíjená, přehazovaná a pasák. Škoda, že už tam nepojedu, chtěla bych jet ještě
jednou. Ty tři dny se vydařily....
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M. Dvorská, 5. tř.
… Byli to ty nejlepší dny za tenhle školní rok …
A. Baxová, 4. tř.
...Dva dny bylo teplé počasí, ale ve čtvrtek byla veliká bouřka. Nejvíc se mi líbilo, že jsme si užili tři dny plné sportu. …
J. Vlažná, 5. tř.
Na Melchiorově Huti jsem byla pouze ve čtvrtek, ale i tak to bylo super. Odběhala, odskákala a odházela jsem s nimi atletický trojboj, kopané jsem se nezúčastnila. Nejlepší byl pasák. Ten jsem si strašně užila! Potom jsem musela jet domů.
I tak jsem si to ale moc užila. A to je dobře, protože jsem tam byla naposled.
K. Vašina, 5. tř.
… Jediný sport, který nám nešel, byl fotbal. Dali jsme jenom jeden gól. ….
Na to, že chatky byly ošklivé a neměli jsme bobříka odvahy, tak se mi tam moc
líbilo.
E. Hrabětová, 4. tř.
… Nejraději jsem hrála vybíjenou a běžela míli. V Melchiorce se mi líbilo, dobře
tam vařili a chtěla bych tam ještě jednou jet.
A. Hošková, 5. tř.
...Také jsme tam opékali párky. Moc mě to tam bavilo. Doma jsem vyprávěla babičce, Barče, Verče, mamce a taťkovi, jaké to tam bylo. Mám z toho dobrý pocit.
N. Michalčíková, 5. tř.
… Jediné, co se mi na Melchiorce nelíbilo, byla postel a klika, která pořád padala. Kdybych mohla, tak na Melchiorku jedu ještě jednou. Když jsem přijela
domů, tak jsem si sedla a usnula.
J. Hurt, 5. tř.
… Mně se na Melchiorce líbilo až na ty rozpadlé chatky. Ale na zábavu jsem si
nemohl stěžovat...
….V míli jsem doběhl druhý ze 120 dětí, ale v mé kategorii jsem byl první.
V trojboji jsem byl třetí...
M. Hurt, 4. tř.
… A tak jsem se těšil, až pojedu domů, protože ukážu medaili. ….
A. Friedenbergerová, 4. tř.
….Jela jsem poprvé, hráli jsme různé hry a moc se mi to líbilo.
M. Rigová, 4. tř.
Na Melchiorově Huti jsem byla poprvé. Zažila jsem tři dny sportování. Vařili
moc dobře a moc mi to chutnalo. Když byl čas, tak jsme se šli koupat. Byla tam
velká bouřka. Bylo to tam hezké.
K. Tahavská, 4. tř.
…líbily se mi tam všechny sporty. Jela bych tam ještě znovu, protože se mi tam
18
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moc líbilo.
A. Rigová, 4. tř.
…byla jsem šťastná, že mne paní učitelka vzala. Chatky jsem nečekala moc
nóbl a byla to pravda. Sportování mě bavilo kromě míle. Po ní mne bolely nohy, a i když jsem byla poslední, nevadilo mi to a byla jsem ráda, že jsem to vůbec uběhla…Domů jsem se těšila a v noci jsem snila o Melchiorově Huti.
K. Benedikt, 4. tř.
… V Melchiorově Huti to bylo skvělé a hodně jsme si zasportovali. Sport mám
rád. …
P. Hingar, 4. tř.
… Melchiorova Huť byla super. Domů se mi vůbec nechtělo. Po večerech jsme
hráli ragby a fotbal, proto jsem přijel domů hodně unavený.
A. Lampl, 5. tř.
… Mrzí mě, že jsme v pasáku s Plzní prohráli jen o jeden bod. Mohli jsme být
třetí. Moc se mi vše líbilo. …
J. Moutelíková, 4. tř.
… Líbilo se mi úplně všechno. Ještě jsem nikdy na takové akci nebyla….
D. Kotovský, 5. tř.
… Nebyl jsem ze žádného sportu zklamán. Byl jsem překvapený, jak skvěle
jsem doběhl v míli. …
Ze všeho mám dobré pocity a vůbec mi nevadí, že jsem nevyhrál žádnou medaili. Jsem rád, že jsem tam jel.
M. Hartenscheidtová, L. Blažková - ,,trenérský dozor“
Jsme rády, že jsme si vezly tak
skvělou partu sportovních nadšenců. O zážitky, jak úsměvné tak
dramatické, nebyla nouze. Odvezly jsme si spoustu dojmů a těšily jsme se především na postel,
neboť dvě téměř probdělé noci,
na nás zanechaly následky. Ale
teď, když píšeme tento článek,
jsme již opět fit a moc se těšíme
na další ročník.
Všichni účastníci Melchiorky
2017 děkují paní Ivaně Voldřichové za ýborný perníkový pohár a medaile, které na nás čekaly při návratu domů. Nejen, že
nás to moc potěšilo, ale také nám
to moc chutnalo!
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Foto : Martina Hartenscheidtová

Bezdružická amatérská kapela
by tímto ráda poděkovala všem
sponzorům (pí. M. Gengelové,
pí. D. Kadlecové, Kovovýrobě
Honzík a firmě Belas JS s.r.o.),
dobrovolným hasičům i samotným účastníkům za uskutečnění 1. veřejné
zkoušky spojené s 1. prázdninovým pečením buřtů. Někdo si zde vychutnal
buřta, někdo tóny kytary, někdo si s námi ,,zabékal“ a někdo třeba jen pokecal s přáteli. Vcelku považujeme akci za podařenou.
Pokud se i Vám líbila, zveme Vás na 2. prázdninovou zkoušku, kterou též
spojíme s pečením buřtů na konci prázdnin.

Termín bude upřesněn.
Pavel, Pavlík, Pavlíček, Martina a Hanka
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Školní rok 2016 – 2017
v Základní umělecké škole Bezdružice
Na začátku školního roku nastoupilo do přípravného ročníku 11 žáků, z toho
6 dívek a 5 chlapci. Do základního studia nastoupilo celkem 77 žáků, z toho
57 dívek a 20 chlapců. Na škole vyučovali p. Jiří Palát, p. Jiřina Dvorská,
p. Oblištil, p. Bc. Eva Jarošová a sl. Marie Čejnová.
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, ve které žáci zúročují to, co se naučili v individuální výuce.
V prosinci se konaly třídní přehrávky ve třídě p. Paláta, p. Jarošové a sl. Čejnové. V lednu pak ve třídě p. Dvorské a p. Oblištila. V pololetí se řádně odhlásili 2 žáci ze základního studia. V druhém pololetí se opět uskutečnily přehrávky v měsíci květnu ve třídách všech vyučujících.
Ve dnech 5. 6. – 9. 6. se konaly přijímací a postupové zkoušky, při kterých
byli všichni žáci úspěšní. 13. 6. se uskutečnil dopoledne koncert pro děti
z Mateřské školy v Bezdružicích a Konstantinových Lázní. Odpoledne
se od 16:30 hod uskutečnil závěrečný koncert žáků školy, kde se přestavilo
22 nejlepších interpretů školy. Všichni žáci se předvedli velmi dobrou interpretací a byli odměňováni bouřlivým potleskem.
Hodnocení žáků na konci I. pololetí: 59 žáků prospělo s vyznamenáním
a 18 prospělo, II. pololetí: 60 prospělo s vyznamenáním a 17 prospělo.
Zmínil jsem se o výuce orchestrální hry. Samozřejmě, že to je hra v DOM JUVENKA. 22. dubna se uskutečnil XXXIX. výroční koncert, 6. 5. koncert při
Floriánské pouti v Bezdružicích, 21. 5. jsme zahajovali lázeňskou sezonu
v Konstantinových Lázních, 10. 6. jsme se zúčastnili 27. Mezinárodního hudebního festivalu v Thumu. 24. 6. jsme koncertovali v Konstantinových Lázních, 1. 7. jsme vystoupili na 3. Přehlídce dechových hudeb v Toužimi a 8. 7.
jsme koncertovali v Úterý na jarmarku. Po prázdninách nás ještě čeká 2. 9.
koncert v Konstantinových Lázních.
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 i 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.
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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.
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
RADOST A POTĚŠENÍ z ušlechtilého koníčka.
Jiří Palát
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci srpnu 2017 se dožívají
významného životního jubilea

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

Plán akcí na rok 2017
5. - 6. 8.

Bezdružické parní léto – II. část

23. 9.

Divadlo - Sněženky a machři

7. 10.

Chovatelská výstava

8. 10.

Drakiáda

21. 10.

Hasičská zábava

4. 11.

Setkání seniorů

11. 11.

Martinské setkání

11. 11.

790 let

25. 11.

Zdobení vánočního stromu

2. 12.

Mikulášská besídka

10. 12.

Vánoční trhy

23. 12.

Setkání u betléma s písní a slovem
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Divadlo
Nabídka předplatného na sezonu 2017/2018
do divadla J. K. Tyla v Plzni.
Začátky představení vždy v neděli od 16:00 hod.
Cena: 1692 - 2100 Kč.
Doprava autobusem zdarma.
Přihlášení a bližší informace v podatelně MěÚ Bezdružice
nebo na tel. 374 630 511.

Program
Datum
Scéna Svozy - sezóna 2017/2018
29.10.2017 VD Zvonokosy
26.11.2017 NS Zahrada divů
14.01.2018

NS

Madama Butterfly

18.02.2018
18.03.2018
15.04.2018
06.05.2018
24.06.2018

VD
VD
VD
NS
NS

Past na myši
Don Juan
Labutí jezero
Počestné paní plzeňské
Liduschka (Baarová)

muzikál
muzikál
opera
činohra
činohra
balet
činohra
muzikál

K N I H O V N A

V měsíci srpnu bude
Knihovna Kryštofa Haranta otevřena
31. 8. od 13:30 do 16:30 hodin.
Alena Kozáková, knihovnice
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Café Kryštof Harant ve spolupráci s Pivovarem Chodovar pořádá

KONCERTY POD OŘECHEM
2. 8. Kapela Zrní 20:00
Mladá česká alternativní hudební skupina z Kladna.
5. 8. MULTIKULURNÍ FESTIVAL
Marta Balážová band, B.E.E.F.
a několik kapel z různých koutů světa
Detailní popis akce na stránkách
11. 8. David Kraus Band 20:00
Nepřehlédnutelná osobnost české pop-music
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34. memoriál Otto Ernsta a Františka KLavrzy
V sobotu 22. 7. 2017 uspořádala TJ Jiskra Bezdružice 34. ročník memoriálu
O. Ernsta a F. Klavrzy. V pátek večer se omluvilo mužstvo FC Lobzy a tak se
memoriálu zúčastnila pouze tři mužstva: TJ Jiskra Bezdružice, TJ Jiskra Křelovice a SK Žebrákov. Turnaj začal ve 12:00 hodin losem, ve kterém si mužstva
vylosovala pořadová čísla 1 až 3. První zápas hráli domácí hráči proti SK Žebrákov, ve druhém nastoupila TJ Jiskra Křelovice proti SK Žebrákov a ve třetím
zápase se utkaly obě Jiskry.
TJ Jiskra Bezdružice – SK Žebrákov
Sk Žebrákov – TJ Jiskra Křelovice
TJ Jiskra Bezdružice – TJ Jiskra Křelovice

11:0 Korynta J. 5x, Szegecz D.
2, Filip M. st. 2, Michal
čák J. ml., Čapek P.
0:13 Musil 6, Bartoš 2, Gengel, Kříž, Kyprý, Tabáček, Bízek
3:3 Filip M. st. 2, Korynta J.
Musil 2, Kříž

Vítězem 34. ročníku memoriálu O. Ernsta a F. Klavrzy se stala TJ Jiskra Křelovice, na druhém místě skončila TJ Jiskra Bezdružice a třetí skončili kluci +
dívka SK Žebrákov.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Václav Gábor z TJ Jiskra Bezdružice, nejlepším střelcem turnaje byl Musil Josef z TJ Jiskra Křelovice a nejlepším brankářem byl brankář TJ Jiskra Křelovice.
Memoriál byl zakončen taneční zábavou pod večerní oblohou, na které hrála
kapela City band.
Oddíl kopané
V srpnu začne nový fotbalový ročník 2017/2018 prvními podzimními zápasy.
Muži „A“
So
19. 8.
So
26. 8.

Kšice – Be „A“ 17:00 hod
Be „A“ – Halže 17:00 hod

Muži „B“
Ne
27. 8.

Brod – Be „B“

10:30 hod hřiště Lom
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Poděkování
Výbor TJ Jiskra Bezdružice touto cestou děkuje našim dobrovolným hasičům,
kteří nám pomohli v nejteplejších dnech se zaléváním hřiště, takže se nám
i díky nim podařilo hřiště udržet v dobrém stavu až do memoriálu.
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech bar vách z našeho chovu!
Stáří: 14 - 19 týdnů.
Cena: 149 - 180,- Kč/ ks.

Prodej:

Bezdružice – u požární zbrojnice

10. srpna 2017 - 14:15 hod
22. srpna 2017 -

12:20 hod

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek cena dle poptávky.
Pá 9:00 – 16:00 hod.

tel. 601 576 270, 728 605 840.

P

rodám řadovou garáž ve
městě Bezdružice, bližší
info na tel.: 774 991 062.
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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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Školní akademie 29. 6. 2017

Rozloučení se ZŠ Bezdružice 30. 6. 2017

