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Osnova kroniky
1. Různé, informace o činnosti kronikáře Do této kapitoly je možné zařadit vše důležité, co
nebylo vhodné zařadit do předcházejících kapitol. Je zde prostor pro vzpomínky pamětníků nebo
restrospektivní zápis. Kronikář může popsat své výjimečné zážitky, co ho zaujalo apod.

Do Bezdružického zpravodaje napsal své vzpomínky bezdružický rodák Ing. Jaroslav
Šváb.
Historie jednoho železničářského rodu. Ing. Jaroslav Šváb
Mezi prvními českými železničáři, kteří přišli pomáhat při obnově i následném zajišťování
provozu na bezdružické lokálce v prvních poválečných letech, byli bratři František a Karel
Tobrmanovi. Mladší z bratrů Karel se pouze vracel na své původní pracoviště. Na bezdružické
lokálce sloužil již za první republiky. Starší bratr František se rozhodl odejít po válce se svým
bratrem rovněž pracovat na železnici. Stal se tak bezděky neformálním spojovacím článkem
vznikajícího příbuzenského svazku, který oddaně sloužil u bezdružické lokálky v prvních letech
po II. světové válce. Vedle již zmíněného mladšího bratra Karla zde sloužil i Františkův švagr
pan Jiří Maxa. Většina cestujících znala pana Maxu jako dlouholetého pokladního v zastávce
Konstantinovy Lázně, která byla tehdy v bočním traktu hotelu Tvorba (Alžbětin Dvůr ).
Náročná služba na železnici si však vybírala někdy i svou krutou daň. V říjnu 1947 při
srážce osobního a nákladního vlaku poblíž zastávky Strahov byl těžce zraněn František
Tobrman. Život mu zachránili v nemocnici v Karlových Varech. Po ukončení léčby se František
vrátil ke své práci na bezdružické lokálce. Se svým bratrem Karlem pak spolu sloužili jako
vlakvedoucí osobních a nákladních vlaků.
Ani Karel Tobrman nezůstal ušetřen dramatické smůly. V březnu 1958 se při manipulaci ve
stanici Bezdružice uvolnil jeden vagon, samovolně se rozjel po trati a havaroval před
Konstantinovými Lázněmi. Nikomu se naštěstí nic nestalo, ale Karel jako vlakvedoucí nesl
odpovědnost za tuto mimořádnou událost.
Nejmladším členem tohoto železničářského rodu se stal zeť Františka Tobrmana pan Jaroslav
Šváb. Do historie bezdružické lokálky se zapsal jako poslední přednosta bezdružické stanice, v
tehdejší terminologii náčelník železniční stanice. Ve své době řídil bezdružický přednosta práci
poměrně početného kolektivu. Po zrušení statutu železniční stanice Bezdružice přešel pan Šváb
pracovat na ředitelství Jihozápadní dráhy v Plzni.

Vzdálený bezdružický jubilant Ing. Jaroslav Šváb
V plné tvůrčí síle a aktivitě se dožil sedmdesáti let řecký malíř s českými kořeny Georges
Menelaos Nassos. Narodil se v roce 1946 v Plzni, ale svá nezapomenutelná dětská léta prožil v
Bezdružicích, v jejich kouzelném podzámčí. K umělcově životnímu jubileu vyšla ve Stuttgartu
autobiografická kniha s názvem „Das Blau wom Himmel“, která je věnována jeho životu a dílu.
Bezdružický rodák a umělcův celoživotní kamarád Jaroslav Šváb v této knize vzpomíná na
společně prožité šťastné dětství v bezdružickém podzámčí. "Byli jsme dva malí bezdružičtí
haranti, kteří zcela opanovali zámecké návrší, a to se stalo naším všeobjímajícím vesmírem.
Zde jsme znali doslova každou pěšinu, každý kámen i každé stéblo trávy. A co teprve zimní
radovánky, ty nevyčerpatelné zážitky na saních i na lyžích. Nekonečná sjezdovka od "Křížku"
až dolů k malému, tehdy protrženému rybníčku, nás pohltila kolikrát na celý den. Domů jsme

se pak vraceli za pozdního soumraku, tváře poštípané do červena mrazíkem, ale v očích zář
Betlémské hvězdy. Často jsme také v létě leželi jen tak na zádech na zámecké stráni a pozorovali modrou oblohu nad námi. Věřím, že velký kus té modré bezdružické oblohy si můj kamarád
přenesl do svých obrazů." Radostné a bezstarostné chvíle dětství byly však předčasně ukončeny
v roce 1957 návratem řecké rodiny do rodného Řecka. Přátelství obou kamarádů však bylo
natolik pevné, že odolalo i dlouhodobému odloučení v tehdy rozděleném světě. Pokračovalo ve
vzájemné korespondenci. Umělec dnes žije a tvoří ve svých atelierech ve Stuttgartu a v Provence v jižní Francii. Svá díla vystavuje v řadě zemí Evropy, severní a střední Ameriky. Jak
však přiznává, ve svém srdci stále nosí tu nejčistší vzpomínku na svůj první a skutečný domov
v Bezdružicích. Po roce 1990 se tak do Bezdružic opět pravidelně vrací.
Aplaudoval jim Šrámkův Písek. Ing. Jaroslav Šváb
"Děti z Bezdružického souboru jsou prý pilné jako mravenečkové. Pomáhají při výstavbě kulturního domu i v zemědělství. Je tedy zřejmé, že i na jevišti píseckého divadla si postavily
mraveniště okolo kterého se s chutí rozehrály." Tato slova chvály na adresu dětského divadelního souboru z Bezdružic byla otištěna 19. června 1961 ve Zpravodaji 5. Šrámkova Písku 1961.
Letos je to již plných 55 let, kdy děti ze školního divadelního souboru ZDŠ Bezdružice proslavily jméno své školy i samotného města Bezdružice na tehdy jedné z nejprestižnějších divadelních přehlídek jakou byl Šrámkův Písek. Představily se s nastudovanou divadelní hrou Ondřeje
Sekory o příbězích Ferdy Mravence. Hlavní zásluhu na tomto úspěchu měl, spolu se svými
svěřenci, režisér a vedoucí souboru pan Václav Štěpánek, který současně v té době zastával i
funkci zástupce ředitele školy. K divadelnímu umění měl pan Štěpánek velmi blízko. Vyrůstal
v jedné rodině spolu s mladším bratrem, kterým byl pražský divadelní a filmový herec Karel
Effa. Mezi bratry se vytvořilo skutečné bratrské pouto založené na úctě a plné důvěře. Nic na
tomto vztahu se nezměnilo ani tehdy, když desetiletý Karel Effa se nakonec dozvěděl, že starší
bratr Václav není vlastně jeho bratr, ale bratranec jeho maminky a že jako nemanželské dítě byl
dán do rodiny na vychování. Vyrůstali jako bratři a bratry zůstali celý svůj život. Karel Effa se
vždy ve svém dalším životě při závažných rozhodnutích jezdil do Bezdružic poradit se starším
bratrem Václavem. Ale nezůstával bratrovi nic dlužen. Pomáhal bratrovi v jeho režijní činnosti
předáváním zkušeností a rad, které sám získával od nejlepších českých divadelních a filmových
režisérů i od hereckých kolegů. Jak Zpravodaj Šrámkova Písku dále psal „Je dobře, že režisér
nebrzdil přirozenou hravost dětských herců. Režisér i dobře řešil jevištní prostor, aby v něm
mohl naplno rozehrát všechny akce. Bezprostředně a věrohodně se projevovali zejména brouk
Pytlík a Ferda." Do těchto rolí režisér obsadil oprávněně své dva mladší syny. Karla do role
Ferdy Mravence a Jiřího (nesoucího přezdívku Pirda po strýci Effovi) do role brouka Pytlíka.
Oba chlapci měli přirozený herecký talent vůči ostatním. Za nastudováním rolí však stála i poctivá dřina. S oběma chlapci jsem kamarádil hned od okamžiku, kdy se Štěpánkovi přistěhovali
k nám do domu i později, kdy se přestěhovali do školní vily v areálu školy. Neméně obětavé
však byly i herecké výkony ostatních členů souboru. Nadšené ovace a opakovaný potlesk byly
nejlepší odměnou za sympatické herecké výkony bezdružických dětských herců. Stejně skvělé
bylo i přijetí a organizační péče ze strany píseckých patronů. Jedna z píseckých základních škol
poskytla ubytování a další organizační zajištění, místní vojenský útvar poskytl autobus na výlet
po krásách a zajímavostech Píseckého okresu. Pozadu nezůstaly ani písecké pekárny a cukrárny, které děti pozvaly na návštěvu jejich provozu a uchystaly sladké pohoštění včetně velkých porcí zmrzliny.
Jako patron dětské herce navštívil v Písku i samotný autor hry, spisovatel Ondřej Sekora. Mezi
návštěvami nechyběl ani nejbližší ochránce herec Karel Effa. Domů se celý dětský soubor vracel ze Šrámkova Písku s pocitem uspokojení z dobré reprezentace své školy i města Bezdružice.

2. Úvod Stručné připomenutí nejvýznamnějších celostátních či regionálních událostí, které se dotkly v
průběhu roku života v obci a jak na ně obyvatelé reagovali. V případě změny kronikáře je zde prostor pro
standardní záznam pro změnu a životopis.

Rok 2016 byl rokem přestupným. Středem zájmu především evropské veřejnosti byla
pokračující migrační krize. Přestože vojáci syrské armády, NATO a Ruska úspěšně bojovali
proti samozvanému Islámskému státu, do Evropy proudily z míst zasažených válkou tisíce
nových uprchlíků. Evropská unie se snažila prosadit kvóty pro přijetí uprchlíků jednotlivými
státy. Středoevropské země včetně České republiky tyto kvóty odmítaly. Program Vlády ČR na
přijmutí křesťanských uprchlíků z Íráku zkrachoval, protože část Íráčanů při první příležitosti
uprchla do Německa. Česká republika není pro migranty vysněnou zemí, chtějí dál, do
Německa, Francie a Anglie. Evropou se po dalších pumových útocích šíří mezi obyvatelstvem
strach.
V České republice byl středem zájmu ministr financí Andrej Babiš, kterému byl vytýkán střet
zájmů a příjem státních dotací jím vlastněnými firmami.
V červnu Britové v referendu odhlasovali vystoupení Velké Británie z Evropské unie.
V říjnu proběhly v České republice volby do krajských zastupitelstev a třetiny senátu.
V listopadu byla v České republice zavedena Elektronická evidence tržeb, zatím jen pro
restaurace a hotely. Podnikatelé ve stravování musí za své služby vydávat účtenky a tržby se
evidují elektronicky.
3. Počasí, změny životního prostředí Zapisují se jen klimatické anomálie: mimořádná vedra, bouře,
krupobití, výkyvy teplot, značné škody a celkové roční hodnocení počasí.

Na Nový rok napadl sněhový poprašek, který během dne roztál. 2. ledna napadlo asi 10 cm
sněhu. V týdnu od 11. ledna spadly teploty pod -10oC někde až na -20oC. Více se zima projevila
na jihu Čech, kde panovaly arktické mrazy a na severozápadě, kde sněžilo. Zima ale netrvala
dlouho. Sníh se udržel jen na horách a i tam ho bylo nezvykle málo. Již na přelomu ledna a
února se citelně oteplilo. 1. února bylo v Bezdružicích +10oC. Sníh se v podobě poprašku
objevil ještě 29. února a chladný byl i začátek března. Od 2. dubna již nastalo teplé jarní počasí.
První bouřka se nad Bezdružicemi přehnala 13. dubna.
Velmi chladné počasí přišlo od 16. do 22. května, kdy denní teplota nepřesáhla 10oC. Již o
následujícím víkendu 21. a 22. května ale přišla letní horka s teplotou přes 30oC.
V pondělí 23. května se nad krajem přehnala bouřka s deštěm a kroupami. Byly to první
vydatnější srážky po dlouhé době (od počátku roku). Nad Bezdružickem to byl jen vydatný
déšť. Na Břetislav, která leží jen o pár kilometrů dál se ale sneslo vydatné krupobití, které
zničilo všem budoucí úrodu na zahrádkách. Kroupy tu ležely ještě druhý den dopoledne, všude
byly naplaveniny bahna a kamení.
Typické letní počasí panovalo v první polovině června. Nad střední Evropou se usadila
rozsáhlá tlaková níže. Jejím vlivem bylo teplo, ale každý den odpoledne pršelo, někdy i
s bouřkami. První tropické dny nastaly 23. a 24. června. Zatímco červencové počasí bylo
typicky středoevropské se střídáním slunných dnů a večerních dešťů s bouřkami, srpen byl
velice suchý. V Bezdružicích vůbec nepršelo. Abnormálně teplá byla i první polovina září.
Denní teploty vystupovaly až na 30˚C a noční neklesaly pod 10 oC. Lidé se ještě běžně chodili
koupat do přírodních koupališť. Krátké ochlazení přišlo 17. září, ale teplé dny se ještě vrátily.
Další zlom nastal po Slavnostech jablek, které se konaly 1. října. V sobotu si návštěvníci
slavností užívali teplot okolo 25oC, v neděli byla tradiční bezdružická drakiáda předčasně
ukončena pro nepřízeň počasí. Prudké ochlazení doprovázel silný déšť.
První sníh v síle asi 3 cm napadl v noci z 9. na 10. listopadu. Po několika dnech se ale
vrátilo takové teplo, že na mnoha místech v republice padly teplotní rekordy. Mrazivý byl až

nástup prosince, ale stále bez sněhu. Bez sněhu byly i Vánoce a Silvestr, teploty se po celý
prosinec pohybovaly okolo nuly.
4. Obyvatelstvo Statistika obyvatelstva k 31. 12. nebo k 1. 1. by neměla chybět. Zaznamenává se
narození, úmrtí, sňatky, přistěhovalectví, vystěhovalectví, vraždy (zločinnost), neštěstí, dopravní nehody,
získání státního občanství apod. Vhodná je zmínka o zdravotním stavu obyvatelstva, změny v
zaměstnanosti, nezaměstnanost.

V roce 2016 se v našem městě narodilo 8 chlapečků a 4 holčičky. Byli to Matyáš Bock,
Jakub Dauda, Eliška Hakelová, Eliška Kalistová, Antonín Kunt, Jakub Langmaier, Karin
Havlíková, Přemysl Sedláček, Matyas Sivák, Linda Stachová, Radek Takoš a Kristián Walta.
Celkem se uskutečnilo 18 svatebních obřadů:
- Bezdružice - 6 svatebních obřadů
- Řešín - 1 svatební obřad
- Dolní Polžice - 1 svatební obřad
- Konstantinovy Lázně - 4 svatební obřady
- Šipín - 1 svatební obřad
- Kokašice - Krasíkov - 3 svatební obřady
- Kokašice - Ovčí vrch - 1 svatební obřad
- Horní Kozolupy - 1 svatební obřad
V roce 2016 jsme se rozloučili s 11 občany.
V lednu zemřela po dlouhodobé těžké nemoci, jejímž vlivem byla trvale upoutaná na lůžku,
paní Gisela Krokaveczová. Pan Alois Štrunc z Řešína, bývalý zedník skonal 13. června při práci
na zahrádce.
Pan Přemysl Sedláček zemřel 15. června. Pan Sedláček byl dlouholetým učitelem na
bezdružické základní škole. Několik generací ho pamatuje jako učitele hudební výchovy,
občanské nauky a pozemkových prací. Jeho koníčkem bylo železniční modelářství,
zahrádkaření a chov drobného zvířectva. Byl předsedou místní organizace Českého svazu
chovatelů a hrával s ochotníky divadlo. Byl funkcionářem a zastupitelem, v letech 1990 – 1994
vykovával funkci starosty Obce Bezdružice.
V srpnu se lidé rozloučili s paní Zdeňkou Zajíčkovskou. Pan Bohumír Hlavín skonal na
vycházce za Bezdružicemi 7. září. Pomoci mu již nedokázala ani posádka přivolaného
záchranářského vrtulníku, který přistál na poli poblíž. Ve stejném měsíci skonala také paní
Maria Laciová z bytovek. Dne 30. 9. zemřela paní Marie Pazderová, bývalá pracovnice
mechanizačního střediska Státního statku v Bezdružicích. V podzimních měsících se rodina a
přátelé rozloučili s bývalým řidičem a traktoristou rostlinné výroby státního statku panem
Stanislavem Čadou a zemřela také paní (Anna???) Bušková z Fučíkovy ulice.
Hned 1. prosince opustil řady bezdružických občanů pan Jan Urbánek, jehož jméno měli
v posledních letech všichni spojené s provozem sběrného dvora v Bezdružicích. Před vánoci
zemřel ještě Jan??? Londa, který naposledy pracoval jako školník v bezdružické škole.
19. prosince zemřel František Suchánek. Ten byl truhlářem v dnes již zaniklé truhlárně na
křižovatce Úterské a Plzeňské ulice a posledním pamětníkem jejího provozu. Ve volném čase
se věnoval myslivosti. Všichni zemřelí byli v důchodovém věku, nejmladšímu bylo 69 let.
Počet obyvatel k 31.12.2016
Obec, část obce
Bezdružice
Dolní Polžice
Horní Polžice
Kamýk
Kohoutov

celkem obyvatel
811
2
24
5
0

muži
413
0
15
3
0

ženy
398
2
9
2
0

Křivce
16
8
8
Pačín
5
3
2
Řešín
30
14
16
Zhořec
8
3
5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
901
459
442
V půlce ledna vznikl v Bezdružicích problém, který bylo třeba vyřešit. Z výkonu trestu se po
dvou letech vrátil Vlastislav Rytych. Místní figurka, prostý člověk, trochu primitiv a alkoholik.
Před odchodem do vězení přebýval v místnostech bez elektřiny a vody v domě č. p. 134, jehož
majitelem je pan Josef Krtek z Konstantinových Lázní. Protože hrozilo, že V. Rytych nebude
mít po návratu kde bydlet, došlo k jednání mezi Městským úřadem v Bezdružicích a majitelem
domu panem Krtkem. Došlo k dohodě a V. Rytych se mohl nastěhovat zpět do domu, kde od
mládí vyrůstal. Místnosti, ve kterých žije, byly pomocí sbírky vybaveny kamny a provizorním
lůžkem. V domě není zavedena voda ani elektrický proud. Pan Rytych byl následně od jara
přijat k Technickým službám města Bezdružice v rámci míst, dotovaných Úřadem práce.
Životní jubileum
27. 11. 2016 oslavil významné životní jubileum - 60 let Ing. Petr Kalista z Bezdružic. Celou
svoji sportovní kariéru byl věrný TJ Jiskra Bezdružice. Od žáků, přes dorost až do mužského
věku vždy oblékal fotbalový dres Jiskry. Mnoho let patřil do kádru bezdružických hokejistů.
Po skončení sportovní kariéry byla úspěšná i jeho funkcionářská činnost, když dlouhá léta byl
předsedou TJ Jiskra Bezdružice. V současnosti se stará o bezdružický hokej v krajské soutěži.
Černá kronika – přestupky, trestné činy

Na pěstírnu konopí v Bezdružicích narazili kriminalisté při předem plánované akci. Při
zátahu se policistům podařilo chytit také samotného pěstitele. Tím byl dvaatřicetiletý muž z
Bezdružic. Policejní komisař mu sdělil obvinění ze spáchání pokračujícího zločinu nedovolené
výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněný muž měl
od května 2012 do doby svého zatčení distribuovat marihuanu v místě bydliště, ale i na dalších
místech tachovského okresu. Policistům se dokonce povedlo zjistit, že muž měl až dvacet
stálých odběratelů. Při domovní prohlídce kriminalisté nalezli jednu kompletně vybavenou
místnost upravenou k intenzivnímu pěstování rostlin, ve které se nacházel stůl se 14 květináči.
Společně s vybavením pěstírny kriminalisté zajistili také přes 1500 gramů suchého rostlinného
materiálu, který při provedeném testu potvrdil přítomnost THC. Sušinu získal obviněný ze 14
rostlin indického konopí, které sám v místě bydliště vypěstoval a sklidil za účelem následné
distribuce. Kromě toho policisté nalezli i finanční hotovost ve výši přes 45 000 korun a přes 50
euro, kterou obviněný získal na základě trestné činnosti spojené s prodejem drog.
Na náměstí byli na přelomu srpna a září pokousáni tři lidé volně pobíhajícím psem. Jednalo
se o fenu, patřící romské rodině, která žije domě pana Mrnky na náměstí. U tohoto přestupku
zasahovala Policie ČR a dle platné legislativy byl postoupen k řešení Městskému úřadu ve
Stříbře.
V neděli 11. prosince dopoledne zasahovaly složky záchranného systému v domě čp 45,
obývaném cikány na náměstí. V ohrožení života byla jen několik týdnů starý kojenec, který
přestal dýchat. Pro závažnost situace na fotbalovém hřišti přistál vrtulník záchranné služby.

5. Obecní záležitosti Složení zastupitelstva, rady, komisí a výborů zejména s důrazem na změny, volby,
slučování a rozlučování obcí, zaměstnanci obecního úřadu, umístění úřadu, úřední hodiny, vybavenost
obecního úřadu, vydávání tiskovin o obci (místní noviny či zpravodaj), činnost obecního zastupitelstva,
rady, komisí, veřejné schůze apod. Lze zmínit i činnost poslanců a senátorů, zejména v souvislosti s obcí,
vždy však s volbami.

16. ledna byla podána kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Českých
Budějovicích na zrušení odvodu pokuty ve výši 2 935 589,00 Kč za projekt Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města. Projekt město Bezdružice relizovalo za méně
peněz a státu tím ušetřilo cca 2 miliony korun. Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
tím město Bezdružice porušilo dotační pravidla. Tento spor se táhne již od roku 2009. V červnu
tuto stížnost soud zamítl.
Pokračoval také soudní spor se spolkem Lokálkagroup Rokycany ve věci znehodnocení
historického motorového vozu M 131.1386 ve vlastnictví města.
Od 1. března nastoupila na Odbor výstavby a životního prostředí paní Jaroslava Urbánková.
Nahradila odcházející Kláru Fürbacherovou.
Od 1. března byli přijati 4 zaměstnanci a během dubna dalších 6 z úřadů práce Tachov a
Plzeň sever. Jedná se o pracovní místa, dotovaná úřady práce a pracovníci byli přiděleni
k technickým službám. Pracovali, jako každoročně, na úklidu města a osad, sekání trávy a
v lesním hospodářství města.
Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta se stala jednou z mnoha částí putovní výstavy Má
vlast cestami proměn. Již 8. ročník této velmi zajímavé výstavy byl zahájen v sobotu
21. května v Praze na staroslavném Vyšehradě.
Bezdružice byly přihlášeny do soutěže Vesnice roku 2016. Z Mikroregionu Konstantinolázeňsko o tento titul usiloval také Černošín a Konstantinovy Lázně. Titul Vesnice roku 2016
v krajském kole získaly sousední Konstantinovy Lázně.
V úvodu červnového zasedání zastupitelstva města Bezdružice byla vyhlášena minuta ticha
za zemřelého Přemysla Sedláčka, který byl starostou Bezdružic v letech 1990 – 1994.
Plánované jednání zastupitelstva města dne 14. září bylo pro nízký počet přítomných
rozpuštěno. Na jednání přišlo jen 7 zastupitelů. Pět se jich omluvilo předem, další tři nepřišli.
Bylo to poprvé v tomto volebním období. Obecně závazná vyhláška města Bezdružice č.
1/2016, o nočním klidu.
Zastupitelstvo města Bezdružice na svém zasedání dne 29. 9. 2016 schválilo vydat na základě
ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě
ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, Obecně závaznou vyhlášku
města Bezdružice č. 1/2016, o nočním klidu. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je
stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou než stanoví zákon.
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. V této době je každý povinen
zachovat klid a omezit hlučné projevy. Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince
na 1. ledna.

V době konání tradičních kulturních akcích, kterými jsou Fotbalová zábava, Masopustní
zábava, Skavare Birthday, Stavění staročeské máje, Pivní slavnosti, Memoriál O. Ernsta a F.
Klavrzy, Bezdružické parní léto, Hasičská zábava se doba nočního klidu vymezuje od 3 do 6
hodin. Získat výjimku z této vyhlášky není možné.
V pondělí 31. října byl v pokladně městského úřadu nainstalován platební terminál, který
občanům zcela nově umožňuje platby platební kartou.
Rada města 7. prosince schválila smlouvu s firmou Amper Market a. s. na dodávku elektrické
energie městu Bezdružice. Tato firma dodávala elektřinu i před tím, ale nyní byly dodávky od
ní vydraženy nezávislou firmou. Stejná firma uzavřela smlouvu na dodávku elektřiny i se
základní školou.

6. Hospodaření obce
Rozpočet obce: příjmy, vydání, skutečnost, zhodnocení hospodaření obce, obecní investice, dotace, úvěry
apod.

Do roku 2016 Město vstupovalo s rozpočtem 28 075 606,19 Kč na straně příjmů a
26 734 865,00 Kč ve výdajové položce. Poslední rozpočtové opatření 11/2016 již počítalo
s příjmem 39 190 294,99 Kč a výdaji ve výši 35 073 057,49 Kč. Růst ekonomiky České
republiky se projevil na daňových příjmech města za rok 2016, které byly výrazně vyšší než
v předchozích letech. Daňové příjmy byly téměř o 2 miliony korun vyšší proti roku 2015.
Přebytek rozpočtu za rok 2016 tedy činil 4 117 237,50 Kč. V roce 2016 město čerpalo peníze
z úvěrů ve výši 2,9 mil. Kč a bylo splaceno 5 786 068,59 Kč z úvěrů předchozích let.
7. Hospodářský život obce Zaznamenávají se všechny podstatné změny, zemědělství, průmysl,
podnikání – živnosti, obchod a služby včetně cestovního ruchu, peněžnictví; hospodaření družstev,
soukromníků, zásobování potravinami, ceny potravin a dalšího zboží v obci, vnitřní nebo vnější vlivy
mající dopad na hospodářský život obce apod.

V lednu se na čerpací stanici v Bezdružicích kupoval benzin Natural 95 za 28,20 Kč a nafta
za 26,50 Kč.
Od ledna byla uzavřena restaurace U Sparťana na náměstí. Provozovatel měl prostory
restaurace pronajaté. Nově restauraci otevřela a začala provozovat majitelka domu paní Renáta
Stejskalová.
Na 19. jednání zastupitelstva města byl schválen nový ceník pozemků. Tuto úpravu si vynutil
zákon ČR č. 360/2014. Ceny byly navýšeny o 21% DPH. Platnost nového ceníku byla
stanovena zpětně od 1. ledna 2016.
Elektrická přípojka na zahrádky v dolní části Bezdružic pod Plzeňskou ulicí byla vybudována
v červnu. Proběhly také práce na rozšíření sběrného dvora.
Dne 21. října byla Městu Bezdružice doručena výzva k uzavření Smlouvy o bezúplatném
převodu privatizovaného majetku se Státním pozemkovým úřadem. Předmětem převodu bylo
celkem 19 pozemků, které byly v minulosti komunikacemi. Město Bezdružice tím získalo
pozemky, po nichž vedou, nebo vedly, většinou polní cesty.
Dne 1. 12. 2016 schválili zástupci členských obcí Vodohospodářského sdružení obcí
západních Čech nové sazby vodného a stočného na rok 2017. Cena za odebraný a
odkanalizovaný metr krychlový vody se zvyšuje oproti roku 2016 o 96 haléřů na 57,54 Kč bez
DPH, tedy 66,18 Kč včetně DPH. Součástí platby za vodu je i pevný roční poplatek, který se
stanovuje podle velikosti fakturačního vodoměru, osazeného na vodovodní přípojce k domu. U

nejrozšířenějšího vodoměru (o jmenovité kapacitě 1,5 m3/h) se pevný poplatek nemění a
zůstane na stejné úrovni jako v roce 2016, odběratelé za tento vodoměr ročně zaplatí 1980 Kč
včetně DPH. U ostatních vodoměrů se poplatky zvyšují v průměru o půl procenta. Běžný
spotřebitel za vodu vydá v roce 2017 průměrně o 38 Kč ročně navíc.
Od 1. prosince byla v České republice zavedena povinná elektronická evidence tržeb.
V první etapě se to týkalo ubytovacích a stravovacích služeb. V Bezdružicích toto opatření
nepřineslo zrušení žádné restaurace, všichni tuto novotu akceptovali.
Do problémů se dostala výkupna druhotných surovin pana Hýska. Zavedení povinné výplaty
peněz za odevzdané suroviny na bankovní účet a pokles výkupních cen železa přineslo výrazný
propad v odevzdaném šrotu. Prodej starého železa do výkupu přestal být pro lidi zajímavým
vedlejším příjmem a odevzdávají ho jen ti, kteří se ho potřebují zbavit. Majitel výkupny se
proto v podzimních měsících rozhodl, že provozovnu v Bezdružicích uzavře. Protože by tím
nejbližší sběrna surovin byla ve Stříbře a v Plané u M. L., proběhlo jednání mezi starostou
Města Bezdružice Mgr. Janem Soulkem a provozovatelem výkupu panem Jiřím Hýskem, jehož
výsledkem byla dohoda, že sběrna surovin v Bezdružicích bude otevřena vždy dvě soboty
v měsíci vždy od 9.00 do 13.00 hodin. Za tím účelem byla k 31. 12. 2016 ukončena stávající
smlouva s panem Hýskem a uzavřena nová s účinností od 1. 1. 2017.
8. Výstavba a úprava obce, doprava a spoje Kapitola se týká rodinných domů, provozoven,
hotelů, komunikací, vodovodů, plynofikace, kanalizace, úpravy prostranství, sadů a hřbitovů,
znečišťování, devastace půdy, změn v dopravě (železniční a autobusové), statistiky dopravních
prostředků v obci (automobily, motocykly …), pošty (včetně odběru časopisů, novin, čtenářského zájmu),
památkové péče apod.

Od počátku roku se lidé sžívají s novou podobou náměstí a především s novým dopravním
režimem na něm. Celé náměstí se stalo obytnou zónou. To znamená, že vozidla by se měla
pohybovat rychlostí nejvýše 20 km/h a na celém náměstí platí pravidlo přednosti zprava.
Problémy s vyskytly s parkováním. Parkovací místa byla sice zvýrazněna uspořádáním dlažby,
pro lidi je to však málo zřetelné. Policie udělila řidičům za špatné parkování řadu pokut.
5. ledna byla zahájena stavba kanalizace v ulici U Kovárny. Nová kanalizace umožnila
napojení novostavby rodinného domu na stavební parcele 852/11 Ĺudovíta Timára a Markéty
Štroblové a domů čísel popisných 214, 215, 229 a 230. Náklady na stavbu činily 280 607,- Kč,
z toho podíl města byl 140 303,50 Kč. S ohledem na příznivé počasí byla kanalizace dokončena
během ledna.
Domy, výstavba a prodeje
V dubnu zahájili stavbu rodinného domu v Horních Polžicích manželé Šárka a Bohuslav
Sušírovi. Je to po velmi dlouhé době první nová stavba k trvalému bydlení v místní části.
V červnu začali svůj dům v ulici Na Stráni v Bezružicích budovat také manželé Denisa a
Jaroslav Petřinovi. Získat v Bezdružicích stavební parcelu je téměř nemožné, protože město již
volné zasíťované pozemky nemá. Staví se proto i na méně atraktivních místech. Jedním
takovým je pozemek mezi objektem technických služeb (bývalou kotelnou školy) a garážemi,
kde v prosinci začali provádět zemní přípravné práce ke stavbě rodinného domu manželé Vítů.
Největším obchodem v Bezdružicích v roce 2016 byl prodej žárové zinkovny HBB. Majitelé
a zakladatelé tohoto podniku zinkovnu prodali firmě Signum s. r. o., která provozuje síť
žárových zinkoven po celé ČR. K přerušení výroby prodejem nedošlo, firma Signum převzala
zinkovnu i se zaměstnanci. Pro rozšíření skladových prostor zinkovny představitelé firmy
podali v závěru roku městu Bezdružice žádost na odkoupení pozemků v okolí zinkovny. Jednou
z verzí bylo, že se firmě prodají pozemky, kde byl doposud sběrný dvůr a výkupna surovin a
firma Signum se bude finančně podílet na výstavbě nového sběrného dvora. Zastupitelé tuto
alternativu schválili.

S nejistotou bezdružičtí obyvatelé očekávali co bude dál s bývalou prodejnou potravin
Spotřebního družstva Jednota Tachov na bezdružickém náměstí. V druhé polovině roku dům
čp. 26 s prodejnou koupil Masokombinát Kralovice. V listopadu byly zahájeny práce na
rekonstrukci prodejny a 28. prosince tu byla pro zákazníky poprvé otevřena nová prodejna masa
a uzenin. V nabídce je i teplý bufet. Majitel provozuje celou síť podobných prodejen a
bezdružická provozovna se pro ně stala zásobovacím centrem.
V září koupili manželé Tomáš Horák a Pavlína Horáková dům čp. 166 v ulici Revolučních
Gard a Stavební společnost LK bau Bezdružice odkoupila dům čp. 40 na náměstí. V říjnu se
novými majiteli domu čp. 229 (půlka dvojdomku) na rohu ulice ČSA a U Kovárny stali Jan
Komárek a Monika Hanáčková.
Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je
povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si musely domácnosti nechat zkontrolovat
technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní
úřady s rozšířenou působností (u nás Městský úřad Stříbro) chtít doklad o provedení kontroly
(zda je kotel v pořádku). Pokud doklad majitel nemovitosti nepředloží, může mu hrozit pokuta
ve výši 20 000 Kč.
Lidská tvořivost
Návštěvníci Bezdružic nemohli přehlédnout při příjezdu do Bezdružic od Nové Vsi vzdušnou
postavu Anděla a klobouk vytvořený z pletiva. Obojí bylo umístěno pod kapličkou na plácku
se smrkem ozdobeným keramickými zvonky před jednou ze zahrad. Díla byla vytvořená paní
Vítězslavou Čapkovou a představují lidské vlastnosti. Otevřená kniha je uvítáním ke vstupu do
Bezdružic. Sochy vyjadřují povahy ne moc lichotivé, to už ať si každý pátrá sám. Prvopočátek
můžete hledat už v samotných pohádkách, které měly také představitele Lakoty, Zloby, Závisti
atd. Tyto ztvárňují Bídu s Nouzí, Nenávist a Výsměch. Aby však vše mělo svůj řád, tak se
dostává i na malé Štístko.

Zámek Bezdružice.

Výkup jablek kaštanů a žaludů
Od 5. 9. 2016 probíhal výkup jablek 1 kg za 1,50 Kč. Po 12:00 –16:00 hod Pá12:00–16:00 hod
Zámek Bezdružice u horní brány.
Od 3. 10. 2016 probíhal výkup kaštanů 1 kg za 3 Kč a žaludů (bez kloboučků) 1 kg za 5 Kč. Po12:00 –
16:00 hod. Pá12:00 –16:00 hod.
Od září je pro návštěvníky Bezdružic otevřena prohlídková trasa na zámku. Otevřeno je jen v neděli a
v pondělí.

Doprava

26. 1. 2016 bylo v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje zahájeno jednání starosty s
náměstkem hejtmana Plzeňského kraje panem Jaroslavem Bauerem ve věci stavu a
rekonstrukce železničního mostu přes přehradu Hracholusky na trati Pňovany – Bezdružice.
Železniční dopravu financuje kraj, ale na základní dopravní obslužnost přispívají také města
a obce. V roce 2016 činil příspěvek Města Bezdružice na autobusovou dopravu 27 390,- Kč.
V březnu byly osazeny radary na měření rychlosti projíždějících automobilů v Plzeňské ulici.
Jeden na příjezdu do Bezdružic proti vyústění ulice Na Stráni a jeden v opačném směru nad
křižovatku Plzeňské a Švermovy ulice. Radary byly umístěny na lampy veřejného osvětlení.
Radar od křižovatky Švermovy ulice byl vyhodnocen jako zbytečný a později byl přemístěn na
příjezdovou komunikaci od Kokašic do prostoru Zemědělského družstva Vlčák.
Od 11. prosince 2016 platí nové jízdní řády veřejné dopravy. Na trati Bezdružice – Pňovany
– Plzeň zůstává zachován stejný počet vlaků jako v minulém roce a nemění se ani jejich časy
odjezdu. Pouze první ranní vlak 27311 odjíždí z Bezdružic o 12 minut později (ve 4.13). Stejné
zůstávají i odjezdy vlaků z Plzně do Bezdružic. Do Bezdružic vlaky od Plzně přijíždí o 1 minutu
později. V novém jízdním řádu zůstalo opět zimní omezení jízdy odpoledních vlaků 27319 (z
Bezdružic ve 14.13 hod) a 27318 (příjezd do Bezdružic v 15.47 hod). Tyto vlaky jezdí stále jen
v pracovních dnech. V letní sezoně od 27. března do 6. října pojedou denně.

9. Veřejný a kulturní život, školství v obci
Popisuje se činnost politických stran, spolků, občanských sdružení, kulturní dění v obci (besedy,
přednášky, plesy, zábavy, výstavy …), tělovýchova, výročí (obcí, spolků a organizací včetně jejich oslav),
charakteristika a statistika škol a kulturních zařízení apod.

ŠKOLA
V únoru byla schválena výjimka na počet žáků ve třídě. Protože 4. a 5. ročník byl spojený do
jedné třídy, přistěhováním jednoho žáka došlo k překročení limitu 30 dětí o jedno (31 žáků ve
třídě).
Lyžařský kurz.
V neděli 6. března bylo na bezdružickém nádraží nezvykle živo. 13 dětí s doprovodem paní
učitelky Dany Steinerové a zdravotní sestry Jitky Kimlové odjíždělo vlakem na týdenní
lyžařský kurz do Skiareálu Herlíkovic – Bubákov v Krkonoších. Odvoz zavazadel do Krkonoš
i zpět dětem zajistili autem manželé Urbánkovi. K lyžování byly dobré podmínky, přestože
v Bezdružicích bylo sněhu minimálně. Jedenáct dívek a dva hoši zvládli základy lyžování na
jedničku. Na lyžařské kurzy se v minulosti jezdilo každý rok. Tentokrát to bylo po čtyřleté
přestávce, způsobené zejména nezájmem dětí o lyžování.
Poslední den docházky bylo rozdáno vysvědčení 146 žákům, s vyznamenáním prospělo 74
žáků, 66 jich prospělo. Neprospělo 6 žáků, ale dva dostali ještě šanci v opravných zkouškách
po prázdninách. Bohužel, sedmi žákům byla snížena známka z chování, dvěma z nich dokonce
o 2 stupně. S naší školou se rozloučilo v obřadní síni MěÚ za přítomnosti pana starosty 13
vycházejících žáků. Ti byli všichni přijati na jimi vybrané školy. K 30. červnu měla skončit na
naší škole paní učitelka Jiřina Stánková. Místo ní měla nastoupit mladá absolventka

pedagogické fakulty z Moravy. Ta však těsně před zahájením školního roku 2016/2017
oznámila, že na bezdružickou školu nenastoupí. V září ji tedy jí musela nahradit paní Jiřina
Stánková.
Ve čtvrtek 1. září nastoupilo do první třídy 20 dětí. Prvňáčky přivítala před školou jejich třídní
učitelka Martina Hartenscheitová a ředitelka školy Mgr. Eva Kalistová.
Nový školní rok 2016/2017 byl zahájen 1. září přivítáním rekordního počtu 20ti prvňáčků.
To je za poslední roky nejvyšší počet. Spolu s nimi nastoupilo po prázdninách do ZŠ celkem
148 žáků (66 na 1. stupni, 82 na 2. stupni), kteří byli rozděleni do 8 tříd. Celkový počet je také
vyšší než na začátku školního roku minulého. Pro zajímavost několik statistických údajů
týkajících se celkového počtu žáků. Před 10 roky navštěvovalo naši školu 184 žáků, před 20
roky pak 252. K největšímu poklesu došlo v letech 2003 –2008, kdy se počet žáků snížil z 208
na 153. Úplně nejnižší počet byl zaznamenán na začátku školního roku 2012, kdy bylo ve škole
131 žáků. Nejpočetnější třídou na škole byla letos devátá třída s 22 žáky, nejméně žáků je ve
4. třídě, a to pouze 10. Tato třída byla spojena s 5. třídou, se 13 žáky. Školní družina stejně jako
v letech minulých nabízela ranní i odpolední provoz. O žáky se staralo 14 pedagogických
pracovníků a 2 asistentky pedagoga. Od října měli žáci opět možnost navštěvovat celou řadu
zájmových kroužků.
Den země
Jako každý rok připravili učitelé bezdružické školy pro své žáky v pátek 22. 4. 2016 tradiční
Den Země. V poslední době se na naší škole nepoužívají jen klasické vyučovací metody, ale
přechází se i na projektové vyučování.
Učitelé si pro žáky přichystali různé projekty zaměřené na některé historické, kulturní a
společenské události. Posledním projektem, který probíhal na bezdružické škole, byla akce věnovaná Dni Země. Žáci všech ročníků vyšli 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 spolužácích a turistech.
Florbalový turnaj v Tachově
Dne 17. 2. 2016 se uskutečnil další ročník Florbalového turnaje 1. stupně v Tachově. Naši
školu reprezentovali žáci a jedna žákyně z 5. třídy. Středeční ráno jsme se sešli na autobusové
zastávce a plni odhodláni získat medaili jsme se vydali směr Tachov. Turnaje se zúčastnilo 10
týmů z celého tachovského okresu. Týmy byly rozlosovány do dvou skupin, kde každý hrál s
každým. Naši florbalisté postoupili po čtyřech zápasech ve skupině A až do semifinále, kde nás
čekal nejdramatičtější zápas celého turnaje. Tento zápas jsme prohráli.
A tak nás čekal boj o 3. a 4. místo, který jsme zvládli na výbornou, takže jsme získali krásné
bronzové medaile. Domů jsme si odváželi krásný pohár, diplom a každému na krku visela bronzová medaile.
Dvě zajímavé akce si pro veřejnost připravily učitelky z 1. stupně naší základní školy. Ve
středu 5. října si mohly děti se svými rodiči nebo prarodiči zasportovat při Bezdružické olympiádě. Nepřízeň počasí sice neumožnila pořádání soutěží venku, ale na průběhu olympiády a
dobré náladě všech zúčastněných se to vůbec neprojevilo. V sobotu patnáctého měla Bezdružická olympiáda své pokračování v akci s názvem Den pro nadšené cyklisty. Na cyklistické
stezce se na okruhu mezi Konstantinovými Lázněmi, Starými Lázněmi a Novou Vsí děti se
svými rodiči, prarodiči nebo sourozenci seznámily se spoustou informací a dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v silničním provozu.
Školní rok 2015 –2016 v Základní umělecké škole Bezdružice

Na začátku školního roku nastoupilo do přípravného ročníku 10 žáků, z toho 7 dívek a 3
chlapci. Do základního studia nastoupilo celkem 74 žáků, z toho 52 dívek a 22 chlapců. Na
škole vyučovali p. Jiří Palát, p. Jiřina Dvorská, p.Jan Oblištil. p. Bc. Eva Jarošová a p. Michal
Karban. Žáci se učili na tyto hudební nástroje: ti nejmenší se v prvním pololetí ve skupince
seznamovali se základní tónovou řadou, jednoduchými rytmickými celky a nejjednoduššími
melodiemi a formou her pronikali postupně do tajů hudby. V druhém pololetí jim k této
skupinové výuce přibyla ještě hra na zvolený nástroj, všechny děti si zvolily zobcovou flétnu.
V základním studiu se vyučovalo na tyto hudební nástroje: klavír, keyboard, akordeon, zobcová
flétna, příčná flétna, klarinet, trubka, lesní roh, baskřídlovka, tuba, bicí nástroje a sólový zpěv.
V kolektivní výuce je to teorie hudby, kde žáci získávají teoretické znalosti ke hře na nástroj a
orchestrální hra, kde žáci zúročují to, co se naučili v individuální výuce. V prosinci se konaly
třídní přehrávky ve třídě p. Paláta, p. Jarošové a p. Karbana, v lednu ve řídě p. Dvorské a p.
Oblištila.V pololetí se řádně odhlásili 4 žáci ze základního studia. V druhém pololetí se opět
uskutečnily přehrávky v měsíci květnu ve třídách p.Paláta a p. Jarošové a p. Karbana, v červnu
u p. Dvorské a p. Oblištila. Ve dnech 6. 6. –10. 6. se konaly přijímací, postupové a závěrečné
zkoušky, při kterých byli všichni žáci úspěšní. 14. 6. se uskutečnil dopoledne koncert pro děti
z Mateřské školy v Bezdružicích. Odpoledne se od 16. 30 uskutečnil závěrečný koncert žáků
školy, kde se přestavilo 18 nejlepších interpretů školy. Všichni žáci se předvedli velmi dobrou
interpretací a byli odměňováni bouřlivým potleskem. Hodnocení žáků na konci I. pololetí: 54
žáků prospělo s vyznamenáním a 20 prospělo, II. pololetí: 48 prospělo s vyznamenáním a 26
prospělo. Zmínil jsem se o výuce orchestrální hry. Samozřejmě, že to je hra v DOM JUVENKA.
23. dubna se uskutečnil XXXVIII. výroční koncert, 7. 5. koncert při Floriánské pouti v
Bezdružicích. 21. a 22. 5. jsme se zúčastnili 26. Mezinárodního hudebního festivalu v Thumu.
29. 5. zahájení lázeňské sezony v Konstantinových Lázních. Ještě nás čekají 2. 7. koncert v
Konstantinových Lázních, 9. 7. koncert v Křelovicích při hasičských slavnostech a 30. 7.
koncert v Konstantinových Lázních při vyhlašování výsledků soutěže „Vesnice roku 2016
Plzeňského kraje“.

Ohlédnutí za XXXVIII. výročním koncertem DOM
JUVENKA
V sobotu 23. dubna 2016 od 19:00 hod se konal výroční koncert DOM JUVENKA. Téměř
zaplněné hlediště vyslechlo nejprve zahajovací skladbu, kterou byla Africká symfonie. Moderátorky Renata Palátová a Marlen Kučerová přivítaly 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. Po skončení koncertu obecenstvo mohutně aplaudovalo, a proto přišly na řadu čtyři přídavky.
Pasování na čtenáře
Dne 23. 6. 2016 se na malé odpolední slavnosti stali prvňáčci čtenáři. Krátce před 16.hodinou
se scházeli v doprovodu svých rodičů, babiček a tetiček v Domě U Haranta a byli plni
očekávání, co je čeká. Malí prvňáci si připravili krátké divadelní vystoupení. Sehráli čtyři
pohádky. První pohádka se jmenovala Zima. Následovala pohádka Červená Karkulka, ve které
nechyběl hladový vlk, který babičku i Karkulku snědl, ale všechno dobře dopadlo. Následovala
pohádka O Perníkové chaloupce. Jeníček s Mařenkou si pochutnali na perníčku, ježibabka je
však chytila, ale nakonec jí svou chytrostí přelstili. Poslední pohádkou byla pohádka O
Budulínkovi. Naši malí herci si zasloužili bouřlivý potlesk svých nejbližších za své herecké
výkony a také dostali malou sladkost. Po divadelním představení jsme se přesunuli do výstavní
síně, kde nás čekalo samotné pasování. Naši prvňáčci nastoupili a za doprovodu slavnostního
pochodu je přišla navštívit princezna Knihomilka I. Z Písmenkova, která jim zadala dva úkoly.
První úkol bylo napsat na připravený papír, co všechno už umí prvňáčci psát (písmenka, slova,

věty). Druhý úkol bylo prokázat, jak umí prvňáčci číst. Každý žáček usedl ke stolečku a před
přítomnými přečetl úryvek z knihy. Všichni prvňáčkové úkol splnili na výbornou a tak mohli
být pasováni mečem na rytíře řádu čtenářského. Pak následovalo pásmo básniček. Žáci také
přečetli Slib čtenáře, kde slíbili, že budou číst celý život, budou se o knihy pěkně starat a
opatrovat je jako nejvzácnější dar. Po pasování se děti odebraly do místní knihovny, kde je
uvítala paní knihovnice Alena Kozáková. Děti si zde vybraly a půjčily svou první knihu z
knihovny a každý obdržel průkaz do knihovny. Po návštěvě knihovny čekalo na děti a jejich
rodiče malé pohoštění. Děti si domů odnesly pasovací listinu, medaili „Jsem čtenář“,
pohádkovou knihu a slib čtenáře.
Den se záchranáři na základní škole v Bezdružicích.
Hasičské auto přímo před vchodem, muži a ženy ve stejnokrojích policejních, hasičských i
červenobílých záchranářských, skupinky dětí postávající před školou. Příslušníci Integrovaného záchranného systému přijeli do Bezdružic ověřit, co děti školou povinné vědí o bezpečnosti své i svého okolí, jestli jsou schopni sebe a své blízké ochránit v nebezpečí, a v případě
potřeby zavolat tu správnou pomoc. Děti II. stupně tak měly v průběhu Dne se záchranáři možnost prokázat svoje znalosti a dovednosti v testových otázkách i při praktických úkolech. Žáci
se ve skupinách při úkolech na jednotlivých stanovištích vzájemně doplňovali a pomáhali si.
Děti postupně prošly stanoviště HZS, kde prokazovaly znalosti z předchozí besedy, Policie ČR,
kde na ně čekaly otázky z oblasti dopravní, Českého červeného kříže, kde kromě praktického
ošetření různých zranění měly za úkol rozdýchat Adama, Sboru dobrovolných hasičů, kde si
kromě odpovědí na otázky prakticky vyzkoušely, co všechno musí unést hasič při požáru. Další
stanoviště, připravená učiteli, asistentkami a žáky školy, zjišťovala znalosti žáků v oblasti dopravy – jízdní kolo a jeho povinná výbava, silniční pravidla; první pomoci – základní znalosti
poskytnutí první pomoci, důležitá telefonní čísla; mimořádných událostí – obsah evakuačního
zavazadla... Žáci si také prakticky vyzkoušeli jaké to je, když se v nenadálé situaci musí zcela
spolehnout na kamaráda či spolužáka.
Masopust
Počátek února byl letos ve znamení masopustu. V pátek pátého prošly ulicemi našeho města
v maskách děti z mateřské školy a v doprovodu německých kamarádů i děti z 1. stupně základní
školy. V sobotu šestého se úderem desáté hodiny již popatnácté v novodobé historii vydal na
své putování ulicemi města průvod maškar dospělých. Pod vedením Kecala a v doprovodu
skvělé kapely Atlas panovala všude výborná nálada. Skvělou tečkou byla večerní maškarní zábava. Masek bylo na zábavě sice o něco méně než v letech předchozích, ale ukázalo se, že
nápaditost mnohých je obrovská.

Divadlo
Příjemným zážitkem bylo pro příznivce kultury divadelní představení s názvem Sborovna. Divadelní spolek KOMEDIJANTI z Tachova více než třem desítkám diváků připravil v pátek 18.
?? opravdu hezký večer.
Největší návštěvnosti se těšil 9. června muzikál Tři bratři. Sál kulturního domu byl zaplněn
asi 300 diváky do posledního místa. Prodalo se 230 vstupenek a to hlavně proto, že zpěváky a
herci byly děti 4. a 5. třídy bezdružické školy. Písničky do muzikálu s dětmi nacvičila paní
učitelka Dana Steinerová a Martina Hardtenschetová ve spolupráci s autorem Pavlem Justichem. Zpěvohra se zkládala ze tří obrazů na motivy pohádek O šípkové růžence, O červené
karkulce a Dvanáct měsíčků. Postavy bratrů ztvárnili Kevin Vašina, Tomáš Filip a Tomáš Pro-

cházka. Šípkovou Růženku zahrála Jindřiška Vlažná, Karkulku Mivhaela Červenková a Marušku Sára Szegešová. Kulisy si děti vyrobily samy. Texty písniček napsal Zdeněk Svěrák. Přestávky mezi jednotlivými pohádkami vyplnil zpěvem sbor Amálky. Celé představení bylo natáčeno televizním studiem Filmpro Klatovy. Záznam celého představení na DVD si zájemci
mohli objednat u zástupce televize. Pěvecký sbor Amálky byl pozván na celostátní kolo soutěže
SOLASIDO na Orlík.
Další divadelní představení bylo sehráno netradičně na travnaté ploše vedle fotbalového
hřiště. Představení divadelního spolku Žebřiňák začalo po setmění ve 21.00hod v pondělí 22.
srpna. Jednalo se o satiru, zaměřenou na místní fotbal, současnou politiku i uprchlíky. Asi 50
diváků se velmi dobře bavilo. Představení bylo zakončeno tanečníky s ohňovými loučemi.

Floriánská pouť
Po dvou letech bylo počasí v první květnovou sobotu příznivé a program proběhl venku. K
pouti mimo jiné patří i výstava fotografií připravená panem Jiřím Bízkem. Tentokrát bylo tématem výstavy náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích. K porovnání byly vystaveny fotografie z různých časových období. Kromě prohlídky zajímavých fotografií z minulosti a současnosti všichni mohli podpořit svým hlasem rekonstrukci bezdružického náměstí v soutěži Stavba
roku Plzeňského kraje 2015.
Občanské sdružení Plzeňská dráha zpestřilo program poutě jízdami historického motorového
vozu M 131.1487 dopoledním čase do Cebivi a zpátky a odpoledne 3x do Kokašic a zpět. Stejné
jízdy byly zorganizovány i u příležitosti Vítání jara na Konstantinolázeňsku o velikonoční neděli a při zahájení lázeňské sezony koncem května.
Dětský den
Druhou červnovou sobotu proběhl na náměstí dětský den. Kromě stálých atrakcí jako je
střelba ze vzduchovky, chytání plyšových hraček, házení míčků, malování obrázků, lezení tunelem, výroba náramků, džberovky, střelba na bránu atd. Mimo jiné vystoupila pod vedením
paní učitelky Hartenscheidtové děvčata ze Základní školy Bezdružice. Dále proběhla ukázka
hasičského vozu z Konst. Lázní, záchranky a Tatry 148. Letos prvně děti dostaly točenou zmrzlinu, kterou pro ně připravili manželé Martina a Filip Bílých a párek v rohlíku. Na závěr čekalo
na děti milé překvapení, které spočívalo ve výrobě pěny zásahovým vozidlem, na kterou se
spotřebovalo 30l mýdla. Pěnu letos děti vyzkoušely poprvé a řádně si v ní zařádily.
Výstavy v Domě u Haranta
V měsících červenci, srpnu, září a říjnu byla v Domě u Haranta výstava fotografií Proměny
bezdružického náměstí. Jednalo se o stejnou expozici, jako byla vystavena v klubovně
kulturního domu v rámci Floriánské pouti. 16. listopadu ji nahradila výstava k 70. výročí
tělovýchovné jednoty Jiskra Bezdružice. Tady si na starých i současných fotografiích
především místní lidé připoměli momenty ze života této sportovní organizace.

Rybáři od Zaječáku
V sobotu 10. září 2016 se konaly již druhé rybářské závody na rybníku Zaječí nedaleko města
Bezdružic. závody byly pořádány rybářským spolkem "Rybáři od Zaječáku z.s.",který má tu
čest tento nádherný rybník spravovat. Závodů se účastnilo celkem 31 účastníků/účastnic všech
věkových kategorií. Po celou dobu panovalo krásné slunečné počasí, stejně tak jako při ročníku
loňském. Pořadatelé si pravděpodobně umějí počasí správně objednat . Pro závodníky i volně

příchozí byl připraven rovněž stánek s občerstvením, závodníkům byl zajištěn opět i roznos
nápojů a jídla přímo na jejich lovná místa. Účastníci se tak mohli plně soustředit na svůj výkon,
nemuseli odcházet ze svých stanovišť a ztrácet tak naději na lepší umístění. Všichni si
pochutnávali hlavně na grilovaných klobásách, výborné sekané v housce a samozřejmě na pivě.
Nejúspěšnějším závodníkem se stal pan Jiří Výborný s celkovou délkou ryb 1387 cm. Na
druhém místě se umístil pan Jan Bereš s celkovou délkou 851 cm ryb. Pan Bereš se snažil
obhájit loňské vítězství, bohužel pro něj neúspěšně. Ale i druhé místo svědčí o jeho výborných
rybářských schopnostech a příští rok se prý znovu popere o vítězství. Na třetím místě oba
jmenované doplnil pan Antonín Harant s celkovou délkou 766 cm. Největší rybu závodu zdolal
pan Václav Lešák. Povedl se mu úlovek kapra šupináče 60 cm, což je při rybářských závodech
už slušný kousek.
Spolek přátel Kryštofa Haranta.
Klub přátel Kryštofa Haranta se v posledních letech soustředil na pořádání koncertů vážné
hudby. Na valné hromadě klubu se jeho členové sešli 28. dubna v restauraci U Rákosníčka na
hřišti v Bezdružicích. Hlavním bodem programu bylo další fungování klubu. Jeho dosavadní
předseda pan Gustav Černý z Horních Polžic oznámil, že již dál nechce ve funkci pokračovat a
tak bylo třeba najít jiného předsedu. Nově byla do funkce předsedy zvolena paní Šárka Sušírová
a místopředsedou se stal Jiří Bízek. Bylo také nutné provést transformaci klubu podle nového
občanského zákoníku. Byly proto schváleny nové stanovy, a klub nese nové označení SPOLEK
PŘÁTEL KRYŠTOFA HARANTA Z POLŽIC A BEZDRUŽIC. Sídlem spolku je nově Dům
u Haranta na náměstí v Bezdružicích. Novou náplní činnosti spolku je zpracovávání historie
regionu, pořádání besed a výletů do míst, spojenými s historickými událostmi. V neděli
27. listopadu spolek uspořádal Adventní koncert v Domě u Haranta. Zazpívali při něm členové
operetního souboru Divadla JK Tyla v Plzni Venuše Dvořáková Zaoralová, Hana Spinethová a
Roman Krebs za hudebního doprovodu Táni Vaněčkové.
Československá obec legionářská
Myšlenka na rekonstrukci repliky legiovlaku je živá již několik let. Projekt na rekonstrukci
vlakové soupravy, jakou se pohybovali českoslovenští legionáři v Rusku má spojitost i s naším
regionem. Několik vagonů budoucího legiovlaku se rekonstruovalo ve Dvoře Krasíkov a jejich
cesta tam i zpátky vedla přes nádraží v Bezdružicích. Jeden z vagonů přivezla do Bezdružic
lokomotiva 714 221-9 v sobotu 19. ledna. V pátek 19. února byl tento vůz převezen kamionem
k renovaci do Krasíkovského Dvora a naopak již hotový vůz byl přepraven na bezdružické
nádraží. V sobotu 20. 2. byl opravený vůz převezen lokomotivou 714 224-3 do Depa
kolejových vozidel v Plzni.
Pojízdné legionářské muzeum, umístěné ve vlaku, bylo veřejnosti přístupné v různých
železničních stanicích . V červnu a červenci to bylo nádraží Plzeň Křimice a Rokycany. Dne
26. května proběhla v Domě u Haranta v Bezdružicích přípravná schůzka, kde se začal
připravovat pobyt legiovlaku v Bezdružicích spojený s bojovou ukázkou na trati mezi
Bezdružicemi a Konstantinovými Lázněmi.
V pondělí 18. července přitáhla legiovlak do Bezdružic lokomotiva T 435.0145 se
strojvedoucím Michalem Heindlem. Legiovlak byl odstaven na 3. kolej a vojáci okamžitě
zahájili služby. Prováděla se údržba vlaku i zbraní, vojáci drželi hlídky a služby. V pátek byla
dotažena i parní lokomotiva a akce mohla být zahájena. V sobotu 23. července vyjelo pět vozů
legiovlaku s lokomotivou 354.195 uprostřed plnit bojový úkol na trať mezi Bezdružice a
Konstantinovy Lázně. Součástí bojového vlaku byl i lazaretní a dělový vagon. Asi tisícovka
diváků byla pak svědkem bitvy mezi bolševiky a československými legionáři, které se
zúčastnilo i obrněné auto a replika historického letadla. Dvouplošník si lidé mohli prohlédnout

i na zemi na bezdružickém letišti. Nejefektnější byly nízké přelety letadla nad bojištěm a
vlakem. Na letišti bylo zázemí celé akce a stánky s občerstvením.
Bezdružické parní léto a pivní slavnosti.
Tato akce železniční nostalgie proběhla 16. a 17. července opět bez parní lokomotivy.
Kafemlejnek řady 310.072 z roku 1899 utrpěl v červnu při jízdě na Rokycansku závažnou
poruchu, vyžadující dlouhodobou a náročnou opravu. Zvláštní vlaky byly proto taženy
lokotraktorem T 435.0145 a historickými motorovými vozy M 131.1487 a M 152.002. Spálené
uhlí a pára na bezdružickém nádraží přesto voněly. Parní lokomotiva malé zahradní železnice
tahala vozíky s lidmi na okruhu, položeném mezi nádražní budovou a železničním muzeem.
V neděli 17. července se uskutečnil 16. ročník pochodu Teplá – Bezdružice. Postupně se ve
třech větších skupinách na cca 16 kilometrů dlouhou trasu vydalo celkem 55 turistů z různých
částí naší republiky. Nejpočetnější skupinou byli turisté ze Sokolova.
Druhá část Bezdružického parního léta 6. a 7. srpna již byla s parní lokomotivou 354.195,
která v Bezdružicích zůstala po legiovlaku. Doplňování vody do lokomotivy poprvé zajistili
hasiči z Bezdružic svým novým zásahovým vozidlem Tatra 148.
Chovatelská výstava
V sobotu 15. října 2016 od 8:00 do 15:00 hodin proběhla v chovatelské hale ZO ČSCH
Bezdružice již 19. Propagační a prodejní výstava králíků, drůbeže a holubů. Ze 17-ti členné
základny vystavovalo 13 členů, z toho 4 mladí chovatelé, 51 ks králíků, 25 ks drůbeže a 71 ks
holubů. Celkem k zhlédnutí bylo 113 kusů králíků 13-ti plemen a 8 rázů, 57 kusů drůbeže 10ti plemen a 11 rázů, 134 kusů holubů 12-ti plemen a 10-ti rázů. Posouzení králíků provedl Ing.
Stanislav Maxa, u drůbeže pan Vladimír Eisenreich a u holubů pan Ing. František Slepička. O
veterinární dozor se postaral pan MUDr. Petr Kotas. O občerstvení v kulturním domě se
postarala Renata Stejskalová. Pohár Šampióna získala Věra Mandáková za Aljašky. U drůbeže
pohár Šampióna získal pan Škubal za Wyandotku oranžovou. Čestnou cenu si odnesl Josef
Jirkal za Australky a paní Holátová za Vranohlávky. U holubů pohár Šampióna získal MCH
Petr Šindelář za Čejku. Čestnou cenu si odnesli: pan František Vrbský za Českého staváka
černého sedlatého, pan Jiří Kydlíček za Českého staváka mramorového, pan Petr Fiala za
Českého staváka černého sedlatého, pan Vojtěch Karásek za Kudrnáče, pan Jan Hadač za
Káníka, pan Tomáš Tokoš za Polského rysa černého šupkatého. Pohár Mladého chovatele získal
Jiří Čapek za Aljašky, Terezka Waltová za Velký světlý stříbřitý, Jaroslava Sodomková za
Hedvábničky, Terezka Wenzlová za Husu landenskou, Zdeňka Burdová za Novozélandský
červený.
Martinské setkání v Křivcích
Tradiční Martinské setkání se v kostele svatého Martina v Křivcích uskutečnilo v sobotu
12. listopadu. Tradičně příjemnou atmosféru letos obohatilo vystoupení nově vzniklého
smíšeného pěveckého souboru SOUHLAS, ve kterém zpívá několik lidí z Bezdružic a
Konstantinových Lázní.
Myslivecké sdružení
Přestože nemá žádnou honitbu, myslivecké sdružení v Bezdružicích stále existuje. Posledních
dvanáct myslivců pod vedením Romana Čapka je vzpomínkou na lidovou myslivost. Více o
historii myslivosti na Bezdružicku je v kronice sdružení, která byla vedena od roku 1949.
Současná myslivost je více spjata s podnikáním v zemědělství. Pronájem honitby je finančně
náročný a pro obyčejné lidi je téměř nedostupný. Obrázky z čítanek, na kterých myslivec veze
zasněženou krajinou na saních seno pro lesní zvěř, aby přežila zimu, se staly historií. Krmelce,
které tito lidé postavili dnes zejí prázdnotou. Krmeliště soudobí myslivci zřizují v místech, kam

se dá zajet traktorem nebo autem a slouží spíš jako lákadlo zvěře pro snadnější odstřel. Hony a
naháňky se staly spíše snobskou záležitostí pro významné partnery. Na Bezdružicku na většině
území myslivost provozuje Ing.arch. Bohumil Král, podnikatel v zemědělství.

TJ Jiskra Bezdružice
Doplnit změny ve výboru TJ, případně jiné organizační změny

Fotbalový turnaj seniorů
V sobotu 13. února se v tělocvičně základní školy uskutečnil 3. ročník fotbalového turnaje seniorů „O putovní pohár prezidentů“. Turnaje se tentokrát zúčastnilo sedm mužstev, která se
utkala systémem každý s každým. A jak hráli naši?
Bezdružice –Záchlumí 6:1
Bezdružice –Úněšov 2:0
Bezdružice –Stříbro 2:1
Bezdružice –Teplá 2:2
Bezdružice –Planá 0:2
Bezdružice –Konst. Lázně1:2
Podruhé za sebou se vítězem turnaje stalo mužstvo Konstantinových Lázní. Naši dosáhli skvělého výsledku a vzajímavé konkurenci dosáhli na vynikající třetí místo. Nejstarším hráčem turnaje byl vyhlášen pan Karel Štrejn ze Záchlumí, ročník narození 1946. Nejlepším střelcem turnaje se s osmi góly stal pan Pavel Rašín z Konstantinových Lázní. Cenu pro nejlepšího brankáře
za nejmenší počet obdržených gólů získal pan Bedřich Maček z Plané.
Muži
Bezdružickým mužům se jarní část soutěže v 1. B třídě moc nepovedla. Domácí zápas
se Stodem, ve kterém čekali 3 body, hráči nedokázali dovést do tříbodového vítězství, i když
získali 2 body, byla to pro ně ztráta, která jim na konci soutěže chyběla. Venkovní zápas v
Meclově mohl vše rozhodnout, ale prohra o jednu branku vše zkomplikovala. Venkovní zápas
ve Staňkově se mužům povedl a po nerozhodném výsledku, nakonec díky veteránu Beranovi,
vyhráli i v rozstřelu pokutových kopů. Muži měli vše ve svých rukách v posledním domácím
zápase s Postřekovem. V tomto zápase jim stačil 1 bod, aby se vyhnuli baráži, kdyby získali 2
body, měli to jako tutovku, protože by skončili na 4. místě od konce. Po nepřihlášení Chodova
do soutěže, stačil 1 bod, protože naši hráči by měli stejně bodů jako Hrádek, ale lepší skóre a
tak by nehráli ani baráž. Barážová utkání naši nezvládli, i když doma byli lepším týmem, ale
hubené vítězství 2:1 jim v odvetě nestačilo. Odvetné utkání v Holoubově skončilo výhrou domácích o dvě branky a to jim v soutěži stačilo na postup do 1. B třídy. Takže naši muži budou
od podzimu kopat „Okresní přebor“.
Muži A
Našim mužům se závěr podzimní části okresního přeboru nepovedl. Hrály se tři poslední zápasy podzimu, z toho 1x doma a jednou venku. Venkovní zápas ve Stříbře byl v očekávání,
protože proti našim nastoupí Jakub Korynta, který přestoupil po jarní části do Stříbra. Utkání
se hrálo na hlavním stadionu a byl k vidění pěkný fotbal z obou stran. Domácí po poločase vedli
1:0, naši muži nastoupili do druhé půle s odhodláním vyrovnat, ale to se nepovedlo. Domácí
vstřelili ještě 2 góly a naši muži skóre zkorigovali až v závěrečné minutě. V tomto utkání Jakub
Korynta nenastoupil. Domácí zápas se Stráží byl pro naše hráče propadákem. Hráči ze Stráže
byli u všeho dřív, kombinačně se jim dařilo pomalu vše, na co sáhli a hlavně střelecky se jim
dařilo o hodně víc než našim mužům. Po prohraném poločase 0:3 se konečný výsledek zastavil
na 0:5 pro hosty a to ještě matador Beran v brance zachránil minimálně dalších 5 gólů v naší

brance. V posledním zápase podzimu se hrálo derby s Konstantinovými Lázněmi. Naši hráči
začali dobře a ve 4. minutě vedli 1:0, pak přidali ještě jednu branku, ale soupeř ještě do poločasu
zkorigoval na 2:1. Ve druhém poločase už stříleli pouze hráči Konstantinových Lázní a tak si
všechny body z derby odvezli hosté.
Dorost
Naši dorostenci dohráli krajskou soutěž. Do nového ročníku se dorost už nepřihlásil, protože
sdružený start s Úněšovem nevyšel. Venkovní zápas na Košutce hrálo už za družstvo dorostu 5
žáků a bylo to znát na hře i výsledku. Domácí zápas s Úněšovem se dorostu povedl a tak se
rozloučili se soutěží vítězstvím. V tabulce skončili na 5. místě s34 body a skórem 60:42.

Žáci
Naši žáci se po podzimní části soutěže prali o 3. místo. Jarní část soutěže jim však nevyšla,
tak jak by si přáli. Rozhodující zápasy s Planou a Kostelcem nezvládli, a tak jim v OP starších
žáků nakonec patří 5. místo s 38 body a skórem 117:79.
Senioři
Naši senioři ve dvou domácích zápasech bodovali, ale venku se jim nevede. Domácí zápas s
Trstěnicemi dovedli do remízového stavu, i když v poločase už prohrávali 2:0. Vrozstřelu pokutových kopů prohráli 5:3.
XXIII. ročník Memoriálu Otty Ernsta a Františka Klavrzy
Dne 23.července 2016 u příležitosti oslav 70. výročí založení TJ Jiskry Bezdružice se uskutečnil
XXIII. ročník Memoriálu Otty Ernsta a Františka Klavrzy za účasti tří mužstev: domácí
mužstvo TJ Jiskra Bezdružice Plzeňské mužstvo FC Lobzy, Chebské mužstvo Jiskra Nový
Kostel. Hrálo se 2 x 30 min. V prvním zápase vyhrála TJ Jiskra Bezdružice nad Jiskrou Nový
Kostel 4 : 0, ve druhém zápase porazilo mužstvo FC Lobzy Jiskru Nový Kostel 3 : 2 a v
posledním zápase turnaje deklasovala TJ Jiskra Bezdružice mužstvo FC Lobzy 8 : 0. 33. ročník
turnaje vyhrálo mužstvo domácích TJ Jiskra Bezdružice se skórem 12 : 0 a s 6 ti body, na
druhém místě skončilo družstvo FC Lobzy se skórem 3 : 10 a s 3-mi body a na třetím místě
skončila Jiskra Nový Kostel se skórem 2 : 7 a s 0 -la body. Mezi přestávkami jednotlivých
zápasů turnaje byly vloženy zápasy našich žáků a mladší přípravky. Naši žáci sehráli utkání se
Starým Sedlištěm a toto utkání skončilo nerozhodně 3 : 3. Naši nejmenší sehráli zápas mezi
sebou a branek padlo velice hodně. V tomto zápase šlo hlavně o to, aby ukázali, co se za půl
roku naučili a jak jim to jde. Zápas se jim povedl a bylo opravdu na co koukat. Jde jim to s
míčem i bez něho. Hlavní vložený zápas sehráli naši senioři TJ Jiskra Bezdružice versus ženy
FC Viktorie Plzeň. Toto utkání skončilo vítězstvím seniorů 2 : 1 a hrál se velice pěkný fotbal,
na což se přišlo podívat i hodně diváků. Tímto chci poděkovat všem sponzorům, funkcionářům,
sportovcům a i divákům za pěkný průběh XXXIII. ročníku turnaje Otto Ernsta a Františka
Klavzy.
Oddíl ledního hokeje
Stále aktivní je oddíl ledního hokeje pod vedením Ing. Petra Kalisty. Ve své soutěži se
Bezdružičtí Kohouti v sezoně 2015/2016 drželi na 4.až 3. místě z devíti družstev. Hokejový
tým tvoří hráči z různých míst. Hokejisté z Bezdružic jsou jen Marek Kalista, Jaroslav Petřina
a Jan Semerád.
Fotbal – mladší přípravka

V září roku 2015 zahájili svou fotbalovou kariéru nejmladší fotbalisté z Bezdružic,
Konstantinových Lázní a okolí. Po dohodě TJ Jiskra Bezdružice a TJ Konstantinovy Lázně se
trénování ujal Jan Soulek, kterému začal s trénováním vydatně pomáhat Jiří Doležal. S tréninky
v případě potřeby pomáhají i další rodiče, zejména Jan Hošek a občas také Ladislav Košátko.
Protože v sezóně 2015/2016 se v kategorii nejmladších přípravek nehrály žádné soutěže,
trénovali po celý rok dle ročního období a počasí venku na fotbalovém hřišti v Bezdružicích
nebo v tělocvičně bezdružické školy. Zájem byl a stále je poměrně velký. Na tréninku se
několikrát sešlo 16 malých fotbalistů včetně jedné fotbalistky. S krátkou přestávkou na začátku
srpna letošního roku trénovali po celý rok dvakrát týdně v úterý a v pátek. Od soutěžního
ročníku 2016/2017 se přihlásili do okresního přeboru mladších přípravek. Za mladší přípravku
mohou hrát chlapci narození v roce 2008 a později a děvčata narozená v roce 2007 a později.
Okresní přebor mladších přípravek se hraje turnajovým způsobem a z celého okresu je
přihlášeno celkem jedenáct mužstev.
Třetí turnaj byl uspořádán v Bezdružicích v sobotu 22. října. Počasí toho dne sice vůbec nepřálo,
ale přesto se podařilo odehrát zajímavý turnaj. V pátek 21. října se z důvodu nemoci hráčů
odhlásilo mužstvo Kostelce, a tak se turnaj tentokrát odehrál za účasti mužstev Bor, Bezdružice,
Chodová Planá, Tachov „C“. Našim se tentokrát ani jednou nepodařilo zvítězit, ale poprvé ze
všech turnajů po utkání s Borem byli úspěšnější při střelbě penalt. Na turnajích mladších
přípravek nejsou důležité výsledky ani pořadí. Důležitá je chuť malých fotbalistů do sportování.
V pátek 30. prosince v tělocvičně naší základní školy proběhl další turnaj pro nejmenší
fotbalisty. Turnaje se zúčastnily mladší přípravky z Boru, Kostelce a Lázní Kynžvart. Turnaj
se hrál dvoukolově systémem každý s každým. Hrací doba byla 1 x 10 minut a ve druhém kole
po ukončení utkání bez ohledu na výsledek kopali všichni hráči penalty. Zajímavá byla obě
utkání s Lázněmi Kynžvart. Obě ale skončila vítězstvím hostů. Na závěr turnaje obdrželi
všichni malí fotbalisté medaili a něco dobrého k doplnění kalorií. Poděkování se velmi
vydařený průběh turnaje patří všem zúčastněným mužstvům a manželům Michalčákovým za
zajištění občerstvení v průběhu celého turnaje.
Hasiči
Po roce čekání mezi sebe přijali nového „člena“ sboru dobrovolných hasičů. Tatra 148
„Máňa“ konečně parkuje v hasičárně. Hasiči se pyšní staronovým strojem, který bude k užitku
nejen při hašení požárů. Dne 14. května se vydali do Dnešic velitel Štefanisko Ivo a strojníci
Čapek Petr, Filip Bílý, Štefanisko Martin a Štefanisko Luděk a Tatru tady převzali. Po příjezdu
do Bezdružic je nadšeně zdravili lidé.

Hasiči
První ostrý výjezd hasičů s novým zásahovým autem byl v neděli 31. srpna před 16. hodinou.
Hořela sláma na poli u Poloučan. Výjezd zvládli a po dvouhodinovém zásahu se úspěšně vrátili
na základnu. Další akcí, kde se s Tatrou zapojili, bylo Bezdružické parní léto. Tam zajišťovali
doplnění vody do parní lokomotivy a to jak v sobotu (6. 8. 2016) tak i v neděli (7. 8. 2016).
13. srpna hasiči vypomáhali při akci Den otevřených dveří na zámku v Bezdružicích, kde točili
pivo a kofolu. Ve dnech 26. srpna a 14. září při velkých vedrech kropili fotbalové hřiště a
naváželi vodu do nádrží. Opět se ukázalo, jak je Tatra potřebná. Dne 9. 9. 2016 proběhla ukázka
Tatry pro děti z MŠ. Nejprve dětem ukázali pracovní oděv a poté i zásahový oblek hasičů, ve
kterém se jezdí k ohni. Nakonec si děti vyzkoušely stříkání z děl, přičemž vyprázdnily celou
cisternu. Jako pozornost děti vyrobily nástěnku s hasičskými auty. Dále bylo, díky sponzorům,
zakoupeno nové plovoucí čerpadlo, které bylo zapotřebí jak na plnění cisterny, tak na čerpání

zatopených sklepů a při jiných akcích. Cena tohoto čerpadla přesáhla 24 000 Kč. Sponzoři, kteří
se na zakoupení čerpadla podíleli jsou manželé Oravovi, Autodoprava Kozák, Jadroň Miroslav,
Belas JS s. r. o., Pekařství Pustina. V podzimních měsících proběhly práce na zateplení hasičské
zbrojnice, které spočívalo ve výrobě nových vrat, výměně okna, zateplení stropu a pořízení
akumulačních kamen. Úpravy byly nutné, aby Tatra přečkala následující zimu. Hasičská zábava
se konala v pátek 28. října od 20:30 hod.
10. Péče o obyvatelstvo, sociální a zdravotní záležitosti

Do zápisu patří zdravotní stav obyvatelstva,
činnost domů s pečovatelskou službou, domovů důchodců a dalších sociálních a zdravotnických zařízení v obci, péče o seniory,
zaměstnanost a nezaměstnanost, sociální podpora apod.

V Bezdružicích žádný dům s pečovatelskou službou, ani dům pro ubytování seniorů není.
Zatím je pouze vypracována studie na vybudování takového zařízení v domě čp. 29 na náměstí.
Lidmi v důchodovém věku je využíván dům s pečovatelskou službou v Konstantinových
Lázních. Staří lidé, pokud jsou soběstační, žijí ve svých domcích nebo bytech. Pokud pomoc
potřebují, je tato péče většinou na potomcích. V rámci zdravotnictví je starým lidem
poskytována tzv. domácí péče. To znamená, že staré lidi navštěvuje v jejich bytech zdravotní
sestra za účelem rehabilitací a odběrů. Pro seniory je také možné zajistit mobilní pečovatelskou
službu. Ta spočívá např. v rozvozu obědů, výpomoci v domácnosti a při osobní hygieně,
zajištění léků, ošetření nohou apod. Tuto službu finančně podporuje město.

11. Různé, informace o činnosti kronikáře

Do této kapitoly je možné zařadit vše důležité, co nebylo vhodné
zařadit do předcházejících kapitol. Je zde prostor pro vzpomínky pamětníků nebo restrospektivní zápis. Kronikář může popsat své
výjimečné zážitky, co ho zaujalo apod.

12. Přílohy (fota, výstřižky z tisku, videozáznamy, plakáty, pozvánky, upomínkové předměty. Otisky razítek....) v samostatných
evidencích, roční přírůstky zaznamenat

