Kronika 2015
Nejvýznamnější události ve městě:
-

Rekonstrukce ulice Na sídlišti, náměstí Kryštofa Hatanta 1. etapa, příjezdová cesta
do Kamýku
Projekt zahrada MŠ v přírodním stylu.
Nové učebny v ZŠ z projektu Názorně a proto zábavně.
Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta II. Etapa.
Obnova jako nikdy před tím

Světové události
Rok 2015 byl poznamenán především pokračující krizí a válkou na území blízkého východu a
s tím spojenou migrační vlnou. Do Evropy proudí statisíce uprchlíků, převážně ze Sýrie,
Nigerie, Libye a Afgánistánu.. Cílovými zeměmi jsou pro uprchlíky Anglie, Německo a
Švédsko. Lidé všech evropských zemí mají strach z islamizace Evropy. Sílí hlasy na vnější
ochranu Šengenského prostoru, Maďaři budují na svých jižních hranicích ochranné ploty a
v Rakousku probíhají kontroly aut na dálnicích.. Na konci roku byla spáchána série
teroristických útoků v Paříži, při nichž namístě zahynulo 129 lidí, dalších 350 bylo zraněno.
K útokům se přihlásili bojovníci tzv. Islámského státu. Nad Sinají se po výbuchu bomby na
palubě zřítil ruský Airbus s 224 lidmi na palubě.
Další válečné ohnisko je na hranicích Ruska a Ukrajiny, kde bojují proruští povstalci
s ukrajinskou armádou. Z konfliktu je viněn i ruský prezident Putin. Proti Rusku jsou zavedeny
ekonomické sankce, které postihly řadu českých firem, které tím přišly o odbyt svých výrobků.
S tímto konfliktem úzce souvisí i pád Malajského Airbusu z července roku 2014. Letadlo bylo
sestřeleno některou z bojujících stran.
0 – Dřívější události dosud v kronice nezaznamenané
1 – Obec a její správa
zastupitelstvo a případné změny, volby – místní kandidáti
místní části – připojování, oddělování a změny v katastru vůbec
znak, prapor (vlajka) – udělení, předání
hospodaření s rozpočtem, zapojení obce do mikroregionů apod., družební styky
obecní provozy (skládka, vodárna, hřbitov, …..)
ohlas života obce v médiích, webové stránky a jejich vývoj

V během roku 2015 k žádným změnám ve složení zastupitelstva města nedošlo. Jednání
zastupitelstva probíhá v klubovně kulturního domu jednou měsíčně vždy ve středu. K 30. 12.
se vzdal mandátu člen zastupitelstva pan Petr Houser ze Sdružení nezávislých kandidátů TJ
Jiskra. Od 31. 12. ho v zastupitelstvu města nahradil Ing. Arch. Jiří Bock.

Občané jsou o výsledcích jednání informováni na webových stránkách města a na stránkách
měsíčníku Bezdružický zpravodaj. Členové zastupitelstva dostávají za svoji práci měsíční
odměnu. Každý člen zastupitelstva dostává 460,- Kč. Za členství ve výboru, nebo komisi se mu
k tomu připočítává 400,- Kč, předsedům výborů 800,- Kč. Místostarosta má za svoji funkci
4000,- Kč a členové rady města 1300,- Kč. Starosta má odměnu stanovenou Nařízením vlády.
Celkové náklady na odměny členům zastupitelstva v roce 2015 činily 202 980,- Kč, bez platu
starosty. Tyto odměny mohly být podle zákona od 1. dubna 2015 navýšeny o 3,5 %. Zastupitelé
toto navýšení neodsouhlasili.
Návrh rozpočtu města na rok 2015 počítal s částkou 23 306 284,00 Kč na straně příjmů a
s výdaji ve výši 49 658 944,11 Kč. S šestadvacetimilionovým schodkem bylo počítáno
s ohledem na rozpracované projekty. Podle rozpočtového opatření číslo 12/2015 nakonec město
Bezdružice hospodařilo s částkou 62 883135,35 Kč na straně příjmů a skutečné výdaje se
vyšplhaly na částku 74 770568,68 Kč. Schodkový rozpočet byl způsoben realizovanými
projekty z první poloviny roku, na něž byly městu poskytnuty dotace. V podzimních měsících
byly zahájeny práce na druhé etapě rekonstrukce Náměstí Kryštofa Haranta, kterou město
realizovalo ze svých prostředků bez dotace. Stavební úpravy komunikací byly v tomto roce
realizovány v rekordním objemu.
V souvislosti s rekonstrukcí Náměstí Kryštofa Haranta bylo nutné vyřešit odvod povrchové
(dešťové) vody ze severní části náměstí. Pozemky, které k tomu bylo možné využít, byly ale
v majetku Státního statku Jeneč (u Prahy), který je státem určeným zbytkovým podnikem po
zaniklých státních statcích z období před rokem 1990. Z tohoto důvodu Město Bezdružice od
Státního statku Jeneč odkoupilo pozemek pod cestou za jatkami v rozloze 2339 m2.
Dlouhodobým problémem města je další využití domu čp. 29 na náměstí, který město odkoupilo
v roce 2014. V rámci Mikroregionu Konstantinolázeňsko probíhal ve spolupráci s bavorským
partnerem projekt „Demografické modely ve venkovském prostoru“. Jedním z jeho cílů bylo
v regionu vytypovat nevyužívané objekty a navrhnout jejich využití. Dům čp. 29
v Bezdružicích byl jedním z vybraných objektů. Dne 15. dubna proběhlo jednání zastupitelstva
města Bezdružice mimořádně v Domě U Haranta. Jednání se zúčastnili také zástupci
Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje a představili studii využití domu čp 29. Podle
ní by v přízemí domu mohla být zřízena prodejna regionálních potravin s kavárnou a
provozovny sociálních služeb. Horní patra by byla určena na sociální bydlení. Předpokládané
náklady byly odhadnuty asi na 32 mil. korun, což tento projekt odsouvá zatím na neurčito.
Na tomto jednání bylo rovněž projednáváno podání žádosti na bezúplatný převod hasičského
vozu Tatra 148 s nástavbou CAS 32 pro bezdružické hasiče. Jedná se o vozidlo z vybavení obce
Dnešice. Hasiči v Bezdružicích mají doposud k dispozici pouze zásahové vozidlo Avia bez
cisterny. Získání tohoto vozidla je pro ně výrazným krokem vpřed, i když se jedná o letitý
automobil.
Reko náměstí II. Etapa.
Projekt II. etapy rekonstrukce náměstí byl připravován již od konce roku 2014. V závěru roku
2014 byla podána žádost o dotaci do 34. výzvy ROP. Tato část rekonstrukce náměstí se týkala
té nejvíce viditelné a používané plochy. Chodníků po obou stranách komunikace, prostoru před

bývalou radnicí a okolí sloupu sv. Floriána. Rekonstrukci siličního průtahu náměstím přislíbila
provést krajská organizace Správa a údržba silnic, které komunikace 2. a 3. tříd patří.
12. května bylo městu oznámeno, že projekt Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – II. etapa
nebyl vybrán k podpoře a je zařazen na 13. místo mezi náhradníky. Od té doby probíhaly na
úrovni zastupitelstva města diskuse o dalším osudu tohoto projektu. Realizovat projekt
z vlastních prostředků, nebo jej odložit? Udělat původní rozsah prací, nebo v redukované
podobě jen jednu stranu náměstí? Vše patrně ovlivnil příslib kraje na obnovu komunikace,
pokud bude město projekt realizovat, tedy pokud budou prováděny úpravy povrchů po obou
stranách komunikace. Již na svém 11. jednání 22. července se zastupitelé města shodli na tom,
že náměstí bude zrekonstruováno od Úterské ulice ke sloupu sv. Floriána po obou stranách
komunikace bez dotace z prostředků Města Bezdružice. Následně proběhla jednání s Českou
spořitelnou o úvěru na financování akce a usnesení z 12. zastupitelstva města 3. srpna 2015 tuto
akci odstartovalo.

Pro lepší kontakt s obyvateli místních částí zastupitelstvo pořádá vždy v červnu návštěvu osad.
V tomto roce osady objížděl v pátek 5. června jen starosta Mgr. Jan Soulek, nikdo jiný si čas
neudělal. Mizivá byla i účast obyvatel a chalupářů v osadách. Po jednom člověku byla účast ve
Zhořci, Loučkách a Kohoutově, v Kamýku přišli dva lidé. V ostatních osadách nepřišel nikdo.
Každoroční požadavek občanského sdružení Lungeta na podporu akce „Vlajka pro Tibet“
zastupitelstvo města Bezdružice opět zamítlo.
V letním období vypomáhalo kmenovým pracovníkům technických služeb celkem 13 lidí
evidovaných na Úřadu práce. Od 2. března jich nastoupilo šest, 1. dubna je posílilo dalších 7
lidí. Tato místa jsou dotována Úřady práce Tachov a Plzeň sever.
V prosinci měl pokračování dlouhodobý spor Města Bezdružice s Ministerstvem financí ČR
o odvod pokuty za problémy, spojené s projektem „Rekonstrukce místních komunikací
v centrální části města“.
Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Trnkové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci
žalobce Města Bezdružice, se sídlem Bezdružice, ČSA 196, zastoupeného JUDr. Michalem
Zsemlerem, proti žalovanému Ministerstvu financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, v řízení o
žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne
1. 9. 2014, č. j. MF-29233/2013/55-1204, t a k t o :
I. Žaloba s e z a m í t á .
II. Žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení n e p ř i z n á v á .
Od 1. listopadu nastoupila na odbor životního prostředí paní Jaroslava Urbánková místo
stávající pracovnice paní Kláry Fürbacherové.
Od roku 2013 odebíralo město Bezdružice elektrickou energii prostřednictvím obecně
prospěšné společnosti „Energie pod kontrolou“. Během roku se s tímto smluvním partnerem
nevyskytly žádné problémy. Až po vzniku přeplatku sice tato společnost vystavila vyúčtování,

ovšem peníze za přeplatek městu nebyly vráceny. Z toho důvodu byla s touto společností
vypovězena smlouva.

Seriál TV Barandov s názvem Bezdružice
Televize Barrandov začala vysílat nový humorný seriál Bezdružice. Pilotní díl tohoto seriálu
odvysílala televize v pondělí 5. října ve 21:40. V seriálu hrají například Václav Vydra (ztvární
hlavní postavu Karla Gottwalda), Alice Bendová, Josef Carda, Daniel Rous, Dáda
Patrasová, Jana Boušková, Jozef Vajda, Mahulena Bočanová a Roman Skamene.
Komediální seriál TV Barrandov Bezdružice je zasazen do malebného městečka, které si až
doposud žilo klidným životem. Do míru a jakéhosi bezvětří vstupují prosté volby starosty. Ale
zatímco všichni obyvatelé očekávali, že na městském úřadu se žádných změn nedočkají a vše
půjde v poklidu dále, obec je náhle zaplavena plakáty a billboardy, které hlásají "Vlastní družice
pro Bezdružice a satelit do každé rodiny. To vám slibuje Karel Gottwald". Právě lákavá nabídka
nakonec vynese navrátivšího rodáka Bezdružic, Karla Gottwalda, do čela městského úřadu. A
zde začíná celý příběh… Satelity jsou, ale družice chybí. Proto název Bez-družice. Ve
skutečnosti natáčení probíhalo ve Strančicích. Seriál nebyl příliš povedený a snesla se na něj
vlna kritiky.
V rámci propagace tohoto pořadu na TV Barandov byl starosta Města Bezdružice Mgr. Jan
Soulek pozván do televizního pořadu „Sejdeme se na Cibulce“, kde vystupovali také herci ze
seriálu. Pořad se na TV Barrandov vysílal 27. října.
2 – Obyvatelstvo a jeho pohyb
významná životní výročí občanů
zemřelí
uzavřená manželství
rozvedená manželství
přistěhovaní
odstěhovaní
úmrtí bývalých občanů
národnostní poměry

K 31. 12. 2015 žilo na území ve správě města Bezdružice 903 obyvatel. V roce 2015 se v našem
městě narodilo 7 chlapečků a 1 holčička: Lukáš Adamec, Marek Chaloupka, Matyáš
Chaloupka, Matyáš Krýsl, Tereza Pustinová, Bohumil Sušír, Matěj Štefanisko, Štěpán Vítů .
Rozloučili jsme se se 4 občany. Františkem Barnou, Olgou Divišovou, Václavem Filipem a
Pavlem Houdkem. V Křivcích zemřel pan Milan Štrobl, který však nebyl přihlášen k trvalému
pobytu ve správní působnosti města Bezdružice.
Celkem se uskutečnilo 22 svatebních obřadů

Obec, část obce
celkem obyvatel
muži
ženy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bezdružice
810
411
399

Dolní Polžice
4
2
2
Horní Polžice
24
15
9
Kamýk
5
3
2
Kohoutov
0
0
0
Křivce
14
6
8
Pačín
3
2
1
Řešín
34
15
19
Zhořec
9
4
5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
903
458
445

3 – Hospodářské poměry
zemědělství (farmy, statky, družstva), obecní a jiné lesy
průmyslové provozy, obchody, živnosti, trhy
doprava (místní zastávky, jízdní řády....) a spoje (místní pošta, poštovna....)
výstavba, infrastruktura
změny v majetkových poměrech občanů

V závěru roku 2014 byla ukončena smlouva o pronájmu Zaječího rybníka s Českým
rybářským svazem, místní organizací Stříbro. Novým nájemcem se stala parta lidí, převážně
z blízkého okolí Bezdružic, s názvem „Rybáři od Zaječáku, zapsaný spolek“ se sídlem
v Trnové. Podmínkou bylo umožnění rybolovu pro širokou veřejnost.
Dne 11. 4. 2015 proběhlo v rámci zatraktivnění rybí osádky zarybnění rybníka Zaječí. Byly
dosazeny ryby o celkové hmotnosti 512 kg. Tato osádka se skládala z kapra obecného, amura
bílého, štiky obecné a okouna obecného. Kapr obecný byl nasazen o nadstandardní velikosti 42
– 68 cm, amur bílý o velikosti 55 - 60 cm, štika obecná o velikosti 69 cm, okoun obecný pak o
velikosti 10–20 cm. Samotného průběhu celé akce se účastnili i zástupci Rady města
Bezdružice. Průběh celé akce pak ochotně, s „nasazením vlastního zdraví“ fotograficky
zdokumentoval také člen rady pan Jiří Bízek (vlezl do vody).
V úterý 10. února byla po více než tříleté odmlce otevřena restaurace na zámku.
Restaurace je nově vybavena a přichází s nabídkou žádané české gastronomie a zvěřinových
specialit. Obyvatelům nabízí také rozvoz pizzy.
Řada dřevin, rostoucích v prostorách veřejné zeleně, nevyhovuje svým zdravotním stavem,
či vzrůstem, některé stromy musí být pokáceny z důvodu realizace rekonstrukčních prací. Proto
rada města každoročně schvaluje kácení vybraných stromů. V roce 2015 bylo schváleno kácení
stromů v Horních Polžicích, Pačíně, Kamýku a v Bezdružicích v ulici Na sídlišti a v zahradě
mateřské školy.
Město Bezdružice nabízí občanům samovýrobu dřeva z nelesní zeleně rostoucí na pozemcích
ve vlastnictví města Bezdružice dle ceníku schváleného Radou města Bezdružice.

Podle územního plánu Města Bezdružice je v katastru města několik lokalit, určených
k individuální bytové výstavbě. Ve skutečnosti ale městu dochází zasíťované a přístupné
pozemky k s rodinných domků. O poslední dva požádali manželé Denisa a Jaroslav Petřinovi.
Protože se jedná o hůře přístupné pozemky a trendem doby jsou stavby jednopodlažních domů
s větší zastavěnou plochou, byly nakonec po dlouhé diskusi na jednání zastupitelstva manželům
Petřinovým oba pozemky s rozlohou 1250m2 prodány.
Smlouva o směně pozemků
Pro potřeby odvodu povrchové vody z náměstí bylo nutné získat pozemky severně od
náměstí. Dalším rozvojovým záměrem je příprava nových stavebních parcel, jichž má město
Bezdružice nedostatek. Naopak společnost Agrofarmy Bezdružice hospodaří na řadě pozemků,
které jsou ve vlastnictví Města Bezdružice. Proběhlo proto jednání s Ing. Arch. Bohumilem
Králem, jednatelem společnosti Agrofarmy Bezdružice s. r. o. o směně pozemků. Protože
některé pozemky ve vlastnictví Agrofarem jsou podle územního plánu určeny k výstavbě a
většina pozemků, které nabízí město je orná půda a trvalý travní porost, byl dohodnut poměr
směny 1:5, kopírující tržní hodnotu pozemků. Na 11. jednání zastupitelstva Města Bezdružice
dne 22. července byla schválena Směnná smlouva, na jejímž základě Město Bezdružice získalo
pozemky o výměře 49 860m2 v k. ú. Bezdružice a Agrofarmy Bezdružice s. r. o. pozemky o
celkové ploše 248 814m2 v katastrech Bezdružice, Kohoutov u Bezdružic, Křivce, Polžice u
Bezdružic a Zhořec u Bezdružic.
V listopadu zahájili stavbu rodinného domu Martin a Iveta Kadeřávkovi v Bezdružicích
v prostoru bývalého kluziště.
Dům čp. 12 v Pačíně, kde bývala v minulosti motlitebna Sboru baptistů, v prosinci koupili
Jolana Sasková a Stanislav Saska. Ve stejném měsíci koupili Jiří a Lucie Bízkovi dvojdomek
čp. 145/146 v Plzeňské ulici v Bezdružicích.
V polovině června byly dokončeny práce na rekonstrukci tří nových odborných učeben, které
žáci budou využívat od nového školního roku. Tyto učebny, vybavené tou nejmodernější
technikou, bylo možné si prohlédnout při Dni otevřených dveří 1. září od 9 hodin při příležitosti
zahájení školního roku.
Během července a srpna dva zedníci pracovali na nové fasádě váhařského domku v areálu
Zemědělského družstva Vlčák u nádraží. Od září již motoristy při příjezdu od Kokašic vítal
citlivě opravený vážní domek. Váha je stále využívána, především pro rozvoz uhlí, které
družstvo Vlčák stále provozuje.
V letních měsících byla nástřikem opravena silnice z Křivců na hranice krajů u Starého Sedla.

Reko ulice Na sídlišti
V průběhu druhého prosincového týdne 2014 byly zahájeny práce na realizaci projektu
„Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“. Během krátké doby byly
provedeny téměř veškeré zemní práce spojené s výstavbou parkoviště v prostoru vedle bývalé
prodejny potravin. Lednové počasí umožnilo pokračování prací. Parkoviště pro dvacet
osobních automobilů bylo téměř hotové a byly zahájeny přípravné práce na budování nových
chodníků kolem bytového domu č. p. 260 –261 a na vjezdu do sídliště z Plzeňské ulice.
Proběhlo několik různých jednání ve věci koordinace prací s potřebnými úpravami na
vodovodních a kanalizačních řadech a přípojkách a se společností O2 Czech Republic, a. s.

31. března proběhlo naplánované frézování asfaltových povrchů původní komunikace z roku
1970. Vlivem toho došlo k úplnému uzavření průjezdu ulicí Na Sídlišti v části od bytového
domu čp. 239-240 až k napojení na ulici Sluneční. V provozu již je nové parkoviště o kapacitě
dvaceti parkovacích míst.
Pracovní nasazení realizujících firem v prvních dvou dubnových dekádách bylo velmi slabé.
K zásadnímu obratu došlo až po intervenci starosty u provozně obchodního náměstka firmy
EUROVIA, a. s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň . Nasazení většího počtu lidí
i odpovídající techniky přineslo v průběhu poslední dubnové dekády výrazný posun v realizaci
stavby.
V průběhu dubna bylo dokončeno a zprovozněno celkem 14 nových parkovacích stání. Celková
kapacita nových parkovacích míst se zvýšila na 34. V pátek 24. dubna byly odstraněny staré
lampy veřejného osvětlení a bylo zajištěno provizorní osvětlení.
Při výkopových pracích na stavbě druhého parkoviště za bytovkami byly 11. května nalezeny
zbraně a munice z druhé světové války. Jednalo se o zadýmovací granáty, dva samopaly a těžký
kulomet německé výroby. K dalšímu nálezu došlo 20. května. Vše zlikvidoval policejní
pyrotechnik.
Asfaltování nového povrchu ulice Na sídlišti bylo zahájeno 5. června. Ve čtvrtek 4. června bylo
v lokalitě bytovek poprvé rozsvíceno nové pouliční osvětlení. Byla použita moderní a úsporná
svítidla s LED diodami. Protože podobná svítidla již byla osazena v ulici ČSA i na náměstí,
bylo zrušeno noční zhasínání některých lamp.
Celý projekt byl řádně ukončen v plánovaném termínu 8. června.
Nová podoba
Nová asfaltová komunikace má chodníky po obou stranách a je průjezdná až do ulice Sluneční.
U bytovky čp. 239/240 je napříč ulicí dlážděný zpomalovací pás. Po pravé straně při pohledu
od Plzeňské ulice jsou podélná i šikmá stání. Vlevo je vybudováno nové parkoviště. Všechna
parkovací místa jsou vydlážděna červenou betonovou dlažbou, chodníky jsou ze zámkové
dlažby odstínu sahara (okrové). Za poslední bytovkou je k dispozici druhé parkoviště
s provizorním štěrkovým povrchem. K domům, které nemají hlavní vchod z ulice jsou
vybudovány široké pojezdové chodníky s asfaltovým povrchem. Osvětlení je řešeno novými
stožáry s LED svítidly.

Reko zahrada MŠ
V lednu byly zahájeny práce na rekonstrukci zahrady mateřské školy. Zaměstnanci
technických služeb nejprve provedli nezbytné odstranění dřevin a stavební firma pana
Ladislava Stacha ze Stříbra zahájila práce odstranění starého oplocení. Nový plot okolo
mateřské školy se začal stavět v únoru. Na celou rekonstrukci zahrady byly vysoutěženy tři
firmy. Veškeré stavební a zahradnické práce probíhaly podle harmonogramu. Problém nastal
v závěru celé stavby u firmy Prolemax, která byla vybrána pro dodávku herních prvků. Tato
firma zakázku přeprodala jinému dodavateli, který ovšem nebyl schopen dodat naprojektované
prvky.
Nová podoba
Nové oplocení je ze západní a jižní strany formou pletiva s prefabrikovanou podezdívkou. Na
západní straně byl plot posunutý až za cestu, která je nyní mimo zahradu a slouží k příjezdu
majitelům sousedících zahrádek. Z východní strany byl plot asi o 3 metry posunut směrem
dovnitř zahrady a byl proveden se zděnou podezdívkou s dřevěnými plaňkami na kovových
podélnících. Opuštěné pozemky byly odprodány majitelům sousedních nemovitostí. Terénními

úpravami vznikl i svah na sáňkování. Veškeré nové herní prvky jsou dřevěné a pískoviště je
zakrývatelné. Součástí vybavení je i krytá zahradní pergola a ohniště. Cesty nejsou asfaltové,
ale jen štětové.

Reko náměstí 1. etapa
Rada města na svém 6. jednání dne 12. ledna schválila smlouvu o dílo s firmou DYBS Plzeň
na realizaci projektu Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta 1. etapa za 9 166 127,- Kč bez
DPH. Tato etapa zahrnovala severní část náměstí. Od vyústění do Úterské ulice okolo kostela
k domu U Haranta a celou zadní komunikaci k sousoší sv. Floriána a za hasičárnou.V pátek 16.
ledna bylo firmě DYBS Plzeň s. r. o. předáno staveniště. V polovině třetího únorového týdne
se objevily stavební stroje v severní části náměstí Kryštofa Haranta. Firma DYBS Plzeň, s. r.
o. zahájila stavební práce na 1. etapě rekonstrukce náměstí 23. února. V první fázi byla
vybudována nová dešťová kanalizace. V pondělí 30.března se v klubovně kulturního domu
uskutečnila informační schůzka pro majitele nemovitostí dotčených stavbou, které se zúčastnilo
10 majitelů nemovitostí z náměstí. Cílem schůzky bylo poskytnutí informací o dalším postupu
prací a s tím spojených omezení v přístupu k nemovitostem.
Během výkopových prací byly v prostoru u kostela nalezeny kosterní pozůstatky. V minulosti
se tu rozkládal malý hřbitov.
Počátkem dubna dělníci začali pokládat obrubníky a v květnu probíhalo dláždění žulovými
kostkami. Nové veřejné osvětlení bylo poprvé rozsvíceno 5. června. Jeho součástí je i vnější
nasvícení kostela Nanebevzetí panny Marie.
1. etapa rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta byla ukončena v souladu se smlouvou o dílo v
pondělí 15. června.

Kamýk
V prvním dubnovém týdnu byly zahájeny práce na stavbě „Rekonstrukce příjezdové
komunikace do Kamýku včetně návsi“. Novou podobu získalo vyústění silnice z Kamýku na
silnici Pačín – Loučky. Součástí přestavby návsi v Kamýku je i vybudování točny pro autobus
se zastávkou. I tento projekt byl podpořen dotací z Regionálního operačního programu
Jihozápad. Stavba byla ukončena 15. května.

Škola – projekt „Názorně a proto zábavně“
Projekt „Názorně, a proto zábavně“ byl zaměřen na vybudování a vybavení učeben
přírodovědných, technických předmětů a jazyků na základní škole v Bezdružicích moderním
výukovým vybavením zejména pro experimentální a laboratorní výuku a pro efektivní výuku
cizích jazyků.
Projekt umožňuje používat moderní vzdělávací postupy ve výuce, čímž se zvyšuje efektivita
výuky, jazykové kompetence a připravenost žáků pro navazující studium. Nové učební prostory
a možnosti přispívají ke zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické obory. Realizace
projektu zároveň umožnila nabídnout dětem další volnočasové aktivity v přírodovědné oblasti.
Práce na projektu „Názorně, a proto zábavně“ byly zahájeny počátkem dubna. Během května
byla v rekonstruovaných učebnách vyměněna původní dřevěná dvojitá okna nahrazena okny
s izolačním dvojsklem a plastovými vícekomorovými rámy. Vybavení nových odborných
učeben pro výuku fyziky a přírodopisu, chemie a jazyků bylo od dodavatelské firmy převzato
v pátek 12. června odpoledne.

Výsledek projektu
Odborná učebna chemie - zahrnuje kompletní demonstrační učitelské pracoviště a žákovská
pracoviště pro celkem 26 žáků. Názornou výuku umožňuje médiový tunel s rozvody plynu,
elektřiny, vody a odpady. Bezpečnost při demonstračních pokusech zajišťuje digestoř. Žákům
slouží dataprojektor, vizualizér, AV reciever, stolní DVD, ozvučení učebny, digitální váhy,
destilační přístroj a další zařízení.
Odborná učebna fyziky a přírodopisu – kromě vybavení pro interaktivní výuku shodného
s odbornou učebnou chemie je možné využívat projekční mikroskop a trinokulární digitální
mikroskop rozšířený o fotoaparát, který umožňuje studovat preparáty na monitoru notebooku.
Ten má k dispozici každý žák stejně jako žákovský mikroskop. Zajímavostí je i funkční parní
stroj. Nezbytné jsou regulovatelné okruhy stejnosměrného a střídavého proudu řízené učitelem.
Odborná učebna pro výuku cizích jazyků - moderní digitální ovládací pult učitele umožňuje
využití přehrávání z CD nebo USB FLASH pamětí s možností skokového a plynulého
zpomalování, zrychlování a nekonečného opakování libovolného úseku věty, slova, záznam
libovolně zvolených audio smyček, rychlé vyhledávání ve stopě a složkách, zpětné přehrávání
a také snadné vyhledávání slov. Žáci využívají sluchátek a mikrofonu a učitel libovolně volí
účastníky vzájemné konverzace.

Reko náměstí 2. etapa
V úterý 15. září bylo předáno staveniště firmě Strabag, která byla vybrána pro realizaci
tohoto projektu. V první fázi byly ještě zachovány chodníky po obou stranách a práce probíhaly
více ve vozovce. Od počátku října byl již provoz na náměstí značně omezen a od 20. října bylo
náměstí pro veškerou dopravu zcela uzavřeno. Autobusové zastávky byly přeloženy do
Švermovy ulice. 11. listopadu byl odfrézován zbývající asfalt ze staré vozovky a v sobotu 14.
listopadu začala technika pokládat nový asfaltový koberec. Úplná uzavírka náměstí trvala do
15. prosince. Na přelomu listopadu a prosince začali dělníci s dlážděním ploch mimo vozovku.
Od středy 16. prosince byly zprovozněny nové autobusové zastávky na zrekonstruovaném
náměstí a byly zrušeny provizorní zastávky ve Švermově ulici.
Kolaudace náměstí proběhla 23. prosince. Na leden 2016 však ještě byla odložena instalace
sloupků, vymezujících parkovací místa.
Nová podoba náměstí po I. a II. etapě
Asfaltový povrh zůstal na dosud nerekonstruované části náměstí pod zámkem (bývalé
autobusové nádraží) a nově byl vyasfaltován silniční průtah od ulice ČSA do Úterské ulice. Na
vjezdech na náměstí jsou z obou stan dlážděné zpomalovací retardéry. Veškeré ostatní plochy
jsou vydlážděny žulovou dlažbou. Vydlážděny byly i dříve nezpevněné plochy v prostoru před
bývalou radnicí. Parkovací místa a autobusové zastávky jsou zhotoveny velkými kostkami,
místa určená jen pro chodce malými kostkami. Žulové jsou i všechny obrubníky, včetně
olemování asfaltových ploch a parkovacích zón. K vyznačení ploch, určených jen pěším jsou
použity železné ozdobné sloupky. Okolo sloupu sv. Floriána stojí 9 osvětlovacích sloupků a tři
zemní svítidla. Zemní svítidla osvětlují také kostel. Okolo floriánského sloupu byly vysazeny
nové dřeviny, všechny staré stromy z prostoru před radnicí byly odstraněny. K osvětlení
náměstí slouží historizující lampy s LED osvětlením. Celé náměstí je v dopravním režimu
„obytná zóna“

Doprava
S nástupem nového jízdního řádu, tedy od neděle, už na pravidelných vlacích do Bezdružic
nejezdí staré motorové vozy řady 810 (M152.0). Bezdružická lokálka se v sobotu 12. prosince
rozloučila s tímto typem motoráků. O víkendu se tak uzavřela více než třicetiletá historie
provozu motorových vozů řady 810, které jezdily mezi Pňovany a Bezdružicemi. Nadále budou
na Bezdružické lokálce přepravovat cestující pouze moderní Regionovy. Sobotní den byl tedy
nostalgickou vzpomínkou pro některé cestující, železniční fandy i vlastní železničáře.
Dopoledne se na bezdružickém nádraží vařil guláš, podávalo se občerstvení a sešli se fanoušci
Bezdružické lokálky. Pro ně, byla uspořádána sobotní poslední jízda motorového vozu 810
v trase Pňovany – Bezdružice. S ohledem na turistickou oblast Konstantinolázeňska, blízkou
Plzni, je tato změna určitě přínos. Pro cestující to znamená, že na všechny vlaky už budou
nasazovány částečně nízkopodlažní vozy Regionova. Motorové vozy M 152.0 (později
přeznačeny na 810) sem začaly jezdit v roce 1978. Za zmínku stojí, že jeden ze starších vozů
typu M152 nesl jméno příznačné právě pro Bezdružice, totiž Kryštof Harant. Vzpomínkovou
jízdu pořádaly České dráhy, a.s. a Plzeňská dráha.
Ve středu 16. září proběhlo na bezdružickém nádraží a v traťovém úseku Bezdružice –
Konstantinovy Lázně natáčení filmového reklamního spotu Plzeňského kraje s motorovou
jednotkou Regionova a jezdcem na koni.
Autobusy
Od 21. září zajíždí pravidelná autobusová linka 490310 2x denně do Kamýku pro odvoz dětí,
docházejících do Bezdružické školy.
4 – Zdravotnictví a sociální péče
místní zařízení,
ordinace místního lékaře, dojíždění, veterinární akce (očkování psů apod.....)

V oblasti zdravotní péče nedošlo v roce 2015 k žádným změnám.

5 – Školství, kultura, sport, cestovní ruch - turismus
knihovna, památková péče a další
konkrétní akce (poutě, masopust, májka.....)

31. ledna zavítal do Bezdružic divadelní soubor SEMTAMFOR. Pro děti sehrál od 15.00 hod
představení „Povídání o pejskovi a kočičce“ a večer pro dospělé hru „ Past na osamělého muže“.
Další divadelní představení se odehrálo 13. března od 19 hodin. Soubor KOMEDYJANTI
sehrál hru Lumpacivagabundus, aneb Ludrácký trojlístek.
Masopust
Masopustní průvod se vydal ulicemi Bezdružic 14. února. Díky tomuto časnému termínu byly
ulice pokryté sněhem.
Vyúčtování masopustu 2015 celkové příjmy -54.377 Kč celkové výdaje -40.208,70 Kč celkový
zisk -14.168,30 Kč .

V Domě u Haranta byla k shlédnutí od 18. 2. do 31. 3. výstava „50 let panelových proměn
okresu Tachov aneb ohlédnutí Stavebního bytového družstva Tachov za historií vzniku našich
domovů“. Vernisáž s besedou a promítáním fotografií proběhla ve středu 18. 2. od 17 hod.
Ralye
Ve dnech 28. a 29. května projížděly přes Zhořec, Pačín, Horní a Dolní Polžice historické
sportovní automobily v rámci Internacionále Ralye Weisbaden 2015.

Pouť
V pořadí devatenáctá Floriánská pouť byla poznamenána nepřízní počasí. Kulturní program
byl z rozhodnutí pořadatelů přesunut do kulturního domu. Tradiční pouťové atrakce jsou
nezbytnou součástí pouťového veselí. Proto bylo dobře, že se občas na nebi objevilo sluníčko.
Žádné velké teplo ale nebylo a tak se rozhodnutí pořadatelů ukázalo jako správné. Na většinu
programu byl sál kulturního domu zaplněn a ke spokojenosti návštěvníků pouti přispělo i
výborné občerstvení. Zpestřením programu pouti byly jízdy zvláštních vlaků do Cebivi a
Kokašic s historickým motorovým vozem M 131.1487. Spolek Plzeňská dráha přispěl k
programu pouti otevřením železničního muzea.

9 týdnů baroka v Plzeňském kraji.
Krajské město Plzeň bylo jmenováno Evropským hlavním městem kultury 2015. Kulturní akce
spojené s touto událostí se šířily i do jednotlivých regionů. Jedna z mnoha částí tohoto festivalu
zavítala i do Bezdružic. Ve středu 29. července proběhla v době od 10:00 hodin do cca 22:00
hodin malá slavnost s názvem „ODEMČENÝ ZÁMEK / ZÁMEK BEZDRUŽICE“. Atraktivní
byly mimořádné prohlídky zámeckých interiérů, protože zámek je jinak veřejnosti nepřístupný.
Na prohlídku zámku bylo prodáno přes 700 vstupenek. Mnoho lidí však přicházelo z prohlídky
s rozpaky, protože expozice je založena především na preparovaných evropských, asijských a
afrických zvířatech. Pro návštěvníky zámku bylo připraveno speciální barokní menu v zámecké
restauraci. Byl připraven také doprovodný program v okolí Domu U Haranta. Pro návštěvníky
byly k dispozici stánky s řemeslnými výrobky, drobné občerstvení, výtvarná dílna pro děti či
možnost prohlídky výstavy o životě a díle známého cestovatele, spisovatele a skladatele
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Hlavním programem večera byl v kostele Nanebevzetí
Panny Marie koncert vokálního souboru Cappella Mariana s důrazem na dochované dílo
Kryštofa Haranta. Večer od 20:00 hodin se na zámku uskutečnil koncert komorního vokálního
souboru Capella Mariana.

Dění na koupališti
Mladí nájemci koupaliště a občerstvovacího kiosku u něj vzali svou práci za správný konec. U
koupaliště se dalo dobře najíst i napít a za hezkého počasí sem zamířila řada lidí. Stěžejní část
návštěvníků tvoří o prázdninách osazenstvo nedalekého dětského tábora Jitřenka a skautského
tábora, který je každoročně rozložen na louce za potokem. I v prostoru pro stanování bývá v létě
živo. Lidé z Bezdružic se sem ale moc koupat nechodí. Mládež jezdí za koupáním do
Konstantinových Lázní, ostatní vyhledávají klidnější nebo atraktivnější koupání jinde.

Negativem tohoto koupaliště je i systém napájení vodou z potoka, takže voda je tu většinou
dost chladná. Provozovatelé proto hledají cesty, jak sem lidi přitáhnout a vydělat. Koncem srpna
už sem moc lidí za koupáním nepřijde a tak nájemci František Fujan a Iva Týzlová
zorganizovali na poslední srpnový víkend technoparty. Všemu samozřejmě předcházela jejich
žádost radě města o výjimku z vyhlášky o nočním klidu. Hudba totiž měla znít nepřetržitě od
pátku 28. 8. do neděle 30. 8. Protože již byly zkušenosti s podobnými akcemi z minulosti, rada
města jim tuto výjimku nepovolila, především s ohledem na obyvatele blízkých Křivců.
Technoparty však stejně proběhla a vše nakonec skončilo u přestupkové komise na Městském
úřadu v Bezdružicích. Kromě hluku se žádné jiné problémy s návštěvníky této akce nevyskytly.

Bezdružické parní léto a Českobavorské pivní slavnosti
Červencová část Bezdružického parního léta proběhla podle obvyklého scénáře a nepřinesla
žádnou novinku v programu. V čele zvláštních vlaků jezdil opět kafemlejnek 310.072, který
byl po loňské havárii opraven. V sobotu proběhly souběžně na náměstí Českobavorské pivní
slavnosti za účasti kapely Lucie Revival Al Praha a Jenny.cz. Zpestřením programu byla
ohnová show v podání skupiny historického šermu Panteleon.
V neděli 19. července se popatnácté konal turistický pochod z Teplé do Bezdružic.
Myšlenku železničního propojení Plzeňského a Karlovarského kraje mezi oběma městy svou
účastí podpořilo 54 turistů. Nejpočetnější zastoupení měli tentokrát turisté ze Sokolova, z Plzně
a ze Stříbra. Turisté sice na trase trochu zmokli, ale na dobré náladě to nikomu neubralo.
Srpnová část bezdružického parního léta byla opět bez parní lokomotivy, tentokrát vlivem
počasí. Kvůli teplému a suchému průběhu léta byly zakázány jízdy parních lokomotiv a tak
v čele vlaků jezdil opět lokotraktor T 435.0145.
Slavnosti jablek s moštováním na Bezdružickém nádraží
Slavnosti jablek probíhají již celé desetiletí na vrchu Krasíkov. Z komorní akce pro pár nadšnců
v prvních ročnících se vyvinula megaakce s celodenním programem a návštěvností tisíců lidí.
Členové spolku Plzeňská dráha přišli v tomto roce s iniciativou přeložit tradiční moštování
jablek na nádraží do Bezdružic k železničnímu muzeu. V čekárně probíhalo autorské čtení pana
Roberta Drozdy, který předčítal dětem ze své knihy pohádek. Zároveň byla nabídnuta možnost
svezení historickým motorovým vozem do Cebivi, nebo v odpoledních hodinách do Kokašic a
zpět. Z Bezdružického nádraží jezdil ke Krasíkovu kyvadlově autobus, aby bylo zajištěno
spojení s kmenovými slavnostmi na Krasíkově.

Divadelní představení DECHOVKA
V rámci akce Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 bylo ve dnech 20., 21. a 22. listopadu
v Kulturním domě v Bezdružicích hráno divadelní představení DECHOVKA. Premiéra tohoto
představení byla sehrána v roce 2013 v Praze na Bránické rychtě. Jednalo se o dokumentární
divadlo, ve kterém divadelní soubor VOSTO5 z Prahy představil vstupy z let 1923, 1945 a
„včera“. Scénáristou byl Jiří Havelka a režisérem představení Karel F. Tománek. 75 minut
trvající představení mělo námět v historické události a bylo vlastně o tom, jak Češi po roce 1945

ubližovali Němcům. Všechna tři představení (každý den stejné) byla diváky plně obsazena,
většinou přespolními. Kronikáři města Bezdružice bylo na této akci zakázáno fotografovat.
Advent a zdobení vánočního stromu.
Tento předvánoční čas měl v tomto roce tradiční průběh. Stavebními úpravami náměstí bylo
poznamenáno zdobení vánočního stromu. 28. listopadu byl vztyčen vánoční smrk poprvé na
novém stanovišti na okraji parku vedle původní radnice. V tento den ještě náměstí nebylo
zdaleka hotové, a tak vše probíhalo téměř na staveništi. Zimní atmosféru dokresloval sněhový
poprašek, který se na Bezdružice toho dne snesl.

Škola
Základní školu navštěvovalo k 30. 6. 2015 celkem 139 žáků v 8 třídách.
1. – 5. ročník měl 4 třídy se 62 žáky a 6. – 9. ročník měl ve 4 třídách 77 žáků.
Ve školní družině bylo zapsáno 42 žáků ve dvou odděleních.
Školní jídelna – zajišťuje stravování žáků základní školy, mateřské školy, zaměstnanců a cizích
strávníků: 127 dětských strávníků (87 ZŠ, 40 MŠ), 26 dospělých, 32 cizích strávníků
Zápis do prvního ročníku
V úterý 4. 2. 2015 proběhl zápis do prvního ročníku pro školní rok 2015/2016. Děti i jejich
rodiče měli při této příležitosti možnost prohlédnout si jednotlivé třídy 1. stupně. Zápis probíhal
tradičně „Z pohádky do pohádky“. Na několika stanovištích v jednotlivých třídách, za
přítomnosti všech učitelek 1. stupně a žáků – pohádkových postaviček, si děti mohly vyzkoušet
své dovednosti a přitom se pobavit. K zápisu se dostavilo 18 dětí (včetně 2 žáků, kteří měli
v loňském roce odklad). Šest žádostí o odklad bylo kladně vyřízeno, jeden pětiletý žák nebyl
na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny a dětské lékařky přijat. Do první
třídy pro školní rok 2015/2016 nastoupí 11 žáků.
Ve školním roce 2014/2015 ukončilo povinnou devítiletou školní docházku 16 žáků. Všichni
vycházející žáci byli přijati k následnému studiu na středních školách - 6 žáků na studijní obory
zakončené maturitní zkouškou, 10 žáků na obory zakončené výučním listem.
Jaro je na školách obdobím vědomostních soutěží. Začínají tradičně nejstarší matematici
(deváťáci) okresním kolem matematické olympiády. Z naší školy tak 21. ledna odjeli do Stříbra
dva soutěžící. David Ott a Benjamin Matala. Pro Davida to byla první takto náročná soutěž.
Cenné zkušenosti ze čtyřhodinového matematického přemýšlení jsou ovšem k nezaplacení. To
druhý náš soutěžící Benjamin Matala má za sebou několik úspěchů z minulých dvou let.
První místo v okresním kole matematické olympiády osmých tříd z minulého roku zopakoval
letos v deváté třídě.
DEN ZEMĚ
V letošním školním roce se na naší škole nepoužívají jen klasické vyučovací metody, ale
přechází se i na projektové vyučování. Učitelé si pro žáky připravují různé projekty zaměřené

na některé historické, kulturní a společenské události. Posledním projektem, který probíhal na
bezdružické škole, byla akce věnovaná Dnu Země. Všichni žáci naší školy vyšli v pátek ráno
24. 4. 2015 do okolí Bezdružic, aby se seznámili s některými zajímavostmi přírody svého
bydliště. Zároveň se však vybavili igelitovými pytli, aby do nich mohli sebrat plastové a
papírové odpadky po neukázněných turistech. Žáci 1.- 5. ročníku uklízeli Bezdružice a okolí.
Naši osmáci a deváťáci prošli a uklidili cestu pod zámkem a do Horních Polžic. Sebrali při tom
čtyři pytle odpadků. Šesťáci a sedmáci uklidili část naučné stezky Údolím Úterského potoka.
Podařilo se jim sebrat také čtyři pytle odpadků. Tato akce pomohla dětem lépe poznat své okolí
a zároveň děti mohly také přiložit ruku k dílu a nějakým způsobem se podílet na úklidu přírody
kolem nás.
SOLASIDO
Pěvecká soutěž, která má na naší škole tradici a těší se velké oblibě. Samotného konkurzu se
zúčastnila téměř polovina žáků školy. 19. 2. 2015 v hlavním večerním programu za účasti
široké veřejnosti a kamer vystoupilo 34 žáků. Před samotnou soutěží vystoupila s několika
písničkami také mateřská škola. V nejmladší kategorii 1. – 3. třída zvítězila Michaela Ressová,
v kategorii 4. – 6. třída Tomáš Procházka a v kategorii těch nejstarších obsadila 1. místo
Kateřina Suchánková. Sólisty také několikrát doprovodil pěvecký kroužek Amálka, který
společně s jednotlivými vítězi postoupil do finálové přehlídky, která se konala na Orlíku.
Pěvecký soubor Amálka
Amálka pod vedením pí uč. Dany Steinerové a M. Hartenscheidtové zpestřuje svým
vystoupením řadu kulturních akcí nejen školy, ale i odboru kultury Města Bezdružice.
Vystoupil na Svatomartinkém setkání v Křivcích, při Rozsvěcování vánočního stromu, Zpívání
na schodech, na Vánočním koncertu v kostele v Černošíně a v Bezdružicích. Společně
s kroužkem aerobiku pěvecký soubor vystoupil na Setkání seniorů a Vánočních trzích
v kulturním domě. Amálka měla také svůj samostatný koncert pro veřejnost v Domě u Haranta.
Za zvířátky na ,,ŠPIČÁK“
V úterý 16. 12. 2014 byla uskutečněna poslední výprava dětí v rámci projektu ,,Naše krajina
z ptačí perspektivy“. Děti z 3., 4. a 5. třídy, vyšly od školy s prvním zvoněním natěšení, jak
budou připravovat trasu pro své menší kamarády z MŠ a 1. a 2. třídy.
Cestu značily oranžovými fáborky a tam, kde čekal na splnění úkol, přidaly ještě fáborek
fialový. Protože se všechny úkoly týkaly ptačí říše, byly menší děti oblečeny do ,,opeřených“
vestiček, které jim starší děti v rámci pracovních činností vyrobily. Cestou byly připravené
úkoly, které plnily i starší děti, aby věděly, zda je mladší kamarádi zvládnou.
Zpívali jsme písničky o ptáčcích, tančili ptačí taneček, naučili se básně o tažných a stálých
ptácích, které nás zároveň i poučily. I naše zručnost se hodila, neboť vytvořit nějakého ptačího
zástupce pouze z toho, co nám příroda nabídla, nebylo zrovna jednoduché. Přesto se kolem nás
objevili po krátké chvilce špačci, vrabci i moudré sovy. Jelikož jsme zaslechli z dálky známé
hlásky našich pronásledovatelů, vyprázdnili jsme obsahy svých batůžků –tatranky, uzeninky a
mazané pečivo do svých bříšek, žaludy, kaštany, tvrdé rohlíky a chléb, lojové zvonky, ba i šrot
jsme rozmístili na místě, kde kdysi stával krmelec, a rychle jsme se ,,uložili k zimnímu spánku“
do blízké rokliny. Skřítek Špicberkus nás totiž začaroval a ze spánku nás mohla probudit pouze
písnička od dobrých kamarádů. Samozřejmě, že zpívali nádherně, a my se pomalu probudili.
Na šťastné shledání jsme si zapálili prskavky štěstí a přáli si i pro zvířátka krásné Vánoce.
Cestou zpět jsme si ještě přeříkali nové básničky, a kdo z Vás má chuť, může se je naučit také.

Exkurze
Žáci 4. a 5. třídy se svojí třídní učitelkou Janou Soulkovou podnikli 14. října 2014 výlet do
Prahy, kde kromě významných památek navštívili také prostory Senátu v doprovodu senátora
Miroslava Nenutila.
Žáci ZŠ Bezdružice se zúčastnili také Večerního běhu Planou a OVOV (odznak všestrannosti
olympijských vítězů), kde družstvo mladšího žactva skončilo v okresním kole druhé,
v krajském kole obsadilo 3. místo. V jednotlivcích pak v okresním kole získali zlatou medaili
Kateřina Suchánková, stříbrnou Radek Třeštík a bronzovou Zdeněk Burda a Barbora
Hošková. V kraji pak byla Tereza Chachulová druhá, Barbora Hošková a Soňa Vonšovská
třetí, Zdeněk Burda čtvrtý.
Za 1. stupeň vybojoval zlatou medaili v hodu kriketovým míčkem David Kadlec v atletické
soutěži „Cvrčkiáda.“
Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili „Her III. tisíciletí“ v Melchiorově Huti. Byly to 3 dny plné
kolektivních sportovních her za účasti škol tachovského okresu.
Pod vedením pí uč. Dany Steinerové proběhly v Bezdružicích dva okresní turnaje mladšího
žactva ve florbale a jednoho turnaje mladších žáků v halové kopané. Uskutečnily se také školní
kola v košíkové a ve florbale, kterých se zúčastnili téměř všichni žáci 2. stupně.
Zakončení školního roku
Zakončení školního roku v kulturním domě je zároveň rozloučením žáků 9. ročníku se svými
spolužáky a učiteli. Je také školní akademií, kde si každá třída připravuje nejen zhodnocení
celého školního roku, ale také sportovní, pěvecké, divadelní či recitační vystoupení. Tato akce
si získala velkou oblibu, kromě rodičů ji navštíví i celá řada bývalých žáků.
Slavnostní předání vysvědčení vycházejícím žákům
Poslední den školní docházky proběhlo slavnostní předání vysvědčení vycházejícím žákům ve
spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti a za přítomnosti starosty města Mgr. J. Soulka
v obřadní síni Městského úřadu Bezdružice.
Činnost školní družiny
Ve školním roce 2014/2015 bylo zapsáno ve školní družině 43 žáků, kteří byli rozděleni do 2
oddělení.
1.oddělení – vychovatelka Ivana Mašková – žáci 1. a 2.třídy
2.oddělení – vychovatelka Eva Jarošová – žáci 3. - 6. třídy
Od 13.30 jsou žáci spojeni do jednoho oddělení.
Školní družina je umístěna ve dvou bývalých třídách ve 2. patře školní budovy. Jedna místnost
je využívána jako herna, druhá jako dílna.
Do herny bylo pořízeno několik nových didaktických her pro rozvoj logiky, které si děti velmi
oblíbily. Dvě nové magnetické stavebnice podporují nejen rozvoj fantazie, ale také procvičují
jemnou motoriku.
Činnost ve školní družině se musí přizpůsobit docházce žáků do zájmových kroužků a ZUŠ.
Skladba dětí v oddělení se stále mění. Děti musí mít čas na odpočinek, spontánní činnosti i
kreativní vyžití. Svými výrobky se podílí se na školních výstavách. Děti se tu učí nejen zábavu
přijímat, ale také ji připravovat pro druhé.

Mateřská škola
Do dvou tříd v tomto školním roce chodilo 42 dětí (1 holčička se odstěhovala a 1 přestala
chodit ze zdravotních důvodů), v dubnu k zápisu přišlo 7 dětí se svými rodiči a do první třídy
základní školy odešlo 8 dětí.
Od září děti zvládly spoustu věcí. Zvykaly si na nové kamarády, poznávaly nové prostředí i
nové věci, naučily se žít v kolektivu stejně starých dětí; umí nové básničky, písničky i krásné
výkresy. Prince Bajaju zhlédly na zámku Kynžvart. Děti o pohádkách umí nejen vyprávět, ale
také je umí nakreslit.
Celý rok učitelky s dětmi pracovaly podle školního vzdělávacího programu, rozpracovaného
do 4 okruhů
- JÁ A MÍSTO, KDE JE MI DOBŘE
- PŘÍRODA A ŽIVOT KOLEM MĚ
- KOUZELNÝ SVĚT POHÁDEK
- NAŠE TRADICE A SLAVNOSTI
Každý integrovaný blok je složen z tematických činností, které jsou dětem blízké, respektují
přiměřenost věku a aktuálnost zážitků.

ZUŠ
Základní umělecká škola – zapsáno 86 žáků v hudebním oboru.
Druhé lednové úterý žáci 2. a 3. ročníku uspořádali koncert pro žáky 2. a 3. ročníku. Za pomoci
učitelů hudby pana Jiřího Paláta a paní Jiřiny Kysilko Dvorské uspořádali malou hudební
přehrávku, kde svým kamarádům ukázali, jak zdatní jsou ve hře na rozličné hudební
nástroje. Představili spolužákům hru na flétnu, příčnou flétnu, klavír, bubny i lesní roh. Byla to
hodina poslechu příjemných skladeb s doprovodem klavíru.
9. 6. se uskutečnil v základní umělecké škole dopoledne koncert pro mateřskou školu
z Bezdružic a odpoledne od 16. 30 závěrečný koncert žáků školy, kde se představilo 18
nejlepších interpretů školy.
Soutěž Základních uměleckých škol
17. února 2015 se uskutečnilo v Tachově okresní kolo soutěže Základních měleckých škol ve
hře na dechové nástroje žesťové. Bezdružickou školu reprezentovali David Matějka a Jakub
Kozák na trubku a Pavel Čapek na tubu. David Matějka byl oceněn za svůj výkon II. místem.
Jakub Kozák a Pavel Čapek získali I.místa s postupem do krajského kola. Krajské kolo
proběhlo 28. března v Domě hudby v Plzni. Jakub Kozák v krajském kole získal čestné
uznání a Pavel Čapek obsadil II. místo.

XXXVII. výroční koncert DOM JUVENKA
V měsíci dubnu se pravidelně koná výroční koncert DOM JUVENKA, který bezesporu
patří mezi přední
a nejnavštěvovanější kulturní akce ve městě. Koncert
ukazuje
celoroční práci celého orchestru, která skrývá nekonečné hodiny přípravy nového
repertoáru, souhry jednotlivých sekcí a zkoušky celého orchestru. Po loňském koncertu
někteří hudebníci ukončili členství v orchestru a bylo nutné jejich hlasy doplnit mladšími

hudebníky. 18. dubna 2015 v 19:00 hodin se konečně asi 320 diváků dočkalo zahajovací
skladby, kterou byla The Final Countdown. Moderátorky Renata Palátová a Veronika
Ernstová vítaly představitele krajského úřadu, významné hosty a ostatní publikum. První
polovina koncertu patřila skladbám populární hudby, filmovým a muzikálovým melodiím.
Druhá polovina hlavně potěšila milovníky dechové hudby. Do dechového orchestru dále
docházelo 17 bývalých žáků školy, kteří v současné době studují na středních školách.
Činnost DOM JUVENKA
18. dubna XXXVII. výroční koncert v Kulturním domě v Bezdružicích
2. května koncert při Floriánské pouti v Bezdružicích
23. května otevření lázeňské sezony v Konstantinových Lázních
30. května dva koncerty na Mezinárodním hudebním festivalu v Thumu (SRN)
7. června koncert v Konstantinových Lázních
27. června přehlídka dechových orchestrů v Toužimi a koncert v Konstantinových Lázních
4. července koncert v Konstantinových Lázních

Sport
Fotbalový turnaj seniorů
V sobotu 7. února se v tělocvičně bezdružické základní školy uskutečnil 2.ročník
fotbalového turnaje seniorů „O putovní pohár prezidentů“. Z původně nahlášených šesti
mužstev se v předstihu omluvilo Záchlumí a na poslední chvíli i Planá. Pořadatelé tedy
museli improvizovat a bylo dohodnuto, že mužstva Bezdružic, Konstantinových Lázní,
Stříbra a Teplé budou v základní části hrát dvoukolově každý s každým. Prvním finalistou se
po vítězství 2:1 nad Stříbrem stalo mužstvo Konstantinových Lázní. Druhé semifinálové
utkání odehrála proti sobě mužstva Bezdružic a Teplé. Po vyrovnaném boji a šancích na obou
stranách vyhrála Teplá nejtěsnějším výsledkem 1:0. V utkání o celkové třetí místo porazili naši
fotbalisté Stříbro výsledkem 4:2. Vítězem celého turnaje se po remíze 2:2 a rychle
vstřeleném gólu v prodloužení stalo mužstvo Konstantinových Lázní.

Fotbalový memoriál Ernsta a Klavrzy.
Tento turnaj patří k tradičním sportovním a díky následné taneční zábavě u restaurace Sport na
hřišti vlastně i kulturním akcím v Bezdružicích. V tomto roce turnaj proběhl až 25. července za
účasti týmů Jiskra Bezdružice, Sokol Teplá a TJ Nový Kostel. Zvítězili fotbalisté Jiskry
Bezdružice, zejména asi tím, že nasadili mladý tým. Jako nejlepší střelec turnaje byl
vyhodnocen Lukáš Čada a nejlepším brankářem turnaje se stal Luděk Beran, oba z Bezdružic.
Večerní taneční zábavy pod širým nebem se protáhla až do pozdních nočních hodin.
V podzimní soutěži se velice dařilo fotbalovému dorostu TJ Jiskra. V září se mladí fotbalisté
drželi na druhém místě ve své soutěži.

6 – Spolková a politická činnost, náboženský život
činnost jednotlivých sdružení (hasiči, myslivci,…), spolků, stran, církví

Letošní valná hromada největší dobrovolné organizace v Bezdružicích TJ Jiskra byla volební.
Po čtyřech letech se konaly volby nového výboru. V období od března roku 2011 pracoval
výbor ve složení: předseda Jiří Houser, místopředseda Martin Kadeřávek, hospodář Petr
Maroušek, jednatel Mgr. Jan Soulek a členové Ing. Petr Kalista, Jaroslav Petřina st., Luděk
Beran. Do nového období se již o funkci člena výboru neucházeli pánové Jaroslav Petřina st. A
Luděk Beran. V další práci ve výboru TJ Jiskra se rozhodlo pokračovat všech pět zbývajících
členů dosavadního výboru. Z členů TJ Jiskra projevili zájem o práci ve výboru pánové Jan
Michalčák a Jakub Korynta. Protože další kandidáti do výboru nebyli, byla volba nového
výboru jednoznačná.
Nově zvolený výbor se na svém prvním jednání sešel v pondělí 16. března. Jediným kandidátem
na post předsedy byl pan Jiří Houser. Pro pokračování jeho předsednictví hlasovali čtyři členové
výboru, když on sám se hlasování zdržel a proti byli pánové Jan Michalčák a Jakub Korynta.
Následně byl místopředsedou opět zvolen Martin Kadeřávek. Ve svých funkcích dále pokračují
také Petr Maroušek a Mgr. Jan Soulek. V kontextu posledních čtyř let se staronové obsazení
vedoucích funkcí TJ Jiskra Bezdružice jevilo jako logické a správné. Další jednání výboru bylo
předsedou Jiřím Houserem svoláno na čtvrtek 19. března. Výbor se sešel v kompletním složení.
V podstatě jediným bodem jednání bylo oznámení předsedy pana Jiřího Housera o rezignaci
nejen na post předsedy, ale také na členství ve výboru.

Organizace Českého svazu včelařů
Vedle organizace Českého spolku chovatelů, Klubu Přátel Kryštofa Haranta a Sdružení
Martinus jsou včelaři další nesportovní organizací v Bezdružicích s dlouholetou historií.
Členská základna včelařů měla k 15. únoru 2015 18 členů, kteří pečovali celkem o 358 včelstev.
Předsedou spolku je Jiří Nosek, místopředsedou Karel Beránek a hospodářem Milouš Honz.
Funkci jednatele vykonává Jan Soulek starší a členem výboru je Mgr. Jan Soulek, starosta
města. V kontrolní komisi jsou Jan Ernst, Zdeněk Hovorka a Jindřich Nový. Včelstva členů
jsou rozmístěna v katastrech Bezdružice, Zhořec, Křivce, Polžice, Kohoutov, Erpužice a
Kokašice. Neorganizované včelaření není zákonem povoleno. Z důvodu předcházení
chorobám (varoázy????, paraziti) je většina včelařů organizována a musí předkládat vzorky
k vyšetření a své včely preventivně léčit. Z důvodu předcházení chorobám včelstev Český svaz
včelařů zajišťuje očkování včel i pro neorganizované včelaře. (je to správně formulováno?)
Bezdružičtí včelaři vyprodukovali v roce 2015 6600 kg medu a 200 kg včelího vosku.

Rybáři od Zaječáku, z. s.
Malé pojednání o rybníku Zaječí v roce 2015, aneb co rybáři napsali o sobě.
Od 1. 1. 2015 má od města Bezdružice v pachtu rybník Zaječí spolek „Rybáři od Zaječáku, z.
s. Tento spolek vznikl ke konci roku 2014 a jsou v něm zainteresováni lidé, kteří mají zájem
o rozvoj a ochranu místního rybníku Zaječí. Zájmem spolku je v první řadě šetrný přístup
a využívání této lokality. Deklarovanou snahou spolku je, aby se lov ryb a vyžití, a to nejen
rybářské, na tomto vodním díle posunulo kupředu při dodržování daných pravidel a řádů. V
tomto směru je důraz kladen především na zachování krásy této lokality, ochranu panenské
přírody, udržování čistoty, kontrolu lovu a pravidelné dosazování rybí osádky. Tento nádherný
kus přírody bude i nadále sloužit k veřejnému rybolovu, jako tomu bylo doposud. Je připraven
rybářský řád, který je součástí přílohy oprávnění k lovu ryb (povolenky k odlovu), existují i

oficiální stránky rybníka Zaječí a to na: www.zajecak.cz. Tyto stránky byly spuštěny v
průběhu měsíce ledna 2015. Základní ceny povolenky k odlovu na rybníku Zaječí jsou
nastaveny pro všechny přibližně stejně, jako tomu bylo pro rok 2014 a to roční 1.300 Kč (děti
do 15let – jeden prut s dozorem osoby starší 18let, důchodci a invalidé 1.000 Kč) a měsíční 600
Kč. Tyto jsou prodávány po předložení platného rybářského lístku na Městském úřadě
Bezdružice nebo u jakéhokoliv člena Spolku. Není potřeba mít zaplacenou jinou krajskou
povolenku, žádné členské příspěvky ani odpracované brigády. Rybáři, kteří nemají platný
rybářský lístek, se mohou spojit s jakýmkoliv členem Spolku a po základním zaškolení a
prověření znalostí spojených s lovem ryb, si můžou opatřit oprávnění k lovu ryb také za
výše uvedené ceny. Také zde není potřeba mít zaplacenou jinou krajskou povolenku, žádné
členské příspěvky ani odpracované brigády. Členové spolku jsou:·
Roman Durkáč, Jiří Heřman, Marek Bocan, Libor Tesař, Jan Nuhlíček, Martin Velich, Zdeněk
Vaněk, nezávislá osoba pověřená kontrolou pan Luděk Beran.

7 – Černá kronika – přestupky, trestné činy

8 – Počasí, příroda a její ochrana
mimořádné události, „nej“ teploty, srážky apod., chráněná území a výtvory.......

Lednové počasí bylo nadprůměrně teplé s teplotami okolo nuly. Na několik dní napadl sněhový
poprašek do 10 cm a na cyklo a inline stezce okolo Konstantinových Lázní se objevila dokonce
i stopa po běžkařích. V pátek 9. ledna ale přišlo oteplení, doprovázené silným větrem a sníh
roztál. Vítr způsobil i drobné škody na budovách a stromech. Další průběh zimy byl teplý a bez
srážek.
Chladné počasí přišlo až v době, kdy ho už nikdo nečekal. V týdnu od 30. března do 6. dubna
se prudce ochladilo. Padal déšť se sněhem a teploty byly nižší než o minulých Vánocích. Místy
se ochladilo až o 35o C. První bouřka se nad krajem přehnala 26. dubna. Po ní se opět ochladilo
na teploty okolo nuly, které vytrvaly až do 29. dubna. Studeným počasím byla poznamenána i
tradiční floriánská pouť, jejíž program byl přesunut do kulturního domu.
Nástup léta přišel hned počátkem června s tropickými teplotami až 36o C, dosaženými v sobotu
6. června. Je dlouhodobé sucho a neprší. Pondělní ochlazení na 16,5oC přineslo opět teplotní
skok o 20 stupňů a konečně déšť. Vzdáleně i hřímá. Teplé a suché počasí pokračovalo i
v červenci. Padají teplotní rekordy, teploměr stoupal až na 37oC. Příroda je sežehnutá jako na
konci léta. Podobný průběh teplot pokračoval i v srpnu. Za celý srpen přišel jen jeden deštivý
den. Houby v lesích vůbec nerostou. Ještě v noci z 29. na 30. srpna byla noční teplota +19oC.
V Plzeňském kraji došlo vlivem dlouhého sucha k nejvíce požárům na Tachovsku. Ve správním
území města Bezdružice se léto obešlo bez požárů.
Další překvapení přineslo počasí 13. a 14. října. Stromy měly ještě listí a napadl první sníh. To
přineslo spoustu polomů a polámaných větví. Řidiči byli takto časným příchodem sněhu
zaskočeni, nikdo ještě neměl své auto přezuté na zimní pneu. Ještě se však zdaleka nejednalo o
nástup zimy. Průběh dalších dnů byl opět teplý. V druhé půli listopadu se teploty držely na

+17oC. Po republice padají teplotní rekordy, mnohde bylo nejtepleji od počátku měření. Srážky
téměř nepřichází. Proto deštivé dny 30. 11. a 1. 12. zasluhují zaznamenání. Stále je ale teplo
okolo 10oC.
O bílých Vánocích se lidem opět mohlo jen zdát. Dne 26. prosince byla ve Stříbře naměřena
teplota +13,6oC.
Do ohrožení se dostal památný modřín v Horních Polžicích. Při přezkoumání jeho zdravotního
stavu bylo odbornou firmou zjištěno napadení kořenového systému houbou.

9 – Různé
cokoliv ostatního vhodného k zaznamenání, co se nevešlo pod body 1-8

PIETNÍ VZPOMÍNKA NA TRAGICKY ZEMŘELOU POSÁDKU VOJENSKÉHO VRTULNÍKU Z ROKU 1983
V roce 2015 uplynulo již 32 let od letecké katastrofy, která se stala v blízkosti obce Potín
na Bezdružicku. Dne 17. května roku 1983 ve večerních hodinách se při cvičném letu zřítil po
nárazu do elektrického vedení vysokého napětí vojenský bitevní vrtulník Mi-24D a v jeho
troskách tragicky zemřeli čtyři vojenští letci z letecké základny Plzeň -Bory. Posádku vrtulníku
tvořili: kapitán Bohuslav Karkošiak -pilot 1. třídy, nadporučík Vladimír Babka –pilot-operátor
2. třídy, nadporučík Zbyněk Vostřák –palubní technik 2. třídy a rotmistr Roman Kmoch –
palubní technik ve výcviku. V sobotu 23. května 2015 se konala pietní vzpomínka na zemřelé
členy osádky vrtulníku, které se zúčastnili kolegové a přátelé letců z bývalé, dnes již zrušené
základny v Plzni -Borech. Na vzpomínkové setkání přijel tehdejší velitel 4. letky p. František
Dvořák, dále palubní technici vrtulníků Mi-24 Slavomír Medzihradský, Zdeněk Lapák, Karel
Sychra a Jaroslav Magoň. Ještě před jejich příjezdem účastníci navštívili, společně s
amatérským leteckým badatelem Ondřejem Knotkem, další místa leteckých nehod, k nimž
došlo v minulosti na Tepelsku a Bezdružicku. Jeden pomníků se nachází pod obcí Vidžín a
připomíná tragickou srážku dvou letounů Praga E -114, ke které zde došlo 23. srpna 1950. Další
pomník lesním porostu nedaleko obce Křepkovice je věnován majoru Václavu Bečkovskému,
který zde zahynul ve stíhacím letounu Mig -19 PM dne 20. června roku 1970.
Odpoledne se za příjemného jarního počasí všichni sešli u Starého Mlýna pod obcí Potín a
společně se vydali údolím Úterského potoka k místu, kam před 32 lety dopadly trosky zříceného
vrtulníku. Cestou probírali okolnosti této nehody a p. Medzihradský také přinesl na ukázku
dobové fotografie a dokumenty. Na břehu Úterského potoka věnovali zemřelým letcům tichou
vzpomínku. V chladných vodách potoka a na jeho březích se i po mnoha letech podařilo nalézt
fragmenty součástek z trupu vrtulníku, které zkušení palubní technici na místě identifikovali.
Na protějším břehu v zalesněné stráni mezi hromádkou úlomků byla nalezena deska z
původního pomníčku, který zde postavili přátelé zemřelých letců krátce po katastrofě. Společně
se domluvili na vybudování nového pomníčku ve stráni nad korytem potoka. Vzpomínkové
setkání proběhlo v příjemné a přátelské atmosféře.
Ludvík Poláček

10 – Přílohy (fota, výstřižky z tisku, videozáznamy, plakáty, pozvánky, upomínkové předměty. Otisky
razítek....) v samostatných evidencích, roční přírůstky zaznamenat na konec ročního zápisu

