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Vážení spoluobčané,
letošní nevalné léto se pomalu dostává do své druhé poloviny. Srpnová pranostika slibuje: Pěkně-li na Vavřince a Bartoloměje, krásný podzim se na nás
zasměje.
A nyní pár slov k uplynulému měsíci a k tomu nadcházejícímu. Dne 1. července jsme obdrželi rozhodnutí o obdržení dotace na vypracování nového územního plánu ve výši 400 000 Kč, který se již zpracovává firmou Haskoning
DHV Czech Republic spol. s. r. o.
Firma Skanska a. s. v současné době finišuje s rekonstrukcí vlakového nádraží, kde jsou již dokončeny nové toalety, které jsou přístupné veřejnosti pomocí
mincového automatu. V minulých týdnech byly také dokončeny asfaltové povrchy.
Dobrou zprávou pro nájemníky bytového domu čp. 247 je blížící se výměna
oken, kterou provede firma EDO – Plastová okna, která v minulosti měnila
okna i na bytovém domě čp. 260 a 261 a máme s ní dobré zkušenosti.
Mnozí z vás jste si mohli všimnout krásně upraveného okolí bytovky čp. 245,
za jejíž upravený vchod a pestrou škálu květinové výsadby můžeme poděkovat zejména paní Jamrichové a paní Vašíčkové. Jsem rád, že se zde najdou lidé, kterým záleží na vzhledu města. O to víc mě pak mrzí, že se najdou nejmenovaní mladíci, kteří si jejich práce neváží.
Partička dalších nadšenců upravila tentokrát prostor u bývalé prodejny řeznictví a uzenářství na náměstí. Zmizely odtud odpadky schované pod přerostlým
plazivcem, který následně dostal nový vzhled.
V minulém zpravodaji jsem se zmínil o úhynu ryb v rybníku v Dolních Polžicích. Z výsledků rozboru, který provedla hasičská laboratoř z Třemošné vyplývá, že příčinou úhynu ryb nebylo znečištění vody žádnou nebezpečnou látkou ani fekálií. Limity pH i koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě byly
v normě a koncentrace amonných iontů a dusitanů byla hluboko pod přípustnými limity.
Dobrovolní hasiči měli v červenci jeden výjezd, který se týkal technické pomoci při transportu pacienta. Na konci srpna připravuje náš dobrovolný sbor
hasičů pro děti rozloučení s prázdninami. Tímto Vás na tuto akci srdečně zvu.
Děti se mohou těšit na sladké odměny, různé soutěže a v případě příznivého
počasí bude i pěna. Na občerstvení se mohou těšit i dospělí.
Lumír Kadlec, starosta města

3

Bezdružický zpravodaj 8/2020

Plán zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
na 2. pololetí roku 2020
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována
od 16.30 hodin v Domě U Haranta, nebo v kulturním domě
v těchto termínech:

05. 08. 2020 (od 16.00 hodin)
30. 09. 2020
26. 10. 2020
25. 11. 2020
16. 12. 2020
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Oznámení ke zpětnému odběru spotřebičů
značky SAMSUNG
Společnost ASEKOL a. s. zajišťující zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení pozastavuje od 1. 8. 2020 zpětný odběr veškerých televizorů a počítačových monitorů značky SAMSUNG ze všech sběrných míst. Na sběrném dvoře v Bezdružicích nemohou být přijímány spotřebiče značky SAMSUNG
z důvodu, že společnost SAMSUNG nefinancuje sběr elektroodpadu probíhající na tomto sběrném místě.
Společnost SAMSUNG vám sdělí nejbližší sběrné místo, kde můžete ke zpětnému odběru odevzdat váš vysloužilý spotřebič SAMSUNG.
Kontakt na společnost SAMSUNG:
Tel: 225 020 777
Email: info@samsung.cz
Případně se obraťte na prodejny SAMSUNG
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Práce rady města a zastupitelstva města
18. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice - 24. 6. 2020


1.
2.
3.
4.
5.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
Informace o přípravě a realizaci projektů.
Informace o činnosti finančního výboru.
Informace o činnosti kontrolního výboru.
Zastupitelstvo města schvaluje:
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Program zasedání.
Záměr prodeje pozemku p. č. 164/14 o výměře 5115 m2 (druh pozemku:
trvalý travní porost) v k. ú. Polžice u Bezdružic za cenu 100 Kč/m2
bez DPH.
Záměr prodeje pozemku p. č. 1977 o výměře 557 m2 (druh pozemku: zahrada) v k. ú. Zhořec u Bezdružic za cenu 100 Kč/m2 bez DPH.
Záměr prodeje pozemku p. č. 138/8 o výměře 870 m2 (druh pozemku: orná
půda) v k. ú. Bezdružice za cenu 170 Kč/m2 bez DPH.
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12007126/ VB/001, umístění distribuční soustavy na pozemcích p. č. 771/12
a p. č. 1604 v katastrálním území Bezdružice se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly. Jednorázová náhrada za zařízení věcného břemene činí 6 292 Kč včetně DPH.
Záměr směny části pozemku p. č. 504/3 o výměře 900 m2 a části pozemku
p. č. 504/24 o výměře 600 m2 za část pozemku p. č. 504/4 o výměře cca
400 m2 a část pozemku p. č. 504/25 o výměře 350 m2 od společnosti
NFS s.r.o., Nádražní 32/41, 693 01 Hustopeče za cenu 205,70 Kč/m2 včetně DPH.
Rozpočtové opatření č. 4/2020.
Střednědobý výhled rozpočtu města Bezdružice na rok 2021 – 2024.
Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za účetní období 2019
sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
Závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy nezávislých auditorů
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 bez výhrad.
Řád veřejného pohřebiště.
Plán práce finančního výboru na 2. pololetí r. 2020.
Plán zasedání ZM na 2. pololetí v r. 2020.
Přílohu č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Mateřské školy a Základní
umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183,
349 53 Bezdružice.
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16. Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 150 000 Kč na zateplení domu V Lukách 237, 349 53 Bezdružice.
35. jednání Rady města Bezdružice - 13. 7. 2020


1.
2.

3.
4.
5.



1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.


1.

Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6,
110 15 Praha 1 o poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč z programu 11763
– Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 – 2023, název
akce: Územní plán Bezdružice.
Informace o připravované rekonstrukci části distribuční sítě NN v městě
Bezdružice, místní části Řešín.
Informace o připravované rekonstrukci části distribuční sítě NN v městě
Bezdružice, místní části Zhořec.
Program 19. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 22. 7. 2020.
Rada města schvaluje:
Program jednání.
Smlouvu o dílo na výměnu oken v ulici Na Sídlišti č. p. 247, 349 53 Bezdružice s firmou EDO – plastová okna Emil Doha, Javorová 282,
349 58 Černošín v celkové částce 551 496 Kč včetně DPH.
Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku tepelné energie od společnosti FLEA TEPLO s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov.
Nájemní smlouvu č. 7/2020 na část pozemku p. č. 13/1 o výměře 100 m2,
druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice.
Umístění 2 - 4 chatek na pozemku p. č. 902/1 v k. ú. Křivce.
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 34292020 s Plzeňským krajem,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň na akci „Výměna dešťové kanalizace
v ulicích V Podzámčí, Západní a U Tiskárny – 2. etapa“ ve výši
370 000 Kč.
Celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu
od 3. 8. 2020.
Rada města neschvaluje:
Nabídku STUDIA IMAGE 2000, vydavatelství, Bartošova 15,
760 01 Zlín 1 na prezentaci ve stolním kalendáři ČESKÁ REPUBLIKA
2021 za cenu 4 390 Kč bez DPH.
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19. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice - 22. 7. 2020


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
Vývoj daní od roku 2005 do roku 2020 - 2. čtvrtletí.
Zůstatky na bankovních účtech.
Zůstatky na úvěrových účtech.
Rozbor plnění rozpočtu za 2. čtvrtletí r. 2020.
Informaci o činnosti finančního výboru.
Informace o činnosti kontrolního výboru.

Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Revokaci usnesení č. 18/C3/2020.
4. Revokaci usnesení č. 18/C5/2020.
5. Prodej části pozemku p. č. 202/17 o výměře cca 3 500 m 2 (druh pozemku:
orná půda) v k. ú. Křivce k výstavbě rodinného domu za cenu 100 Kč/m2
bez DPH.
6. Záměr prodeje pozemku p. č. 161/14 (druh pozemku: ostatní plocha)
o výměře 188 m2 v k. ú. Polžice u Bezdružic za účelem využití jako zahrada u rekreačního objektu za cenu 200 Kč/m2 bez DPH.
7. Kupní smlouvu č. 2/2020 na pozemek p. č. 1977 o výměře 557 m 2 (druh
pozemku: zahrada) v k. ú. Zhořec u Bezdružic. Kupní cena pozemku
je 67 397 Kč včetně DPH.
8. Uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě na směnu části pozemku
p. č. 504/3 o výměře 900 m2 a části pozemku p. č. 504/24 o výměře
600 m2 ve vlastnictví města Bezdružice za část pozemku p. č. 504/4 o výměře cca 400 m2 a za část pozemku p. č. 504/25 o výměře 350 m2 vše
v k. ú. Bezdružice, ve vlastnictví společností NFS s.r.o., Nádražní 32/41,
693 01 Hustopeče za cenu 205,70 Kč/m2 včetně DPH.
9. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015564/VB/01 Kohoutov, TC, p. č. 295 –
kNN, pro uložení kabelu NN do pozemku p. č. 359 v katastrálním území
Kohoutov u Bezdružic, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1 210 Kč včetně DPH.
10. Uložení výkopku do prostor stávající zpevněné asfaltové plochy a okolí
na pozemku p. č. 504/3 do výše a tvaru již upravované navážky pro budoucí sportovní plochu a vybudování nové zpevněné asfaltové plochy
společností NFS s.r.o. na své náklady na určeném místě v městě Bezdružice.
11. Vyřazení skateparku, inventární číslo: 2000118 v hodnotě 989 641 Kč
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12. Rozpočtové opatření č. 5/2020.
13. Obecně závaznou vyhlášku města Bezdružice č. 1/2020, o nočním klidu.
14. Obecně závaznou vyhlášku města Bezdružice č. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému
nakládání se stavebním odpadem na území města Bezdružice.


1.

2.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
Záměr prodeje pozemků p. č. 493/1 (druh pozemku: trvalý travní porost)
o výměře 3 938 m2, p. p. č. 493/16 (druh pozemku: ostatní plocha) o výměře 446 m2 a p. p. č. 21/1 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 323 m2 vše v k. ú. Polžice u Bezdružic za účelem vybudování
sportoviště za cenu 100 Kč/m2 bez DPH.
Záměr prodeje p. p. č. 161/3 (druh pozemku: ostatní plocha) o výměře
998 m2, p. p. č. 161/1 (druh pozemku: ostatní plocha) o výměře 831 m2
a p. p. č. 161/7 (druh pozemku: ostatní plocha) o výměře 487 m 2
vše v k. ú. Polžice u Bezdružic.
Lumír Kadlec, starosta města

Kontejner na textil
Společnost TextilEco a.s., zajišťuje provoz kontejneru na textil, který
je umístěn v ulici Na Sídlišti. Firma byla již několikrát požádána o odvoz textilií z důvodu plného kontejneru. Vždy přislíbila odvoz, zatím tak bohužel neučinila. Situaci stále řešíme a žádáme občany, aby nenechávali tašky s oděvy
u kontejneru na zemi. Takto odložené oděvy mimo kontejner jsou znehodnoceny vlivem počasí, musí být vyhozeny a tím není splněn účel tohoto sběru.
Jaroslava Urbánková, referentka odboru životního prostředí

Blahopřejeme
V měsíci srpnu 2020 se dožívá
významného životního jubilea
Vladislav Bešťák
Elisa Howorková
Marie Němcová
Jiří Houser
přejeme do dalších let mnoho zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
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20. ročník turistického pochodu Teplá – Bezdružice
V neděli 19. července se uskutečnil jubilejní 20. 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, který byl tentokrát mimořádně vypraven z Plzně. 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 letošní trasu pochodu rozhodlo pokořit šedesát sedm nadšenců. Nejvzdálenějším účastníkem
pochodu byl již poněkolikáté turista z Náchoda, který si vždy pochod zpestřuje
sběrem hub a plaváním v Zaječím rybníku.
Jubilejní pochod vedl výhradně po značených pěších turistických trasách.
Po žluté si cca po dvou kilometrech mohli zájemci prohlédnout areál Kláštera
Teplá. Následně se turisté po červené přes ves Křepkovice a kolem pomníku
letecké havárie z roku 1970 dostali na rozcestí v Loučském lese. Před několika
měsíci nově vyznačená zelená turistická trasa vedla účastníky pochodu přes
Loučky a Kamýk kolem Lámanického rybníku do Řešína. Cesta do Bezdružic
byla možná buď po jednodušší „silniční“ a nepříliš atraktivní trase, nebo
po náročnější, ale turisticky neobyčejně zajímavé žluté turistické trase kolem
bývalého židovského hřbitova. Vzhledem k tomu, že se letos neuskutečnilo
Bezdružické parní léto, byl cíl pochodu na náměstí Kryštofa Haranta,
kde se turisté mohli občerstvit v cukrárně Bellissima a také si v Domě U Haranta mohli prohlédnout výstavu o historii autobusové dopravy v regionu.
Zajímavou fotodokumentaci jednoho z účastníků pochodu si můžete prohlídnout pod odkazem https://zbuchmika.rajce.idnes.cz/19.7.2020-TP_TeplaBezdruzice.
Za účastníky pochodu Jan Soulek
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1.

FOTBAL – starší přípravka

ročník Memoriálu Milana Brůžka – Chodová Planá – 27. 6. 2020

Na závěr velmi zvláštní jarní fotbalové sezóny jsme byli pozváni do Chodové
Plané na 1. ročník Memoriálu Milana Brůžka. Turnaje se zúčastnilo osm družstev. Hrálo se systémem každý s každým 1 x 15 minut.
V prvním utkání jsme narazili na nově tvořené družstvo děvčat Chodové Plané. Děvčata se snažila, urputně bojovala, ale fotbalově jsme byli jasně lepší.
Konečný výsledek 6:1 v náš prospěch odpovídal dění na hřišti. V dalším utkání jsme po jednoznačném průběhu porazili domácí „béčko“ 7:0. Třetím soupeřem bylo družstvo TJ Rozvoj Trstěnice. Naši byli fotbalově lepší, brankář soupeře podával výborný výkon, a tak o výsledku rozhodl jediný gól v síti soupeře. Čtvrté utkání v turnaji bylo, jak se později ukázalo, velmi důležité pro konečné pořadí v celém turnaji. Utkání s našim tradičním soupeřem z Lázní
Kynžvart jsou vždy velmi vyrovnaná. Naši hráli výborně a po devíti minutách
jsme vedli 3:0. V posledních pěti minutách soupeř náš náskok dvakrát snížil,
ale na vyrovnání to nestačilo. Další utkání jsme sehráli s domácím „A“ mužstvem. Bez větších komplikací jsme zvítězili v poměru 4:2. Po pěti vítězstvích
jsme měli turnaj skvěle rozehraný. V předposledním utkání ale na naše družstvo „padla deka“. S Viktorií Mariánské Lázně jsme brzy prohrávali 0:2
a do konce utkání nám soupeř vstřelil další dva góly. Poslední utkání
s FK Planá mělo zajímavý náboj. K vítězství v turnaji jsme potřebovali zvítězit. Remíza by znamenala 3. místo a porážka by nás odsunula na 4. místo.
Soupeř skvěle začal a již v první minutě se dostal do vedení. V duchu pořekadla „první vyhrání z kapsy vyhání“ naši v 2. minutě vyrovnali a ve čtvrté minutě šli do vedení. Dalšími góly v 6. a 7. minutě jsme soupeře definitivně zlomili a ve zbytku utkání jsme si už vítězství v tomto utkání i v celém turnaji
pohlídali. Po odpočítání posledních deseti vteřin utkání našimi fanynkami
a fanoušky jsme mohli začít slavit.

Výsledky:
Chodová Planá dívky – J. Bezdružice

1:6 Kašpar Jiří 2, Bocan Samuel,
Houdek Jiří, Hošek Jan, Kašpar Matyáš
7:0 Šmídmajer Matěj 3, Bocan
Samuel 2, Houdek Jiří, Kašpar Jiří
0:1 Soulek Jan
3:2 Houdek Jiří, Kašpar Jiří,Šmídmajer Matěj
4:2 Bocan Samuel, Houdek Jiří,
Kašpar Matyáš, Šmídmajer
Matěj
4:0

J. Bezdružice – Chodová Planá „B“
Trstěnice – J. Bezdružice
J. Bezdružice –Lázně Kynžvart
J. Bezdružice – Chodová Planá „B“
Mariánské Lázně – J. Bezdružice
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J. Bezdružice – FK Planá

4:1 Kašpar Matyáš 2, Bocan Samuel, Böhm Martin

Turnaj skončil skvělým úspěchem našich fotbalistů a jedné fotbalistky. Všem
patří velké poděkování za výkony v celém turnaji. Velký podíl na našem úspěchu má také početná skupina našich fanynek a fanoušků.
Pořadí turnaje:
1. TJ Jiskra Bezdružice
2. TJ Sokol Lázně Kynžvart
3. FK Planá
4. FC Viktoria Mariánské Lázně
5. TJ Slavoj Chodová Planá „A“
6. TJ Rozvoj Trstěnice
7. TJ Slavoj Chodová Planá dívky
8. TJ Slavoj Chodová Planá „B“

25:11
36:8
28:12
24:11
26:16
4:28
6:31
3:35

18 b.
18 b.
15 b.
15 b.
9 b.
2 b.
2 b.
2 b.

Turnaj jsme odehráli ve složení: Bocan Samuel, Böhm Martin, Houdek Jiří,
Hošek Jan, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kašparová Eliška, Soulek Jan, Šmídmajer Matěj.
Trenér: Soulek Jan.
Za TJ Jiskra Bezdružice Jan Soulek

11
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Chodová Planá 27.6.2020

HLEDÁME PRACOVNÍKA - PRACOVNICI
NA ÚKLID A PRANÍ DRESŮ

TJ Jiskra Bezdružice hledá spolehlivou
a zodpovědnou osobu na praní dresů
a úklid kabin. Veškeré zázemí (pračka,
sušáky) je k dispozici na stadionu. Forma smlouvy bude stanovena dohodou.
Hodinová sazba činí 100 Kč.
Pro bližší informace kontaktujte, prosím,
Martina Kadeřávka na telefonním čísle 605 816 675.
12
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Výluka na bezdružické trati
Další etapa udržovacích prací na trati Pňovany – Bezdružice bude probíhat
při nepřetržité výluce ve dnech

od 1. září do 15. září 2020.

V těchto dnech bude veškerá železniční doprava na celé bezdružické trati zcela
nahrazena autobusy. Více informací zatím není k dispozici. Dá se předpokládat,
že půjde pravděpodobně o podobný scénář, jako v letech 2018 a 2019 při výměně mostu a autobusy náhradní přepravy pojedou podle výlukového jízdního řádu.
Jiří Bízek

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Mar anska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 229 Kč/ks.
Prodej: Bezdružice – u požární zbrojnice
30. 8. 2020 - v 14. 15 hodin
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9.00 -16.00 hodin,
tel.: 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz .
13

Bezdružický zpravodaj 8/2020

14

Bezdružický zpravodaj 8/2020

Foto z archivů
Sokol Bezdružice
Tentokrát nahlédněme do knihy „Historie TJ Jiskra Bezdružice“, kterou sepsala paní Vlasta Handzová v roce 1989. V kapitole „Rozvoj tělovýchovy
od osvobození v roce 1945 do r. 1960“ se můžeme dočíst:
Nově příchozí se nespokojují jenom s prací. Zvláště muži se po práci rádi
scházejí. Poněvadž jsou mnozí z nich příznivci fotbalu, není divu, že první
sport, který se v Bezdružicích začal provozovat, je kopaná. Hráčům nevadí,
že nemají hřiště. Hrají fotbal nejdříve na louce před Agroservisem a později
na prostranství před hřbitovem. Zpočátku jim chybí vlastně všechno. Míč,
sportovní obuv, síť, dresy. Od státu dotace čekat nemohou, poněvadž veškeré
peníze jdou na obnovu válkou zničeného hospodářství. Proto je vítaná podpora mecenášů a ti kupují míč a sítě. Sami hráči si pomáhají tak, že pracovní boty upravují na kopačky a první dresy si nechávají ušít z německých praporů.
V roce 1946 byl v Bezdružicích založen Sportovní klub. U jeho zrodu stáli
František Klavrza, dlouholetý předseda klubu Horní Kruty a Otto Ernst, bývalý hráč Českého lva v Plzni. Ustavující schůze byla svolána na 22. května
1946. Od chvíle, kdy byl klub založen si všichni uvědomují, že bez fotbalového
hřiště se neobejdou. Po uvážení bylo rozhodnuto zbudovat hřiště na pozemku
pana Jaroše, kde je dodnes. Organizací práce na budoucím hřišti se stal pan
Štěpán Pondělík a ostatní jej s nadšením následovali. Brigád se zúčastňovali
všichni příznivci fotbalu a nejednou se jich sešlo i dvacet. Za tři měsíce byli
s prací hotovi, třebaže jim nepomáhala žádná technika. Dokončovací práce
na hřišti musely proběhnout nebývalým tempem, protože se mělo už hrát. Ruku
k dílu přišli přiložit téměř všichni, i ženy. Pracovalo se dlouho do noci
a i v neděli dopoledne. Brankové sítě věnoval mužstvu Bohumil Pondělík. První zápas na nově zbudovaném hřišti bezdružičtí vyhráli nad SK Konstantinovy
Lázně 6:0.
Zároveň byl v Bezdružicích 29. listopadu 1946 založen SOKOL. Jeho zakládajícím členem byl František Zíma. Síly příznivců tělesné výchovy se netříštily.
Členové SK Bezdružice byli zároveň členy Sokola. V roce 1948 se obě organizace sloučily v sjednocenou organizaci Sokol Bezdružice. Členové výboru byli
Vojtěch Sloup (ředitel školy), Jaroslav Drábek (ředitel záložny), Stanislav Sýkora (přednosta ČSD), Marie Sýkorová, František Bílek a Jan Svoboda.
Vedle fotbalu se zásluhou Miloše Volejníčka rozběhla činnost hokejistů. Mezi
nejlepší z nich patřil Josef Furka, Miloslav Kovačka, Jaroslav Hervert, Ladislav Filip, Josef Jakoubek, František Prchal, Emil Klůs a Emil Hopp. Vedením
hokeje byl pověřen Bohumil Pondělík a za jeho asistence se vybudovalo
s velkým nadšením starých i mladých hokejové hřiště, kterému nechybělo
ani elektrické osvětlení.
Později byl založen i oddíl ženské házené, který vedl Josef Brabenec.
15
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V roce 1954 se v Bezdružicích dařilo také odbíjené. Proto získal Sokol Bezdružice možnost uspořádat v Bezdružicích oblastní mistrovství ČSSR v odbíjené.
Sjely se sem týmy z krajů Praha, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, České Budějovice a Plzeň. V té době pracoval pod Sokolem i oddíl základní tělesné výchovy
pod vedením Karoliny Švejdové.
Zajímavou kapitolou bezdružického sportu je lyžování. Zdejší krajina
je pro zimní sporty ideální. V roce 1957 se v Bezdružicích konal Sokolovský závod (obdoba dnešního biatlonu?) a bezdružická hlídka obsadila první místo.
Tento závod je zachycen i na 8mm filmu.
Hlídka ve složení Bohumil Pondělík, František Slepička, Jan Švejda a Tomáš
Mundl byla úspěšná i na závodech v Hojsově Stráži a Domažlicích.
V roce 1960 byl nejslabším oddílem v Bezdružicích oddíl fotbalu. Lepšit
se to začalo až v následujícím roce, kdy fotbalisté začali hrát okresní přebor III.
Třídy. Patronát nad TJ si vzal Státní statek i Místní národní výbor.
K TJ Sokol Bezdružice se připojil Sokol Krasíkov a po sloučení se TJ přejmenovala na TJ Jiskra Bezdružice. Nový výbor tvořili zaměstnanci státního statku
a předsedou se stal pan Lhotský.
(některé události v knize nejsou datovány)
Jiří Bízek

Turnaj v Trnové r. 1958
Koubek, Horna, Milota, Novotný B., Musil, Filip,
Marek, Gaiger L., Šťastný, Novotný St., Kříž.
16
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mé

Jak se v Bezdružicích stavělo
III. díl

V roce 1976, kdy byly dokončeny stavby domů v dnešní ulici V lukách a lidé,
včetně naší rodiny, se sem nastěhovali, jsem úspěšně odmaturoval na dopravní
průmyslovce. Moje touha stát se co nejdříve strojvedoucím mě zavedla do lokomotivního depa v Chebu, kde byl služební postup rychlejší než v Plzni.
Po roce života v Chebu na železniční nocležně ve mně dozrálo rozhodnutí,
že takto žít nechci a požádal jsem o přeložení do Plzně. V květnu roku 1978
jsem nastoupil do strojové stanice Bezdružice a začal vozit vlaky na zdejší lokálce. Byl jsem zase doma v Bezdružicích. Ani tady ale perspektiva na získání
vlastního bytu nebyla příliš růžová. Družstevní bytovky patřily státním statkům a lesům, první obecní bytovce se dodnes říká „učitelská“, z čehož se dá
usoudit, že nádražák tehdy neměl šanci.
V této době jsem měl už rok trvající vztah s dívkou, která se později stala mojí
manželkou a je jí i v současnosti. Plánování společného bydlení začalo být aktuální až v jejím maturitním roce. K tomu, abychom tento problém vyřešili
stavbou rodinného domku nás přivedl táta. Svatba v roce 1981 byla samozřejmě především z lásky, ale také trochu z rozumu, abychom mohli zahájit administrativní kroky ke stavbě domu již jako manželé. Kromě toho jsme v den
svatby už věděli i to, že čekáme první děcko.
V dubnu 1982 manželka odjela do porodnice a já jsem začal ručně kopat základové pásy našeho budoucího domova. Tolik náš příběh.
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Co vedlo ostatní tehdejší stavebníky k rozhodnutí postavit vlastní dům netuším,
ale všichni měli určitě společné přání, a to bydlet ve svém. Počátkem 80. let začaly tedy v Bezdružicích růst další čtyři nové domy. V zahradách pod současnou ulicí V lukách měli kromě nás (čp. 250) stavět i Filipovi. Protože ale měli
podezření, že je pozemek mokrý, vyhloubili sondu, která podezření potvrdila.
Ke stavbě domu proto vybrali pozemek v zahradách pod Fučíkovou ulicí (dnes
čp. 251), stejně jako vedlejší Petřinovi (čp. 252). Další nový dům tehdy stavěli
v ulici ČSA Bártovi (čp. 253). I tentokrát s využitím finanční podpory státu.
Myslím, že tenkrát všem náležel příspěvek ve výši 45 tisíc Korun československých. Nám, za to, že jsme stavěli v močále, byl navýšen ještě o 10 tis. To jsme
ještě netušili, jakým přínosem voda na zahrádce bude počátkem 21. století.
A proč v textu zmiňuji narození dětí? Třicet tisíc se dalo získat na tzv. novomanželskou půjčku. Za každé narozené dítě pak byly z dlužné částky odečteny
2000,- Kč a o rok byla prodloužena její splatnost.
I tito stavebníci ještě využili při stavbě domů materiál z bouraček. Ze světa tak
zmizelo bývalé obilní skladiště na nádraží v Cebivi i ruiny stodoly, patřící dříve
k čp. 8 v Řešíně. Nový materiál se dal koupit celkem bez problémů, jen někdy
bylo nutné chvíli počkat na dodávku. Nedostatkový materiál, jako třeba hutní
výrobky (překladové traverzy), se nakupoval na tzv „nákupky“. Zásobování
bezdružické prodejny stavebnin probíhalo z velké části po železnici. Pro cement, vápno a tvárnice se tak jezdilo rovnou na nádraží. Náklad vagonu byl
už předem stavebníky rozebrán, a tak pan Biedermann u něho jen stál a počítal,
kdo si kolik odváží. Určitě byl rád. Cement byl tehdy balen do padesátikilových pytlů a k odvozu do prodejny mu zbylo sotva na jednu Avii. Dopravu
si stavebníci zajišťovali většinou vlastními vozidly, odkoupenými od státních
podniků. Někdo měl traktor s valníkem od statků, my jsme s Láďou Filipem
měli společně nákladní auto PRAGA S5t od Agroservisu. Sami jsme si tak naváželi především všechno, co přijelo vlakem na nádraží v Bezdružicích, písek
z Hradišťského vrchu, Kaznějova a Chotíkova, cihly z cihelny v Chodové Plané
apod. Některý stavební materiál si stavebníci objednávali přímo u výrobce. Dopravu pak pomohl vyřešit zaměstnavatel, Agroservis, nebo to přijelo také vagonem po železnici. Zaměstnavatelé stavebníkům poskytovali různou výpomoc.
Já jsem měl od ČSD dopravu po železnici úplně zdarma, nebo jen za symbolickou částku. Nebyl proto problém objednat kvalitní písek v Suchdole nad Lužnicí a vlak ho do Bezdružic přitáhl tři vagony, které jsme si rozdělili. Při stavbě
našeho domu byl použit ještě jeden materiál ze vzdálené lokality. Někdy koncem 70 let postihla Šumavu sněhová kalamita. Napadl těžký sníh, do kterého
začalo pršet. Z borovic v okolí Všerub se ulámaly celé koruny a v lesích zůstaly
jen holé kmeny nastojato. Se samovýrobou dřeva nám tenkrát pomohli zkušení
lesáci, Honzové Příkazský a Ernst. Přeměnu kulatiny na prkna a trámy nám
provedly pily v Černošíně a v Bezdružicích.
Betony a malty se míchaly v míchačkách přímo na stavbě. Všechny tehdy stavěné domy byly podsklepené a patrové, respektive s obytným podkrovím.
Do patra se plná kolečka zvedala pomocí vrátku, nebo se nahoru jezdilo po šik22
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mé rampě na dřevěném lešení. Nemůže být pochyb o tom, že to byla pěkná
dřina.
O hotových maltových směsích se tehdejším stavebníkům ani nesnilo. Písek
na zdění, nebo omítky se vozil z Chotíkova. Dal se sice koupit již překátrovaný, ale mnohdy bylo nutné celou fůru prosít, a to šlo jen když byl suchý. Podobné to bylo se štukem. Ten si každý stavebník míchal sám. Štukový písek
z Kaznějova bylo nutné nejprve vysušit, prosít na jemném sítě a vmísit do předem vyhašeného vápna s trochou cementu. Inu alchymie.
Zmínil jsem, že nebyl problém s materiálem. To se týkalo především hrubé
stavby. Mnoho věcí sice bylo, ale jen v jednom provedení, možná
jen s drobnými odlišnostmi. Tak měly všechny tehdy stavěné domy stejná okna, dveře i fasádu. Hitem tehdejší doby byly obkladačky Erika s cákanci. Myslím, že je v koupelně měli všichni, jen někdo modré, jiní růžové nebo hnědé.
Tržní hospodářství bylo ještě v nedohlednu. Na přelomu let 1984 a 1985 měli
tito stavebníci hotovo a kolaudovali. Byla to malá slavnost za účasti kolaudační
komise. My jsme se do nového domu nastěhovali v prosinci 1984 a prožili
v něm první Vánoce. Dcera Petra se nám narodila v březnu, již do nového.
V roce 1984 zahajovali stavby v Bezdružicích další stavebníci, ale o tom
až příště.

Jiří Bízek
23

Bezdružický zpravodaj 8/2020

24

Bezdružický zpravodaj 8/2020

25

Bezdružický zpravodaj 8/2020

26

Bezdružický zpravodaj 8/2020

27

Bezdružický zpravodaj 8/2020

28

Stavba domu čp. 251, v pozadí dům čp. 125
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Plán akcí na rok 2020
29. 08.
11. 09.
03. 10.
17. 10.
24. 10.
07. 11.
14.11.
28.11.
05. 12.
06. 12.
13.12
23.12.

Rozloučení s prázdninami
Zájezd na Zahradu Čech
Drakiáda
Chovatelská výstava
Hasičská zábava
Setkání seniorů
Martinské setkání
Zdobení vánočního stromu
Pochůzka Mikuláše
Mikulášská
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem

Plán akcí na rok 2021
12. 1.

Taneční kurz pro dospělé

Pro veliký zájem připravuje Město Bezdružice opět taneční kurz pro dospělé,
který povedou zkušení tancmistři manželé Cíchovi ze Stoda. Kurz bude mít
šest dvouhodinových lekcí. První dvouhodinová lekce začne v úterý
dne 12. 1. 2021 v 19:00 hod v Kulturním domě v Bezdružicích a poté pravidelně každé úterý. Následně bude kurz ukončen závěrečným večerem
dne 20. 2. 2021.
Cena za kurz pro jeden pár je 1 500 Kč.

Počet tanečních párů bude omezen, tak neváhejte se včas přihlásit na podatelně MěÚ v Bezdružicích. Tel.: 374 630 511, e-mail: kultura@bezdruzice.cz
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Městský úřad Bezdružice pořádá
zájezd na výstavu „Zahrada Čech“ do Litoměřic
v pátek 11. září 2020 na zahájení výstavy.
S přihlášením neotálejte, počet míst je omezený na 16 lidí.
Přihlášení a bližší informace v podatelně MěÚ Bezdružice
nebo na tel.: 374 630 511 nejpozději do 3. 9. 2020.

V předprodeji

Na místě

Dospělí

120,- Kč

150,- Kč

Děti, studenti, důchodci, ZTP a TP

100,- Kč

120,- Kč

Rodina (2x dospělý + 2x dítě nad 140 cm) 300,- Kč

350,- Kč

Držitelé ZTP/P a děti do 140 cm

zdarma

zdarma

K ceně vstupenky bude připočtena částka 150 Kč/1 os. za dopravné a parkovné.
Nástup do autobusu: náměstí Kryštofa Haranta u sloupu sv. Floriána v 6.00 hodin.
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HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá
SRPEN 2020
Také v měsíci srpnu zveme na oblíbenou prohlídku Život v barokním klášteře, kter á př edstavuje obytné prostor y klášter a a cenné reprezentativní sály. Otevřeno od pondělí do soboty od 10.00 do 17.00 hodin, v neděli od 11.00
do 17.00 hodin. Rodiče s dětmi zveme na oblíbený „vodní svět“ a expozici
v bývalém mlýně. Přístupné jsou také sklepy pod prelaturou, kde bez průvodce
můžete shlédnout výstavu archeologických nálezů.
Nová dětská prohlídka Po stopách rytíře Hroznaty - je vhodná pro děti
ve věku 4 – 11 let v doprovodu rodičů – prohlídka je v srpnu zařazena
denně od 14.00 hodin
Vstupné 100 Kč/os.
Až na výjimky můžete denně od 15.00 hodin navštívit také oblíbené prohlídky
štolového systému. Vstupné 150 Kč/os.
VÝSTAVY
Ve výstavním sále bude od 7. 8. 2020 17.00 hodin přístupná výstava fotografií
pod názvem „Mým objektivem“ od Štěpánky Jáchymové z Karlových Varů.
Tato talentovaná fotografka se zabývá portrétní fotografií. Díky citu pro světlo
a kompozici její portréty nejsou pouze neživé realistické obrazy. Otevřeno
do 31. 8. 2020 - pondělí až sobota od 10.00 do 17.00 hodin, v neděli od 11.00
do 17.00 hodin.
V rámci prohlídkové trasy je možné v opatské jídelně shlédnout výběr z těch
nejlepších fotografií výstavy spolku Člověk a víra.
KONCERTY
Pod názvem Love Stories tour II. můžete 15. srpna 2020 od 19.00 hodin navštívit koncert PAVLA VONDRÁČKA, mladého klavíristy a skladatele populární a klasické crossover hudby, často označovaného jako „český Yiruma”.
Během studia na bostonské Berklee College of Music nahrál své druhé album
„Love Stories“, které nám představí charakteristickou čistou a citlivou hrou.
V sobotu 22. srpna 2020 od 20.00 hodin vystoupí v Modrém sále kláštera
EVELYN AGUIRRE-ARAYA a její hosté. Chilská violoncellistka Evelyn
Aguirre - Araya žijící v současnosti v České republice, je členkou Plzeňské
filharmonie a působí jako vyhledávaná komorní hráčka. Do tepelského kláštera
přijede s programem k významnému výročí 250 let od narození skladatele
Ludwiga van Beethovena.

35

Bezdružický zpravodaj 8/2020

36

Bezdružický zpravodaj 8/2020

37

Bezdružický zpravodaj 8/2020

38

Bezdružický zpravodaj 8/2020

39

Bezdružický zpravodaj 8/2020

40

Bezdružický zpravodaj 8/2020

41

Bezdružický zpravodaj 8/2020

Přijďte si zasportovat do Bezdružic
Squashová hala a posilovna v Bezdružicích je otevřena každý den.
Objednávky na tel. čísle 721 546 638, 374 629 303.
Ceny za 1 hodinu:
Pronajmutí haly 120 Kč
Půjčení rakety
20 Kč
Půjčení míčku
10 Kč
Posilovna
50 Kč
Tělocvična a víceúčelové venkovní hřiště se pronajímají dle domluvy na tel. čísle:
- tělocvična
- hřiště

720 377 232
721 546 638

Ceny za 1 hodinu:
Tělocvična
300 Kč
Hřiště bez osvětlení
100 Kč
Hřiště s osvětlením
150 Kč

Bezdružický zpravodaj, periodický tisk samosprávného územního celku.
Vydává: Město Bezdružice
Městský úřad Bezdružice
ČSA 196, 349 53 Bezdružice
tel.: 374 630 511
fax: 374 630 516
e-mail: mesto@bezdruzice.cz.
www.bezdruzice.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 11028.
Redakční rada: Lumír Kadlec, Josef Voříšek, Petr Maroušek,
Luděk Štefanisko, Miroslav Kemka, Jiří Bízek, Šárka Sušírová.
Vychází 31. července 2020
Uzávěrka dalšího vydání je 17. srpna 2020.
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 9/2020 vyjde 28. srpna 2020.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
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