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ÚVODNÍ SLOVO
starosty města
Vážení spoluobčané,
tento měsíc si dovolím svůj úvodník zahájit následujícím citátem a jsem přesvědčen, že se mnou jistě dáte autorovi za pravdu.
,,Život utíká jako prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji.“
Lucius Annaeus Seneca
(4. stol. př. n. l. - římský filosof, dramatik, básník, politik a spisovatel)
Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a jak se říká, sv. Anna nám již přinesla chladna z rána. Poslední školní den při rozloučení 9. třídy se školou jsme
se zároveň rozloučili s dlouholetým pedagogem Mgr. Pavlem Burdou, vynikajícím učitelem matematiky, zarputilým trenérem atletiky i florbalu a bývalým
ředitelem bezdružické školy. Při této příležitosti Mgr. Pavlu Burdovi byla předána plaketa Jana Ámose Komenského za celoživotní přínos pro školství. Ještě
jednou děkujeme a přejeme zasloužený odpočinek.
Třetí červencový víkend se konalo již tradiční parní léto, které se letos neslo
ve znamení výročí 120 let od založení železnice a přilákalo velké množství turistů. Servis pro parničku v podobě zabezpečení vody zajišťovali jako každoročně bezdružičtí dobrovolní hasiči.
Nejednalo se však o jedinou společenskou akci tohoto víkendu. V sobotu odpoledne se na náměstí Kryštofa Haranta uskutečnil koncert nestárnoucí populární zpěvačky Petry Janů. Myslím si, že koncert se povedl a chtěl bych tímto
poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a průběhu. Děkuji také
všem divákům, kteří se koncertu aktivně zúčastnili. Určitě nikdo nelitoval.
A nyní bych Vás rád seznámil s několika informacemi týkajících se města. Výkonný výbor OSH Tachov schválil žádost našich hasičů o dotaci ve výši
10 500 Kč, za které pořídí dvě nové džberovky. Tato atrakce patří mezi velmi
oblíbené činnosti dětí. Výběrové řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce
místních komunikací V Podzámčí a U Tiskárny v Bezdružicích“ vyhrála firma
STRABAG, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 4 707 380,72 Kč
včetně DPH. Dne 27. 7. 2021 proběhlo předání staveniště firmě Vodohospodářské stavby, s.r.o. a v nejbližších dnech by měla být zahájena stavba okružní
křižovatky. Proto žádám obyvatele o shovívavost při průjezdu stavbou. Musíme to opravit! Nemilou záležitostí ovšem je stav naší hasičské zbrojnice.
Po vydatných deštích a větru jsme zjistili, že nejdou otevřít vrata hasičárny.
Přizvali jsme pana Adamce, který při prohlídce zjistil, že příčinou zkřížení vrat
je uhnilý nosný trám. Proto jsme věc byli nuceni konzultovat s MěÚ Stříbro,
OVÚP - památková péče, který navrhl důkladnější prohlídku s odkrytím opláštění věže. Bohužel byl potvrzen havarijní stav většiny spodních nosných trámů. Z tohoto důvodu je potřeba pozvat statika, který navrhne další postup. Závěrem bych Vás a hlavně děti chtěl pozvat na „Rozloučení s prázdninami“,
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které bude tradičně pořádat Sbor dobrovolných hasičů Bezdružice u hasičské
zbrojnice dne 28. 8. 2021.
Přeji všem krásné letní dny.
Lumír Kadlec - starosta
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KONCERT PETRY JANŮ 17. 7. 2021 BEZDRUŽICE
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PŘEDÁNÍ PLAKETY 30. 6. 2021

ROZLOUČENÍ SE ZŠ 30. 6. 2021 BEZDRUŽICE
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RADA A ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Stručné informace z jednání
53. jednání Rady města Bezdružice ze dne 28. 6. 2021
A. Rada bere na vědomí:

Nabídky na výměnu, instalaci plastových oken a dozdění balkonových stěn
v ul. Na Sídlišti č. p. 248, 349 53 Bezdružice.
C. Rada schvaluje:

Smlouvu o dílo za cenu 430 549 Kč bez DPH s firmou EDO plastová okna
Doha Emil, se sídlem Javorová 282, 349 58 Černošín.

Smlouvu o dílo za cenu 95 148 Kč s firmou Marian Valko – kamenictví,
Na Výsluní 561/4, 353 01 Mariánské Lázně.

Finanční dar ve výši 20 000 Kč zničené obci Stebno (obec na Lounsku)
na odstranění následků živelné pohromy.

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 8/2021 z dotačního
programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí
v Plzeňském kraji 2021 ve výši 1 200 000 Kč s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
54. jednání Rady města Bezdružice ze dne 19. 7. 2021
A. Rada bere na vědomí:

Nabídku přímé smluvní kooperace na zajištění zpětného odběru odpadních
elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů společnosti REMA Systém, a.s., se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4.

Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v domě č. p. 260 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 1 + 1 ke dni 31. 7. 2021.

Program 31. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 28. 7. 2021.
C. Rada schvaluje:

Pachtovní smlouvu č. 9/2021 s paní Jiřinou Mazánkovou, bytem U zeleného
ptáka 1145, 148 00 Praha 4 na část pozemku p. č. 2149 (druh pozemku:
ostatní plocha) o výměře 150 m2 v katastrálním území Zhořec u Bezdružic
za účelem zahrady a parkování u rekreačního objektu za roční pachtovné
1 Kč/m2.

Pachtovní smlouvu č. 10/2021 s panem Miroslavem Laubem, bytem Nerudova 418/70, 358 01 Kraslice na část pozemku p. č. 26/1 (druh pozemku: trvalý travní porost) o výměře 80 m2 v katastrálním území Zhořec
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u Bezdružic za účelem využití jako zahrada u rekreačního objektu za roční
pachtovné 100 Kč na dobu neurčitou.
Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN, a. s.,
se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4.
Dohodu o uznání dluhu – nedoplatek na služby za rok 2020 ve výši
6 526 Kč.
Žádost firmy Starnet, s.r.o., Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, IČ:
26041561 o propojení bytových domů č.p. 245, 247, 248, 260 a 261 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice.
Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v domě č. p. 260 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 1 + 1 ke dni 31. 7. 2021.
Přidělení bytu č. 11, Na Sídlišti 260, Bezdružice o dispozicích 1 + 1
od 1. 8. 2021.
Nájemní smlouvu č. 3/2021 na byt č. 11, v ulici Na Sídlišti 260, 349 53
Bezdružice.
Pořízení 100 sad tašek ve variantě A na třídění odpadů EKO-KOM a. s.,
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 za cenu 42,30 Kč/sada včetně DPH.
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
č. K104/21 v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok
2021“ na projekt „Pocta Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic“ ve výši
20 000 Kč.
Smlouvu o dílo se společností IMONT spol. s r. o., Perlová 14, 301 14 Plzeň, IČO: 00516163, DIČ: CZ00516163 na provedení „Rekonstrukce
a rozšíření veřejného osvětlení v ul. Úterská, Bezdružice za cenu
1 191 367,27 Kč bez DPH.
Nejvýhodnější nabídku na stavební práce „Bezdružice, úprava křižovatky
silnice III/201 61 a MK Revolučních Gard – chodník“ společnosti Vodohospodářské stavby s.r.o., Divize 3– Plzeňské komunikace, Křižíkova
2393, 415 01 Teplice, IČO: 40233 308, DIČ: CZ40233308.
Smlouvu o dílo – stavební práce „Bezdružice, úprava křižovatky silnice
III/201 61 a MK Revolučních Gard – chodník“ se společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské komunikace, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO: 40233 308, DIČ:
CZ40233308 za cenu 1 271 400,63 Kč bez DPH.
Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě č. 2733323106 o pojištění majetku se společností UNIQUA pojišťovna, a. s., Evropská 136, 160 12 Praha 6.
Podání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova: „Místa setkáváníNáměstí Kryštofa Haranta Bezdružice“, „Rekonstrukce přísálí kulturního
domu Bezdružice“.
Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce MK V Podzámčí a U Tiskárny
v Bezdružicích“.
Parkování linkových autobusů společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
s. r. o. , Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČO: 25620886.
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D. Rada doporučuje ZM:

Schválit nabytí p. p. č. 504/2 o výměře 700 m2 a p. p. č. 476/4 o výměře
292 m2, ostatní plocha a manipulační plocha, p. č. st. 371 o výměře 766 m 2,
zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy, od Zemědělského družstva Vlčák Černošín, Lipová 335, 349 58 Černošín za cenu 1 000 000 Kč.
E. Rada neschvaluje:

Komunikační ekosystém Mobilní Rozhlas od společnosti MUNIPOLIS
s. r. o., Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno za cenu 1 245 Kč/měsíčně
bez DPH.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V SRPNU 2021
Blahopřejeme
Václav Valenta
Elisa Howorková
Eva Chachulová
Marcela Příkazská

Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, síly a tělesné i duševní
svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

Dne 6. srpna 2021 oslaví pan Václav Valenta 80. narozeniny.
Lvi jsou sice líní páni, náš děda však nezahálí. Dopoledne riskuje, odpoledne
sportuje. Hokej, fotbal, lyžování, televize nezahálí. Střeží celou rodinu a přibral
i Vikinu. Žádnou srandu nezkazí, vždycky nás moc pobaví. Přejeme Ti dlouhá
léta. Jsi nejlepší rozhodčí a jsme s Tebou v bezpečí. Máme Tě moc rádi.
Tvoje rodina
12
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
BEZDRUŽICE
Plán zasedání
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována
od 16. 30 hodin v kultur ním domě v tomto termínu:

29. 09. 2021
27. 10. 2021
24. 11. 2021
15. 12. 2021

(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

ZAJEČÁK
Rybářské závody
Milé rybářky, vážení rybáři, rybářská omladino.
Letošní stav vody na rybníce Zaječí je optimální a tak jsme se rozhodli pro Vás
tento rok uspořádat opět rybářské závody na rybníce Zaječí. Termín těchto závodů jsme pro letošní rok stanovili na sobotu 18. 9. 2021. Veškeré informace
o těchto závodech naleznete v nejbližších dnech na vyvěšených plakátech,
na našich webových stránkách www.zajecak.cz a také na facebooku Zaječí
rybník. Jak jsme již v minulosti avizovali, rádi bychom přiblížili sport „Petrova
cechu“ hlavně i těm nejmenším, mládeži. Pro účastníky závodů budou připraveny dva sektory. První sektor bude právě pro naše nejmenší a mládež do 12-ti
let a druhý sektor bude vyhrazený pro dospěláky. Tímto bychom chtěli Vás
a hlavně pak děti pozvat na letošní rybářské závody, se kterými je spojena
i možnost občerstvení a pro ty nejšikovnější budeme mít opět připraveny hodnotné i vzpomínkové ceny. Doufejme, že nám všem bude přát nejen počasí,
ale i aktuální epidemiologická situace.
Rybáři od Zaječáku
13
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Z ARCHIVU JIRKY BÍZKA
Když lokálka slavila
Z dostupných zdrojů své první výročí zahájení provozu slavila bezdružická lokálka až v roce 1981, tedy po 80 letech. U příležitosti Dne železničářů vyjel
z Pňovan do Bezdružic v sobotu 26. září zvláštní vlak s parní lokomotivou, zapůjčenou ze sbírek Národního technického muzea v Praze. Lokomotiva nesla
hrdý název ARCIVÉVODA KAREL a na lokálce ji obsluhovali strojvůdci Stanislav Vít a Miloš Opial. S pětivozovým vlakem jsem jim na postrku já vypomáhal s tehdy běžně provozovaným motorovým vozem M 131.1386, který dnes
stojí vedle staniční budovy v Bezdružicích. Další oslava proběhla v roce 1986,
tentokrát již v červnu, tedy v měsíci, kdy byl provoz v roce 1901 opravdu zahájen. Tentokrát vlaky tahala lokomotiva 310.093, zapůjčená z Českých Budějovic. Jednalo se o stejnou řadu, která tu jezdila v prvních letech provozu. Obě tyto železniční oslavy se uskutečnily pod hlavičkou kolektivu strojvedoucích,
soutěžících o titul Brigáda socialistické práce. I po dalších pěti letech byla připravována oslava s jízdou vlaků s parní lokomotivou. Tentokrát tu měl být vršovický čtyřkolák řady 434.2186 s připomenutím 90. narozenin lokálky. Bylo
však již po revoluci, socialismus skončil a peníze začaly hrát hlavní roli. Protože pořadatelé neměli k dispozici žádné finanční prostředky, byla akce týden
před plánovaným uskutečněním zrušena. Zůstaly jen plakáty a vydaná brožura
o historii tratě. Lokomotiva 434.2186 si na své účinkování na bezdružické trati
musela počkat dalších 30 let. Do Bezdružic přijela až 17. července 2021, kdy
ji obdivovali návštěvníci 120. výročí lokálky Pňovany – Bezdružice.
Jiří Bízek
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Školní rok 2020 - 2021
Na začátku školního roku nastoupilo do přípravného ročníku 9 žáků. Do základního studia nastoupilo celkem 65 žáků. V tomto školním roce vyučovali: p. Palát, p. Dvorská, p. Oblištil, p. Špíral a sl. Žížková (sólový zpěv).
Ti nejmenší se v prvním pololetí ve skupince budou seznamovat se základní
tónovou řadou, jednoduchými rytmickými celky a nejjednoduššími melodiemi a
formou her budou pronikat postupně do tajů hudby. V druhém pololetí jim
k této skupinové výuce přibude ještě hra na zvolený nástroj. V základním studiu
se vyučuje 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 hudební nauka, kde žáci získávají teoretické znalosti ke hře na nástroj a orchestrální hru, kde žáci zúročují to, co se naučili v individuální výuce. Bohužel z důvodů pandemie se neuskutečnily žádné
třídní přehrávky v pololetí, ani na konci školního roku. Koncert pro MŠ a závěrečný koncert se ze stejného důvodu neuskutečnily. Ve dnech 7.6. – 11. 6. se konaly přijímací a postupové zkoušky, při kterých byli všichni žáci úspěšní. Hodnocení žáků na konci I. pololetí: 65 žáků prospělo s vyznamenáním a v II. pololetí: 62 prospělo s vyznamenáním. Na konci školního roku se odhlásili 4 žáci
z toho důvodu, že končí docházku v ZŠ a nastupují na studia na střední školy.
Zmínil jsem se o výuce orchestrální hry. Samozřejmě, že to je hra v DOM JUVENKA. Dne 26. 6. jsme zahajovali Hudební pergolu v Konstantinových Lázních. Dovolte, abych poděkoval všem žákům i členům dechového orchestru za
jejich práci a obětavost v celém školním roce, všem rodičům, kteří dohlížejí na
řádnou přípravu na výuku, ale i všem ostatním, kteří nám fandí a přejí nám, aby
se nám naše práce dařila. Závěrem bych uvedl několik údajů o poslání základní
umělecké školy. Základní umělecká škola není, jak se mnozí domnívají, doplňující zájmová činnost pro děti, naopak jedná se o úzce specializované základní
vzdělávání, kde se žákovi v přesně vymezeném čase věnují vyučující a vedou
je k zvládnutí zvoleného nástroje. Žáci získají správné hudební návyky, ale tím,
že mají povinnost veřejně vystupovat, tvaruje se i jejich budoucí osobnost pro
život. Děti jsou systematicky vedeny k samostatnosti a k práci v kolektivu. Pro
některé se tyto znalosti a zkušenosti stanou základem pro budoucí povolání.
Proto je pro učitele velice nepříjemné, když žák začíná mít výsledky a objeví-li
se složitější problém při hraní nebo v hudební nauce. Pak rodiče to řeší odhlášením ze školy, místo aby se přišli informovat o příčině, proč se chce jejich dítě
odhlásit. Než oslovíme rodiče, aby přihlásili dítě do naší školy, děláme si vždy
patřičné přezkoušení dětí, zda mají dostatečný talent pro výuku na naší škole.
Někdy je v rodině problém finanční, protože za vzdělávání na naší škole se platí
a tak ztratíme výrazný talent.
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Má – li Vaše dítě zájem o hudbu, měli by rodiče takovému dítěti dát šanci jeho
hudební schopnosti rozvíjet. Výběr nástroje však závisí na mnoha fyziologických a anatomických předpokladech dítěte. Při volbě nástroje by se rodiče měli
poradit s vyučujícími naší školy. Dítě se naučí hrát nejen na hudební nástroj,
ale získá do života mnohem víc, což si většina rodičů vůbec neuvědomuje. Dítě
při hře posiluje pevnou vůli, rozvíjí citlivé vnímání a učí se rozlišovat dobré
od špatného. Hudba potlačuje u dětí agresivitu! To je v dnešní uspěchané a přetechnizované době plné počítačů mnohem více potřeba než v minulosti.
„Muzicírování“ napomáhá také intelektuálnímu růstu. Vědeckými pokusy bylo
dokázáno, že dětem, které provozují hudbu, se zvyšuje IQ. Při hře se totiž zapojují různé oblasti mozku. Není třeba dále pokračovat ve výčtu pozitiv, které přináší samotné hraní. Ti, kdo na nějaký nástroj hrají, mi dají za pravdu, že to nejkrásnější na hudbě je RA DOST A POTĚŠENÍ z ušlechtilého koníčka.
Jiří Palát
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HŘBITOV BEZDRUŽICE
Společný hrob města
Mnozí z Vás jste si jistě všimli, že v levém rohu hřbitova v Bezdružicích je vybudován „Společný hrob města Bezdružice“. Jedná se o městský společný hrob,
který byl vybudován v červnu 2021 firmou Marian Valko – kamenictví za celkovou částku 95 148 Kč. Povinnost vybudovat obecní hrob vyplývá z novely
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 277/2017, vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. Obec
má povinnost pohřbít ostatky ze sociálních pohřbů (lidé, kteří nemají žádné příbuzné nebo se o zemřelého nikdo z rodiny nepřihlásil více jak 4 dny - 96 hodin). Městské hroby jsou také využívány v souvislosti s rušením hrobových zařízení, opuštěných hrobů a dalšího pronájmu hrobového místa. Do městského
hrobu jsou ukládány urny z rušených a opuštěných hrobů. Nájemce je povinen
odstranit hrobové zařízení, avšak urny zůstávají na hřbitově, pokud nejsou přesunuty na jiné pohřebiště. V řádu pohřebiště města Bezdružice je stanovený postup při rušení hrobů takto: při ukončení nájmu je nájemce vyzván k vyklizení
hrobu od movitých i nemovitých věcí v souladu s § 2225 občanského zákoníku,
kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku, lidské ostatky nejsou věcí.
Kristýna Čapková
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„ZA BEZDRUŽICKO KRÁSNĚJŠÍ“
V loňském roce po vzájemné domluvě vznikla skupina “Za Bezdružicko krásnější“, kterou z většiny tvoří část zastupitelstva, která s nápadem přišla. Posléze
se k nám připojili a připojují i další občané, kterým také není lhostejný vzhled
obce a naše činnost je zaujala a chtějí nás podpořit. Důvodem vzniku skupiny
byla chuť vylepšit některé obecní části zeleně. A poté, co uplynula záruka firmy,
která měla zeleň u MŠ na starost, kvůli které jsme pro porušení dotace nemohli
zasáhnout dříve, jsme se vrhli na tento objekt, kterým jsme celou tuto naši misi
započali. V těchto místech jsme upravili vzrostlý vrbový porost, ze kterého jsme
vytvořili přírodní tunel svázáním proutků v horní části. Naše další zastávka byla
na náměstí, kde jsme v přilehlých parcích (parky vedle cukrárny a parčík vedle
bývalé Coop prodejny) vytrhali a ostříhali nevzhlednou zeleň, vyndali z ní odpadky a jiné cizí předměty, a tak se parky krásně prosvětlily. Dále jsme upravili
i velmi rozrostlou tůji v Plzeňské ulici, kterou jsme též ostříhali a dali jí reprezentativní vzhled. Po půl roce jsme se opět vrátili do prostor zahrady u MŠ, kde
jsme provedli nezbytné úpravy již zmíněného tunelu, vypleli záhony a sestříhali
okrasné keře podél chodníku k hlavnímu vchodu do školky. Poté někdo přišel
s nápadem, že bychom se měli věnovat i okolním vesnicím, a proto jsme vyrazili na jejich obhlídku. Po jejich projetí jsme naši působnost rozšířili i do Kamýku
a Zhořce, kde jsme v obou zmíněných obcích zkrášlili předválečné křížky na návsích a upravili prostranství kolem zastávek a kontejnerů. Poslední dvě zmíněné
úpravy jsme provedli i v Řešíně. Cestou zpět do Bezdružic jsme objevili další
předválečný křížek v Pačíně, který si také zaslouží úpravu. A u bytovek se místní občanky, které v této části Bezdružic bydlí, starají o zeleň a květiny přímo
před bytovými domy, kterou si z části samy vysázely a udržují si to tam samy.
Za to jim děkujeme! I nadále budeme pokračovat v pracích dle potřeby a doufáme, že tento náš spontánní nápad ponese své ovoce a vy se s námi budete v našem okolí cítit lépe.
Štefanisko Luděk
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21. ROČNÍK TURISTICKÉHO
POCHODU
Teplá - Bezdružice

V neděli 18. července se uskutečnil 21. turistický pochod na podporu myšlenky
železničního propojení Bezdružic a Teplé, které by umožnilo přímé vlakové
spojení Plzně a Karlových Varů. Již tradičně byl začátek pochodu rozdělen
na několik etap. Krátce před devátou hodinou přijel vlak od Mariánských Lázní. Cca ve tři čtvrtě na deset přijel autobus náhradní autobusové dopravy
z Bezdružic. Krátce před desátou hodinou přijel osobní vlak ze směru Karlovy
Vary. Tímto vlakem přijela známá skupina turistů ze Sokolova. V čase mezi
příjezdy vlaků a mimořádné linky autobusu se na trasu pochodu vydalo několik
turistek a turistů z Teplé a blízkého okolí. Celkem se na letošní trasu pochodu
vydalo třicet pět turistů. Nejvzdálenějším účastníkem pochodu býval
v minulých letech turista z Náchoda. Ten se letos také zúčastnil, ale vzdáleností
ho překonal turista z Blanska. Letošní pochod měl ve své první části možnost
volby zcela nové trasy z Kláštera Teplá přes Šafářské Domky lesem přes osadu
Ovčí dvůr do Heřmanova. Ti, kteří si chtěli cca o 3 km trasu pochodu zkrátit,
šli z Kláštera Teplá po silnici do Heřmanova. Trasa dále pokračovala
v minulosti již vyzkoušenou trasou přes Beroun pod ves Zahrádka, kde se odbočilo doleva směr Staré Sedlo. Cca 200 m před Starým Sedlem turisté odbočili ostře doprava na lesní svážnici. Z vlivem dešťů podmáčené lesní svážnice
účastníci pochodu po cca 3,3 km odbočili doprava do bývalého Rekreačního
areálu Bezdružice (v minulosti Letní dětský tábor Horník). Dále trasa pokračovala přes areál „Údolí volavek“ k Zaječímu rybníku. U Zaječího rybníka si turisté mohli vybrat tři varianty závěrečné části pochodu. Nejkratší varianta vedla
od Zaječího rybníka cestou mezi ohradníky kolem rybníka pod zámkem směrem do Bezdružic. Cíl pochodu byl na vlakovém nádraží, kde po celý víkend
probíhaly oslavy 120 let železniční trati Pňovany – Bezdružice a kde se všichni
mohli po náročném pochodu občerstvit. Zajímavou fotodokumentaci jednoho
z tradičních účastníků pochodu si můžete prohlídnout pod odkazem 18.7.2021TP-Teplá-Bezdružice – zbuchmika – album na Rajčeti (idnes.cz).
Za účastníky pochodu: Jan Soulek
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FOTBAL - MLADŠÍ ŽÁCI 2020/2021
Okresní přebor
Do okresního přeboru mladších žáků se přihlásila tři družstva – TJ Jiskra Bezdružice, FK Planá a TJ Slavoj Chodová Planá. Hrálo se turnajově systémem každý s každým. Z epidemiologických důvodů byly odehrány jen tři turnaje. Naši
si vedli výtečně, což dokazuje tabulka nedokončené soutěže.
pořadí

družstvo

zápasy výhra remíza prohra skóre

body

1.

TJ Jiskra Bezdružice

6

4

1

1

24:15

13

2.

FK Planá

6

1

3

2

16:23

6

3.

TJ Slavoj Chodová
Planá

6

1

2

3

20:22

5

ONDRÁŠOVKA CUP POHÁR MLÁDEŽE 2020/2021
V sezóně 2020/2021 jsme se zúčastnili soutěže ONDRÁŠOVKA CUP POHÁR
MLÁDEŽE 2020/2021, kategorie U 12. V 1. předkole jsme byli nalosováni
do skupiny H, kde jsme v areálu Slovanu Plzeň ve středu 16. 9. 2020 odehráli
čtyři utkání. Obsadili jsme konečné čtvrté místo, když jsme zaznamenali jedno
vítězství nad FC Křimice, dvě prohry s SK SENCO Doubravka a SK Slovan Plzeň 1910 a jednu remízu s FK Hvězda Cheb.
Pohár hejtmana
Loni na podzim jsme naše mladší žáky přihlásili do Poháru hejtmana Plzeňského
kraje. V prvním kole jsme ve středu 23. 9. 2020 na domácím hřišti přivítali tři
kvalitní soupeře – FC Viktoria Plzeň U12, FK Rokycany, SENCO Doubravka
U13. S Viktorií Plzeň U12 jsme prohráli 0:6, FK Rokycany jsme porazili 2:0
a od mužstva SENCO Doubravka U13 jsme obdrželi osm gólů a žádný gól jsme
nevstřelili. I druhé kolo se mělo odehrát na našem hřišti. Vlivem epidemiologických opatření byla ale celá soutěž ukončena. První kolo Poháru hejtmana jsme
odehráli ve složení: Bílý Richard, Bocan Samuel, Böhm Martin, Houdek Jiří,
Hošek Jan, Kadlec David, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kašparová Eliška, Kolesa
Matyáš, Košátko Adam, Soulek Jan. Trenéři: Doležal Jiří, Soulek Jan.
O pohár předsedy OFS
Fotbalová asociace České republiky ukončila dnem 4. 5. 2021 nedohraný soutěžní ročník 2020/2021. Na základě aktuálních epidemiologických podmínek nabídl Okresní fotbalový svaz Tachov odehrát v jarní části sezóny utkání mládeže
ve všech věkových kategorií jako „Turnaj o pohár předsedy OFS Tachov“.
V kategorii mladších žáků výzvu nepřijal FK Planá, a tak jsme se systémem doma – venku dvakrát střetli s Chodovou Planou. V domácím utkání, které se hrálo
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v pátek 18. června, jsme soupeře suverénně přehráli výsledkem 13:4. Góly
do soupeřovy branky vstřelili tito hráči: Soulek Jan 4, Košátko Adam 3, Kašpar
Jiří 2, Šmídmajer Matěj 2, Hošek Jan 1, vlastní 1. V následném penaltovém
souboji jsme byli úspěšnější v poměru 8:6. Utkání jsme odehráli ve složení: Kašparová Eliška, Bílý Richard, Bocan Samuel, Böhm Martin, Hošek Jan, Kašpar
Jiří, Košátko Adam, Soulek Jan, Šmídmajer Matěj, Vopat Tomáš. Trenér: Soulek Jan. O týden později bylo utkání v Chodové Plané velmi vyrovnané.
Po hezkém a dramatickém souboji jsme se se soupeřem rozešli smírně
po výsledku 6:6. Naše góly vstřelili tito hráči: Soulek Jan 3, Böhm Martin 1,
Kašpar Jiří 1, vlastní 1. V následném penaltovém souboji byl tentokrát lepší
soupeř v poměru 7:3. Utkání jsme odehráli ve složení: Kašparová Eliška, Bílý
Richard, Bocan Samuel, Böhm Martin, Hošek Jan, Kašpar Jiří, Kolesa Matyáš,
Košátko Adam, Machulka Jonatan, Soulek Jan, Vopat Tomáš. Trenéři: Doležal
Jiří, Soulek Jan
2. ročník Memoriálu Milana Brůžka
V sobotu 3. července jsme se z důvodu prázdnin a dovolených ve značně oslabené sestavě zúčastnili v Chodové Plané turnaje na počest bývalého fotbalového funkcionáře a rozhodčího.
FK Planá – TJ Jiskra Bezdružice

5:3

Kašpar Matyáš 2, Kolesa Matyáš 1

TJ Jiskra Bezdružice – TJ Slavoj Ch. Planá dívky 8:0

Kašpar Jiří 3, Kašpar Matyáš 3, Kolesa Matyáš 1,
Košátko Adam 1

TJ Jiskra Bezdružice – TJ Slavoj Ch. Planá „A“ 7:3

Bílý Richard 3, Kašpar Matyáš 3, Kašpar Jiří 1

TJ Rozvoj Trstěnice – TJ Jiskra Bezdružice

9:3

Kašpar Matyáš 2, Kolesa Matyáš 1

TJ Jiskra Bezdružice – FC Viktoria M. Lázně

3:7

Kašpar Jiří 2, Kolesa Matyáš 1

V konečné tabulce jsme obsadili 4. místo. Eliška Kašparová získala cenu
pro nejlepší brankářku turnaje. Turnaj jsme odehráli ve složení: Kašparová Eliška, Bílý Richard, Hošek Jan, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kolesa Matyáš,
Košátko Adam, Vopat Tomáš. Trenér: Doležal Jiří.
Za mladší žáky TJ Jiskra Bezdružice: Jan Soulek
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KOUPALIŠTĚ KŘIVCE

50 LET KOUPALIŠTĚ
Psal se rok 1971 a na Nezdickém potoce se právě dokončila stavba koupaliště. Letos uplyne 50 let od této události a my si ji připomeneme ve dnech
6. 8. - 7. 8. 2021 „Slavnostmi na koupališti“, kde se nám během dvou dnů
představí hned několik kapel.
Pá: 19.00 hodin Agnes Rock Revival
So: 16.00 hodin Madmen
18.00 hodin Cerberos
20.00 hodin Grande Tete

21.00 hodin Nazgul
Budeme se na Vás těšit s Chodovarem na čepu a pochoutkami na grilu.
Zenklovi
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AKCE A KULTURA
Plán akcí na rok 2021
28. 08.
10. 09.
2. 10.
16. 10.
6. 11.
27. 11.
4. 12.
5. 12.
12. 12.
23.12.

Rozloučení s prázdninami
Zájezd na Zahradu Čech
Drakiáda
Chovatelská výstava
Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská
Pochůzka Mikuláše
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem
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MěÚ Bezdružice pořádá zájezd
na výstavu

Zahrada Čech Litoměřice
Pátek: 10. 9. 2021
Cena: cca 400 Kč
Počet míst: 15 osob
Odjezd: v 6 hodin od sv. Floriána
Přihlášení a bližší informace na telefonu číslo 602 703 736
nebo v podatelně úřadu nejpozději do 3. 9. 2021.
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28. 8. 2021
od 14. 00 hodin

náměstí Kryštofa Haranta
Občerstvení zajištěno.
Zábavné hry a soutěže.
Na závěr oblíbená pěna.

Pořadatel: SDH Bezdružice
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