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ÚVODNÍ SLOVO
starosty města
Vážení spoluobčané,
letní slunovrat je za námi a den už se opět začíná zkracovat. Dětem začalo
dvouměsíční volno a nás čeká klidnější čas dovolených a výletů. Počasí je konečně slunečné a zahrádkáři mají sezónu v plném proudu.
„Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se oceňovat, co ti dal.“
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828 – 1910,
ruský spisovatel, filosof, prozaik, dramatik, romanopisec, pedagog, esejista)
V měsíci červnu se třikrát sešla parta nadšenců, kterým není lhostejný vzhled
našeho města a okolních obcí. Postupně upravila vrbové iglú, zastřihla keře
vyplela záhony v zahradě mateřské školy, dala nový mladistvý vzhled túji
u křižovatky z ulice Plzeňské do ulice V Lukách a v neposlední řadě zkrášlila
křížek na návsi v obci Kamýk a křížek v obci Zhořec. Také okolí zastávek prokouklo. Jsem rád, že se tato skupina postupně rozrůstá o nové členy a všem
patří veliký dík za to, že obětují svůj volný čas, který by mohli věnovat rodině
a odpočinku. Po dlouhé době a po rozvolnění se konečně mohla uskutečnit
kulturní akce s bohatým programem. Pocta Kryštofu Harantovi z Polžic
a Bezdružic se uskutečnila za finančního přispění Plzeňského kraje, MAS Český západ, města Bezdružice a Spolku přátel Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Tímto bych chtěl všem pořádajícím a účinkujícím poděkovat za zdařilou akci. Díky rozvolnění se mohou konat další akce, tudíž bych Vás všechny
rád pozval na Bezdružické parní léto a koncert Petry Janů, které se uskuteční
v sobotu 17. července. Další dobrou zprávou je, že jsme na stánkách Ministerstva pro místní rozvoj v seznamu akcí doporučených k poskytnutí dotace na místní komunikace, přičemž doporučená výše dotace činí 3 839 305 Kč.
Rekonstrukce se týká ulic V Podzámčí a U Tiskárny. Také jsme byli úspěšní
v žádosti o dotaci na neinvestiční vybavení JSDH Bezdružice, kdy nám Zastupitelstvo Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu ,,2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ odsouhlasilo částku ve výši 47 000 Kč.
Když už jsme u hasičů, rád bych zmínil, že naši hasiči jako každoročně vyčistili koupaliště a připravili je tak na letní sezónu. Jistě jste si všichni všimli nové čekárny na náměstí Kryštofa Haranta, která byla pořízena v rámci projektu ,, Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Konstantinolázeňsko – II. etapa“ také za finanční přispění Plzeňského kraje. Dále jsme
od Plzeňského kraje obdrželi finanční příspěvek v celkové výši 46 570 Kč
na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40-ti let věku a na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích.
Všem dětem přeji krásné prožití prázdnin, rodičům a všem občanům pak načerpání nových sil v rámci dovolených.
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Z RADY A ZASTUPITELSTVA
Stručné informace z jednání
29. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice ze dne 26. 5. 2021

















Bere na vědomí:
Informace o přípravě a realizaci projektů.
Zastupitelstvo města Bezdružice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezdružice za rok 2020.
Výzvu k vrácení části dotace na akci ,,Výměna dešťové kanalizace v ulicích
V Podzámčí, Západní a U Tiskárny, II. etapa“ ve výši 21 000 Kč.
Informace o činnosti finančního výboru.
Informace o činnosti kontrolního výboru.
Cenovou nabídku Jaroslava Šindeláře na sochařské práce.
Schvaluje:
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-0005112/VB/01
Bezdružice se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly. Uložení zemního kabelového vedení na pozemku p. č. 1190 v katastrálním území Bezdružice. Jednorázová náhrada
za zřízení věcného břemene činí 1000 Kč bez DPH.
Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK se Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje příspěvkovou organizací, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň v rámci stavby „Bezdružice, kabelové vedení VO
– část Zhořec“, které se týká komunikace III/20166 na pozemku p. č.
1907/1 a p. č. 2138 vše v katastrálním území Zhořec u Bezdružic. Předpokládaná výše náhrady za omezení užívání nemovitosti činí 12 540 Kč
bez DPH.
Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK se Správou
údržbou silnic Plzeňského kraje příspěvkovou organizací, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň v rámci stavby „Bezdružice, rozšíření vodovodu
a kanalizace Bezdružice – Úterská ulice“, která se týká komunikace
III/20161 na pozemku p. č. 1483/4 v katastrálním území Bezdružice. Předpokládaná výše náhrady za omezení užívání nemovitosti činí 1 680 Kč
bez DPH.
Prodej pozemku p. č. 64/3 o výměře 323 m2, druh pozemku ostatní plocha,
v katastrálním území Bezdružice za cenu 150 Kč/m2.
Záměr prodeje pozemku p. č. 1003/2 o výměře 1 525 m 2, druh pozemku zahrada, v k. ú. Zhořec u Bezdružic za min. cenu dle platného ceníku prodeje
pozemků v k. ú. Zhořec u Bezdružic a dalších podmínek uvedených v záměru
5

Bezdružický zpravodaj 7/2021






Rozpočtové opatření č. 5/2021.
Střednědobý výhled rozpočtu města Bezdružice na období 2022-2025.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 6/2021 s TJ Jiskra Bezdružice, z. s., Úterská 228, 349 53 Bezdružice ve výši 150 000 Kč.
Uzavření pracovně právního vztahu s členem zastupitelstva města.
30. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice ze dne 23. 6. 2021















Bere na vědomí:
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
Informace o přípravě a realizaci projektů.
Informace o činnosti finančního výboru.
Informace o činnosti kontrolního výboru.
Schvaluje:
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 43/1 o výměře 1563 m 2
(druh pozemku: ostatní plocha), p. p. č. 704 o výměře 80 m2, druh pozemku
ostatní plocha a p. p. č. 480/1 o výměře 541 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v katastrálním území Řešín ve vlastnictví Státního pozemkového
úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
Smlouvu o právu provedení stavby č. 002/2021 Rekonstrukce veřejného
osvětlení ve městě Bezdružice – katastrální území Řešín, umístění světelného bodu a pojistkové skříně na pozemek p. č. st. 52, druh pozemku zastavěná plocha, s vlastníkem pozemku. Smlouvu o zřízení věcné břemene – služebnosti č. IP- 12-0004405/VB/01 Polžice u Bezdružic, p. p. č. 485/1 v katastrálním území Polžice 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.
Prodej části pozemku p. č. 1483/1 o výměře cca 30 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice.
Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK se Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje příspěvkovou organizací, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň v rámci stavby „Bezdružice, TC, rekonstrukce
a rozšíření veřejného osvětlení ul. Úterská, Bezdružice“, které se týká komunikace III/20161 na pozemku p. č. 1483/4 v katastrálním území Bezdružice. Předpokládaná výše náhrady za omezení užívání nemovitosti činí
18 513 Kč včetně DPH.
Rozpočtové opatření č. 6/2021.
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Sboru Českobratrské církvi evangelické, Farní sbor Černošín, Husova
249, 349 58 Černošín, půjčku ve výši 200 000 Kč na předfinancování dotace z Programu rozvoje venkova SZIF na rekonstrukci sociálního zázemí
společenské místnosti v městské části Zhořec.

Sboru Českobratrské církvi evangelické, Farní sbor Černošín, Husova
249, 349 58 Černošín dotaci na spolufinancování dotace z Programu rozvoje venkova SZIF na rekonstrukci sociálního zázemí společenské místnosti v městské části Zhořec.

Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za účetní období roku
2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020.

Závěrečný účet města za rok 2020 včetně zprávy nezávislých auditorů
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijala tato opatření:
Byla uzavřena „Dohoda o nápravě protiprávního stavu“, která byla schválena
Radou města Bezdružice dne 25. 1. 2021 usnesením č. 43/C2/2021. Na základě této dohody se TJ Jiskra Bezdružice, z. s., zavázala vrátit dotaci ve výši 350
000 Kč na účet města. Město se zavázalo, že znovu a řádně projedná Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Jiskra Bezdružice, z. s.,
na nejbližším zasedání zastupitelstva města dne 27. 1. 2021. Tato náprava byla
provedena v uvedeném termínu.

Plán práce finančního výboru na II. pololetí v roce 2021

Plán práce kontrolního výboru na II. pololetí v roce 2021.

Plán rozvoje města Bezdružice 2020-2029.

Plán zasedání ZM na 2. pololetí roku 2021.
Neschvaluje:

Záměr prodeje pozemků p. č. 46/4 o výměře 978 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č. 46/3 o výměře 585 m2, druh pozemku zahrada, vše
v katastrálním území Bezdružice.
51. jednání Rady města Bezdružice ze dne 2. 6. 2021


Rada bere na vědomí:

Pořadí nabídek na akci „Rekonstrukce a rozšíření VO v ul. Úterská Bezdružice“.
Rada schvaluje:

„Smlouvu o produkci umělce, souboru pořadu“ s agenturou ATILA, s. r.
o., Amforová 1935/27, 150 00 Praha 5 – Stodůlky, která se týká vystoupení Petry Janů za cenu 48 400 Kč včetně DPH.

„Smlouvu o produkci umělce, souboru pořadu“ s agenturou ATILA, s. r.
o. , Amforová 1935/27, 150 00 Praha 5 – Stodůlky, která se týká vystoupení kapely Amsterdam za cenu 35 000 Kč.

Nabídku společnosti IMONT spol. s r. o., Perlová 14, 301 00 Plzeň
na „Rekonstrukci a rozšíření VO v ul. Úterská Bezdružice“ za cenu
1 191 367, 27 Kč včetně DPH.

Pořízení knižní publikace ZEMĚ ČESKÁ – domov můj za cenu 499 Kč
7

Bezdružický zpravodaj 7/2021

52. jednání Rady města Bezdružice ze dne 14. 6. 2021
Rada bere na vědomí:

Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18,
301 00 Plzeň pod č. j. PK-ŽP/26362/20 o finančním příspěvku ve výši15
480 Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
a ve výši 3 750 Kč na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích.

Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18,
301 00 Plzeň pod č. j. PK-ŽP/31128/20 o finančním příspěvku ve výši 27
340 Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.

Program 30. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 23. 6. 2021.
Rada schvaluje:

Pachtovní smlouvu č. 7/2021 se společností AGROFARMY Bezdružice
s. r. o., 349 53 Bezdružice na pozemek p. č. 899 (druh pozemku: trvalý
travní porost) o výměře 33 912 m2 v katastrálním území Bezdružice
na dobu určitou do 31. 12. 2021 za účelem zemědělského využití.

Pachtovní smlouvu č. 8/2021 na pozemek p. č. 46/3 (druh pozemku zahrada) o výměře 585 m2 v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako zahrada za roční nájemné 1 Kč/m2 na dobu neurčitou.

Záměr pronájmu/pachtu části pozemku p. č. 2149 (druh pozemku: ostatní
plocha) o výměře 150 m2 v katastrálním území Zhořec u Bezdružic
za účelem parkování u rekreačního objektu.

Záměr pronájmu/pachtu části pozemku p. č. 26/1 (druh pozemku: trvalý
travní porost) o výměře 80 m2 v katastrálním území Zhořec u Bezdružic
za účelem využití jako zahrada u rekreačního objektu.

Plán jednání RM na II. pololetí v r. 2021.

Doporučuje:

ZM schválit plán jednání ZM na II. pololetí v r. 2021.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVENCI
Blahopřejeme

Miroslav Kemka
Našemu jubilantovi přejeme do dalších let hodně zdraví,
síly a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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PLÁN ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva města Bezdružice
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována
od 16.30 hodin v kultur ním domě v tomto termínu:

28. 09. 2021
27. 10. 2021
24. 11. 2021
15. 12. 2021

(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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PODĚKOVÁNÍ
Výborný učitel
Poslední den v červnu nekončí pouze tento školní rok, ale po 55 letech svého
působení na bezdružické škole také pan učitel Mgr. Pavel Burda. Pracoval
nejen jako výborný učitel matematiky, ale také 20 let jako úspěšný ředitel
školy. Během své dlouholeté kariéry pomohl celé řadě žáků nejen úspěšné
zvládnout přijímací zkoušky na střední školy, ale i k bezproblémovému přechodu na tyto školy. Svědčí o tom i zpětné pochvalné zprávy od zástupců
těchto škol. Spoustu úspěchů slavil se svými žáky i v matematických soutěžích, a to nejen na okresní úrovni, řada žáků uspěla i v krajských kolech. Své
zkušenosti a metody práce ochotně předával na škole začínajícím učitelům
matematiky, na jeho hodiny se jezdila inspirovat i řada učitelů z celého okresu. Kromě výborného matematikáře byl i zapáleným tělocvikářem. Jeho největší láskou byla atletika, se kterou procestoval půl republiky. Velké úspěchy
slavil se svými svěřenci v soutěžích jako byl Odznak zdatnosti, Atletická
všestrannost, Zdatné děti a hlavně oblíbený Pohár rozhlasu, kde se i díky jemu naši žáci a žákyně několikrát probojovali až do republikového finále. Úzce spolupracoval také s atletickým oddílem Baníku Stříbro. Ve škole vedl řadu let kroužek košíkové, v posledních letech pak oblíbený florbal. Jménem
vedení školy a celého pedagogického sboru děkuji panu Pavlu Burdovi za jeho dlouholetou práci. Vynikající učitel Pavel Burda, byl také skvělý kolega,
šéf a kamarád. Přejeme mu hodně zdraví a klidný zasloužený důchodový odpočinek.
Mgr. Eva Kalistová

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Mar anska.
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229 Kč/Ks
Prodej: Bezdružice - u požár. zbrojnice
2.8. 2021 - 14.15 hod.
Výkup králičích kožek –cena dle poptávky.
Info: Po -Pá 9.00 -16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
„Stopovačka“
Páťáci, bylo to super!
V úterý 1. 6. 2021 byl Den dětí. Pátá třída si pro nás připravila dopolední stopovačku. Vytvořila 12 stanovišť. Nejprve vyrazili do terénu kamarádi z 1. třídy
a následně po čtvrt hodinách druháci, třeťáci a nakonec my čtvrťáci. Hned
na prvním stanovišti jsme dostali malou knížku, aby nám páťáci měli kam dávat razítka za splněné úkoly na jednotlivých stanovištích.
1. stanoviště bylo nazváno „U ŠNEKŮ“ a my jsme měli možnost si vyzkoušet,
jak se chodí na chůdách. Je pravda, že mnozí z nás lezli jako ti šneci. Rychleji
nám šlo přiřazování značek k ,,proudícímu potůčku."
2. stanoviště „U VESELÝCH ŽELVIČEK „bylo rovněž bezva. Skládali jsme
zde puzzle s tematikou vody.
Na 3. stanovišti „U CHYTRÝCH KROKODÝLŮ“ jsme luštili křížovku.
4. stanoviště „U SKÁKAVÝCH ŽAB“ bylo plné smíchu, neboť skákat v pytlích
je vždy zábavné. 5. stanoviště „U VELRYBY A MINIRYBY“ jsme k odpovědím ano a ne připínali pravdivé a nepravdivé výroky týkající se vody. Na 6. stanovišti „U RŮŽOVÝCH CHOBOTNIC“ jsme ke slovu voda přiřazovali příbuzná slova.
7. stanoviště „U TUČŇÁK“ bylo opět plné smíchu a šťastných výkřiků. Nést
vodu na lžíci, proplétat se mezi kuželi a snažit se neukápnout ani kapku
je opravdu nadlidský výkon. Zvítězilo družstvo, které mělo jako první vodou
naplněnu celou sklenici.
8. stanoviště „U ZBĚSILÝCH KONÍKŮ“ nás nikoho nenechalo suchým. Předávali jsme si totiž houbu namočenou vodou a ždímali do sklenic. Opět vyhrálo
družstvo, které mělo jako první sklenici plnou vody.
Na 9. stanovišti „U HROCHŮ“ jsme si procvičili paměť. Měli jsme zde napsat
názvy jednotlivých stanovišť, kterými jsme prošli.
10. stanoviště „U ŽRALOKŮ“ nás malinko potrápilo. Skládali jsme zde rozstříhané věty. Na 11. stanovišti „U INTELIGENTNÍCH“ o čištění vody.
Poslední 12. stanoviště „U DLOUHÝCH HADŮ“ nás prověřilo v postřehu,
správném odhadu vzdálenosti a trefě. Balonky napuštěné vodou nebylo snadné
hodit a ještě trefit cíl. Ani proudem vody chrlící se z hadice nebylo jednoduché
srazit nedaleko vystavenou plechovku. Na všech stanovištích jsme obdrželi
sladkosti, nějaké dárečky, a tak není divu, že jsme byli zdravě unaveni a šťastni
z prožitého dopoledne. A proto vám všem kamarádům z 5. třídy moc děkujeme.
Za všechny žáky z 1. stupně vaši mladší kamarádi ze 4. třídy
s třídní učitelkou Mgr. Libuší Blažkovou
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KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Žáci druhé třídy v rámci projektu „Voda pro život a pro radost“ dostali dobrovolný úkol doma vyrobit mlýnek nebo mlýnské kolo. Úžasné výrobky, které děti
doma vyrobily s tatínkem, s dědečkem, s bratrem, se strýcem apod., mě velmi
mile překvapily, a proto jsem se musela pochlubit, jak mám nejen úžasné děti,
ale i rodiče. Tento rok byl velmi náročný pro všechny děti, ale i pro rodiče. Tímto bych chtěla poděkovat za trpělivost, bezvadnou práci při plnění úkolů a hlavně čas, který rodiče věnovali dětem. Dobrovolného úkolu se na výbornou zhostil
Jan Bastl, Ondra Bílý, Monika Bydžovská, Jan Duna, Tereza Holíková, Tereza
Kalistová, Dan Klečka, Štěpánka Krajícová, Sabina Mazancová, Justýna Petřinová, Marek Šašek a David Urbánek. Všem rodičům a dětem přeji krásné a pohodové léto a v příštím školním roce se těším na další spolupráci.
Mgr. Martina Procházková
třídní učitelka 2. třídy
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OBNOVA PARKU A ZELENĚ
Náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích
Vyhodnocení ankety „Park na náměstí“

Celkem bylo na městský úřad doručeno 35 anketních lístků s nápady a připomínkami ohledně vzhledu a účelovosti zelených ploch na náměstí, které
by měly projít revitalizací. O sdílení názorů nebyl sice tak veliký zájem jako
tomu bylo v případě městského hřbitova, ale přesto jsme velice rádi, že se zapojujete a pomáháte nám tvořit společný prostor. Podle doručených lístků
je také jasně poznat, že zájem jsme vzbudili převážně mezi mladší generací
občanů. Velikou roli zřejmě hraje i vyhlášená rodinná cukrárna Barnových, jejíž výrobky a letní zahrádka k posezení jsou oblíbeným návštěvním místem,
které využívají rodiny s dětmi. Na 23 anketních lístcích jsou jasně zmíněny
dětské herní prvky v parčíku u cukrárny, nebo víceúčelové dětské hřiště a 12
z těchto lístků je dokonce jmenovitě podepsáno. Bezdružické maminky jasně
vědí co potřebují a nebojí se o to přihlásit. Jako další prvky jsou zmíněny lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, pítko pro lidi, nebo jiný vodní prvek
jako kašna. Víceúčelová pergola a představa posezení v novém parku a pěkném prostředí vás zaujala. Označeno je celkem 18 krát. U pergoly je samozřejmě počítáno, že by sloužila jak pro posezení, tak pro pořádání menších koncertů, svatebních obřadů, také jako pódium pro vystoupení dětí ze školy, školky i jako zázemí pro ostatní akce. Dva občané si žádají dokonce novinový stánek, který jim ve městě chybí. Dva krát je připomenuta zeleň, více kvetoucích
rostlin a keřů. Jeden nápad se vztahuje k historii města a jsou připsány zasklené vitrínky s fotografiemi. Z jednoho anketního lístku lze vyčíst, že si občan
přeje zanechat park v současném stavu, jelikož má strach, aby se do pergoly
nestahovali nepřizpůsobiví lidé, je to plýtvání finančními prostředky, přeje
si vrátit lípy před starou radnici a květinové záhony. Zeleň, která náměstí oživí. Zapadlý parčík to prý nezachrání. Aktuálně je před radnicí vrakoviště aut
a husí plácek. Celkový vzhled náměstí se mu nelíbí, po vydláždění se nedá
chodit, spíše mu to přijde jako krok zpět do středověku.
Co se starým památníkem?
Se zájmem jsme očekávali také názory ohledně likvidace, nebo přetvoření
starého památníku.
12 občanů zaškrtlo, že si přejí plaketu. Socha je příliš drahá. Devět názorů
je odvážnějších a nebojí se varianty přetvořit kámen v sochu. Pouze 2 krát
je zmíněno, že bychom měli trachyt vyhodit a dva krát, že by se měl přesunout do parku v Úterské ulici.
Šárka Sušírová
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GYMNASTICKÝ SÁLEK
Tělocvična ZŠ Bezdružice
Začátkem letošního roku, přesně 24. února 2021, vyhovělo zastupitelstvo
Města Bezdružice naší žádosti o finanční příspěvek na sportovní kroužky
při základní škole v Bezdružicích a schválilo částku ve výši 150 000 Kč.
V běžném provozu funguje na naší škole několik kroužků různého zaměření:
výtvarný kroužek, hudební kroužek Amálka, kroužek logiky, vybíjená, aerobik, gymnastika pro I. a pro II. stupeň, atletika a florbal. Tyto kroužky byly
a jsou na naší škole bezplatné! Již dva roky jsme s gymnastikou jezdily
na letní soustředění na Pernink, kde mají zrcadlovou stěnu, která dětem
umožňuje se při pohybu vidět a korigovat svoje pohyby. Děti i my jsme
po ní velmi toužily. Začaly jsme hledat hotové produkty a byly jsme dost
zklamané, když jsme zjistily jejich cenu (zrcadlová stěna 8 m dlouhá stála
86 000 Kč!). A tak jsme začaly hledat firmu, která by nám byla schopna něco
podobného vyrobit. Oslovily jsme na doporučení kamarádky rodinné Sklenářství Janda v Třemošné. Vše jsme jim popsaly a do týdne jsme dostaly velmi slušnou nabídku, včetně montáže. Zrcadlovou stěnu v délce 9-ti metrů
za cenu 37 084 Kč s montáží a bukovou pětimetrovou baletní tyč s montáží
za 10 000 Kč. V šibeničním termínu jsme rychle odmontovali žebřiny, které
byly na čelní stěně a opět je převrtali a zajistili na boční stěně. Děkujeme panu Pavlu Böhmovi a panu školníkovi Vladimíru Bulantovi za jejich ochotnou pomoc. Pak bylo zapotřebí také přeinstalovat radiátor, který nám na čelní straně překážel. Děkujeme panu Jiřímu Kozákovi, který zapůjčil zaměstnancům města autogenní soupravu. Poděkování patří také panu Vladimíru
Wajdovi a Dezideru Bílému, kteří radiátor odřízli a převařili na boční stranu.
Vymalování jsme s lehkou pomocí zvládly samy. 19. 4. 2021 přijeli pracovníci Sklenářství Janda nainstalovat krásnou zrcadlovou stěnu a baletní tyč.
Rozcvičky, protahování i posilování se většinou odehrávají na podlaze. Další
investicí se tedy stala podlaha TATAMI – měkká, pružná a izolační. Jakou
ale vybrat, když jsme neměly s tatami žádnou zkušenost! Také ceny dalšího
nářadí se značně lišily, byť vypadalo téměř identicky. Opět jsme obvolávaly
různé firmy nabízející sportovní zboží, až nám firma Kantorsport nabídla,
že veškeré věci, které budeme chtít, sežene za stejnou cenu a nabídla nám,
že si můžeme zboží přijet vyzkoušet. A k tomu dopravu zdarma! Rozjely
jsme se tedy do Ústí nad Labem, kde firma sídlí, a vše jsme si osobně vyzkoušely. Rozhodly jsme se pro tatami - puzzle 100 x 100 cm, silné 4 cm
za celkovou cenu 31. 941,- Kč. Dále jsme objednaly: GAMETIME – elektronický ukazatel skóre, který se dá využít ve všech míčových sportech
za 14 990 Kč, gymnastický koberec ROLLFLEX – 600 x 200 x 3,5cm za
15 536 Kč, běhoun airtrack 500 x 100 x 10 cm za 8 490 Kč, molitanovou
švédskou bednu 4 - dílnou za 9 295 Kč, odrazovou trampolínu (stavitelnou)
s krytem
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za 8 079 Kč, švihadla (6 x 200 cm, 6 x 2,25 cm, 6 x 2,50 cm) - celkem
za 810 Kč, startovní bloky (3 ks) za celkovou částku 3 867 Kč, ochrannou síť
(2 kusy) + lanko, svorky a karabinky za 2922 Kč. Jedině florbalové sety jsme
objednaly ve firmě e-florbal. Set obsahuje 2 x 6 florbalových holí, 2 míčky
a 2 branky za 3950 Kč. Větší set jsme vzaly bez branek za 2 769 Kč. Jako dárek jsme dostaly 10 kusů florbalových míčků zdarma.
Celkem jsme vyčerpaly 149 733 Kč. Při nákupu náčiní jsme myslely na různá
odvětví sportu. Za zbylých 267 Kč bychom chtěly nechat vytisknout plakát
s pravidly užívání gymnastického sálku. V létě organizujeme letní gymnasticko-turisticko-taneční soustředění, které se bude konat tentokrát u nás
v tělocvičně.
Děkujeme!
Za všechny sportovní kroužky
Martina Hartenscheidtová a Dana Steinerová
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Z ARCHIVU JIŘÍHO BÍZKA
Pačín
Tentokrát si můžete prohlédnout fotografie z Pačína, jejichž autorem byl pan
Helmut Petrák. Použitý text je z diplomové práce paní Zdeňky Kvasničkové.
Proti originálu je upravený a zkrácený. Koho by popisovaná problematika zajímala, doporučuji prostudování úplné verze této její práce.
Reemigranti z Polska.
Bitva na Bílé hoře v roce 1620, spojená s katolizací, změnila život českých
evangelíků a někteří odešli z Čech do ciziny. V Pruském Slezsku exulanti založili české kolonie jako byl Velký Tábor, Malý Tábor, Čermín, Poděbrady, Husinec a další. Jejich život na území Polska se stal v důsledku obou světových válek nesnesitelným a tak využili výzvu československé vlády ze dne 31.července
1945 k návratu emigrantů roztroušených v zahraničí do Československa.
Transportem o Vánocích 1945 přijelo z Táborska do Bezdružic 109 rodin. Richard Novák vzpomínal na dobu svého dětství a repatriaci zpět do Čech.
Roku 1918 skončila první světová válka a hned po ní vzniklo samostatné Polsko, jakožto svobodný stát s vlastní polskou vládou. Tím skončil všechen dosavadní vliv německé pruské vlády. Úřední řečí se stala polština a ve školách
se vyučovalo už jen polsky, takže roku 1937 jsem nastoupil do polské základní
školy. Moji rodiče a prarodiče pod pruskou vládou navštěvovali německé školy.
Politické a hospodářské klima se po roce 1919 naprosto změnilo. Stali jsme
se polskými obyvateli s českou národností. Uběhlo dvacet let a nastal další zvrat
a otřes. Takřka za našimi humny začala druhá světová válka. Ráno 1. září 1939
se za naším dvorkem pojednou objevili němečtí vojáci Wehrmachtu. Valili
se v dlouhých kolonách s děly a s celou moderní vojenskou výzbrojí a německá
vojenská letadla Luftwaffe přelétávala nad našimi hlavami. Polské školy byly
uzavřeny, polské děti nesměly chodit do škol. Děti českých exulantů směly německou školu navštěvovat, stejně jako v Protektorátu. Poláci nikoliv. Druhá světová válka se po pěti letech trvání chýlila ke konci. Roku 1944 do Polska vstoupila sovětská Rudá armáda a Polsko bylo od nacismu osvobozeno. Jenže tato
svoboda nesla výraznou sovětskou pečeť. Nad polskou svrchovaností vládl totiž
silný vliv stalinismu z Moskvy, takže mezi Sověty a Poláky vládlo určité politické napětí. Poláci to ve své vrozené polské hrdosti těžko snášeli. Tuto zášť jsme
nyní silně pociťovali i my čeští exulanti. Kdo nebyl Polák ani katolík, takového
pociťovali jako cizí těleso ve vlastním těle. Takže po skončení druhé světové
války a v těchto změněných politických poměrech jsme se my, lidé českého původu a protestantského vyznání, pojednou začali cítit velmi nedobře. Také pocit
bezpečí byl zcela pryč.
Naše tamní statky, pole, lesy a majetky nám byly vyvlastněny. Naše budoucnost
se nám začala rýsovat tak, že budeme polskými poddanými, kdy na našich hospodářstvích budou hospodařit oni, a my budeme jejich nádeníky a služkami. Někteří čeští hospodáři byli novými nabyvateli dokonce biti a trápeni i psychicky.
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Už to nebyl náš domov, nýbrž studená a zlá cizina. Už jsme se nesměli
ani shromažďovat ve své baptistické modlitebně v Čermíně ke společným nedělním shromážděním. Ze země otců, z Československé republiky, ústy vlády
Dr. Edvarda Beneše, vyšla do světa výzva, aby se všichni po světě. Roztroušení lidé českého původu vrátili do Československa. Doslechli jsme se o těchto
věcech tak, že v poslední chvíli přiběhl mládenec z Čermína, aby nám tyto důležité věci sdělil. Během dvou dní jsme měli být připraveni pro transport. Vzít
s sebou jsme si mohli pouze to nejnutnější na cestu, nějakou deku na přikrytí
v nevytopených vagónech, některé věcičky do několika kufříků, chleba na několik dní a peřinku na přikrytí nemluvňat, aby nemrzla. Můj nejmladší bratr
měl tehdy teprve něco málo přes rok. Bylo krátce před Vánocemi 1945 a venku mráz. Všichni jsme se měli dostavit do Bralína, malého nádraží vzdáleného
kolem pěti kilometrů od nás, kde nás čekalo několik nevytopených vagónů
s vyraženými okny. Museli jsme dlouho čekat ve stojícím vlaku, neboť nebylo
lokomotivy, která nás měla odvézt. Připadalo nám to jako nějaká schválnost
ze strany Poláků, kteří náš odjezd velmi neradi viděli, neboť začali vnímat, jak
jim uniká levná pracovní síla. Takže už na tom nádražíčku jsme hodně promrzli, zvláště v noci, ale i potom během dlouhé pomalé jízdy. Polské dráhy
zřejmě dostaly pokyn, aby celý tento transport vystavily obstrukcím. Samé
překážky se nám kladly do cesty, až nás to lekalo. Hlemýždí rychlostí jsme
se z Bralína dostali do polských Katovic. Jenže polský velitel katovického nádraží nařídil, aby nás odsunuli na vedlejší slepou kolej a tam nás nechali stát
ve velké nejistotě, co s námi bude dál. Polští vojáci nás hlídali, obcházeli náš
vlak a vykřikovali na nás, že pojedeme na Sibiř a nikoliv do Čech. Byly to pro
nás hrozné okamžiky. Teprve moudrý a rozhodný zásah tamního sovětského
velitele, na naléhavou prosbu Viléma Hovorky pomohl, když se dozvěděl,
že jsme původu českého a když tento důstojník prokoukl lest Poláků. A všichni naši muži vystoupili z vlaku na perón, sundali své čepice a formou přísahy
a slibu daného Pánu Bohu tam na onom polském nádraží pronesli tato slova,
která se hluboce vryla do mé chlapecké duše, když řekli: Jestliže nám Pán
Bůh dá milost a ještě někdy střechu nad hlavou, budeme mu co nejvěrněji
sloužit, budeme pravidelně navštěvovat nedělní bohoslužby a k Němu
se modlit.' Ano, toto jsem slyšel na vlastní uši a velmi se mne dotkla síla slov
těchto mužů... A tak se konečně náš reemigrantský vlak dal definitivně do pohybu směrem do Československa, už bez obstrukcí a jiných zdržování v naší
cestě z ciziny domů, odkud byli vypovězeni a často velmi bolestně vyháněni
naši praotcové do studené a někdy i nepřátelské ciziny. Zanedlouho jsme projížděli polsko-českou státní hranici a zastavili na nádraží v Bohumíně. Mnozí
tamní lidé nám mávali na uvítanou. V některých domech jsme uviděli ještě
ozdobené vánoční stromky. Nyní jsme už seděli ve vytopených, pohodlných
osobních vozech české dráhy.
I naši stařečkové a stařenky viditelně roztáli z onoho polského zimního chladu
tamních studených vagónů a jasně si uvědomovali, kde se už nacházíme,
a kam že to jedeme, směr Mariánské Lázně, přes Plzeň do cílové stanice Bezdružic.
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Tam na nás čekaly povozy, aby nás zavezly do okolních devíti obcí
na bývalém panství Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Československá,
tehdejší ještě Benešova vláda, nám prostřednictvím dekretů tato místa přidělila k bydlení a obhospodaření. Konkrétně to byly tyto obce i s polnostmi a inventářem: Kohoutov, Zhořec, Pačín, Kamýk, Loučky, Hanov, Lestkov, Milíkov a Vrbice u Bezdružic. Den příjezdu do Bezdružic se různí. Jiří Tuček
v kronice Zhořce uvádí jako den příjezdu do Bezdružic 27. prosinec a Vilém
Hovorka zase první svátek vánoční, tedy 25. prosinec.
Jiří Bízek
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RYBNÍK ZAJEČÍ
Všem návštěvníkům rybníka Zaječí se na vědomí dává:
Rybáři od Zaječáku, z.s. je spolek, který má rybník Zaječí celoročně pronajatý
od „Města Bezdružice“ k provozování chovu ryb a rybolovu. Chápeme,
jak moc člověku v nynějších vedrech přijde vhod malé zchlazení. Koupání
návštěvníků jsme jakožto provozovatel doposud tolerovali z důvodů naší empatie a vstřícného přístupu vůči veřejnosti.
Avšak vzhledem k tomu, že se množí problémy s chováním „koupáčů“, přibývá jejich agresivita nejen vůči rybářům, ale i mezi sebou a dochází
k poškozování životního prostředí, zanechávání odpadků kolem vody,
ale i ve vodě samotné JSME SE ROZHODLI VÝRAZNĚ OMEZIT
MOŽNOSTI LIDÍ SE V RYBNÍCE ZAJEČÍ VYKOUPAT. PŘÍSTUP DO
VODY BUDE MOŽNÝ POUZE Z „PLÁŽE“ OD PŘÍJEZDOVÉ CESTY. JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT JAKÁKOLIV PLAVIDLA NAFUKOVACÍ ČI JINÉ PŘEDMĚTY ( S VYJÍMKOU KRUHŮ PRO MALÉ DĚTI ).
BUĎTE OHLEDUPLNÍ A CHOVEJTE SE K PŘÍRODĚ S ÚCTOU!!!
NEZANECHÁVEJTE ZDE ODPADKY, MÍSTO PO VAŠÍ NÁVŠTĚVĚ
SI PEČLIVĚ UKLIĎTE !!! DĚKUJEME.
Tento krok činíme s vědomím starosty města Bezdružice a jeho dodržování
budeme bedlivě střežit. Ti, kteří jej nebudou respektovat budou od vody vykázáni a příště jim již koupaní neumožníme. Budou-li problémy plošně přetrvávat i nadále, budeme nuceni pro příští rok koupání zcela zakázat.
Rybáři od Zaječáku, z. s.
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AKCE A KULTURA
Projekty, přednášky, workshopy, koncerty
17. 07.
17. - 18. 07.
18. 07.
24. 07.
10. 09.
2. 10.
16. 10.
6. 11.
27. 11.
4. 12.
5. 12.
12. 12
23.12.

Plán akcí na rok 2021

Koncert Petry Janů
Bezdružické parní léto
Turistický pochod Teplá-Bezdružice
Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy
Zájezd na Zahradu Čech
Drakiáda
Chovatelská výstava
Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská
Pochůzka Mikuláše
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala potravinám ,,U Honzy“ a potravinám ,,U Aničky“ za sponzorský dar ke Dni dětí v podobě lízátek, bonbonů,
džusů, tetovaček a čokoládek. Dále bych chtěla poděkovat také rodině Štefaniskových a rodině Cvrčkových, kteří nám ,,zapůjčili“ své zahrady, na kterých
jsme si udělali při dětském dni stanoviště. Děkuji panu Luďku Štefaniskovi,
který nám udržoval oheň v ohništi a poskytl za hasiče proudnici a vodu. Děkuji paní Ivaně Voldřichové za pravidelnou pomoc při šití kostýmů a zapůjčování kostýmů. Děkuji všem, kteří mě v mých aktivitách podporují!
Martina Hartenscheidtová

Knihovna bude o prázdninách otevřena 29. 7. 2021
od 13.45 hodin do 15.45 hodin.
Alena Kozáková
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400 LET OD POPRAVY
„Pocta Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic“
Oslava, která proběhla 19. - 20. června 2021 na náměstí v Bezdružicích.

32

Bezdružický zpravodaj 7/2021

33

Bezdružický zpravodaj 7/2021

34

Bezdružický zpravodaj 7/2021

35

Bezdružický zpravodaj 7/2021

36

Bezdružický zpravodaj 7/2021

37

Bezdružický zpravodaj 7/2021

Bezdružický zpravodaj, periodický tisk samosprávného územního celku.
Vydává: Město Bezdružice
Městský úřad Bezdružice
ČSA 196, 349 53 Bezdružice
tel.: 602 703 736
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 1. 7. 2021
Uzávěrka dalšího vydání je 19. 7. 2021
Příspěvky zasílejte na e-mail: kultura@bezdruzice.cz
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 8/2021 vyjde 1. srpna 2021.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
38

