BEZDRUŽICKÝ
ZPRAVODAJ

březen 2020
Dolní Polžice
Křivce

Horní Polžice

Loučky Pačín

Kamýk Kohoutov

Řešín

Zhořec

Závěrečný večer - Taneční kurz 15. 2. 2020
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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,
únor, tentokráte dokonce o den delší, utekl jako voda a březen se chopil své vlády. Pranostika praví: Březen suchý, duben mokrý a květen větrný – pytle obilím
a sudy vínem naplní.
Větrný únor a vichřice Sabina způsobil poměrně velkou škodu na našem koupališti, kde vzrostlý strom po vyvrácení zasáhl restauraci. Čekáme na vyjádření
pojišťovny. O dalším osudu koupaliště budeme jednat. Místní dobrovolní hasiči
vyjížděli ke třem událostem.
Koncem ledna byla podána žádost o dotaci na druhou etapu akce ,,Výměna dešťové kanalizace V Podzámčí, Západní a U Tiskárny“ z programu PSOV PK
2020 – Projekty obcí. O výsledku se dozvíme začátkem měsíce dubna 2020, tak
doufejme, že budeme úspěšní.
V místní tělocvičně proběhl v sobotu 8. února tradiční fotbalový turnaj staré
gardy ,,O putovní pohár prezidentů“.
Rada města schválila nabídku na ochranu budovy MěÚ před bleskem, vnitřním
a vnějším přepětím za cenu 198 799, 37 Kč včetně DPH. Dále byla schválena
Darovací smlouva s Nadací AGROFERT ve výši 40 000 Kč na pořízení dýchacího přístroje pro technické vybavení místních hasičů. I v letošním roce budeme
opět žádat o dotaci na pořízení druhého dýchacího přístroje, neboť každá zásahová jednotka musí disponovat minimálně dvěma těmito přístroji, aby hasiči
mohli bezpečně zasahovat dle zásahové taktiky.
17. února rada města odsouhlasila Smlouvu o dílo s firmou PasProRea, s.r.o.
na obnovu dopravního značení dle pasportu za cenu 242 974 Kč. Nová dopravní
značení se týkají města Bezdružice, tak i přilehlých spádových obcí.
Dále byla schválena smlouva s obcemi Lestkov a Úterý, které projevily zájem
o ukládání domovního odpadu v našem sběrném dvoře.
Na konci loňského roku schválilo zastupitelstvo nákup knihy ,,Náš domov“ (Kniha českoněmeckého osídlení v bývalé farnosti Krsy a jejím okolí).
V současné době je již k dispozici za cenu 1 000 Kč bez DPH. Zájemci si mohou knihu zakoupit v podatelně městského úřadu.
Vzhledem k tomu, že v zastupitelstvu města se liší názory na rekonstrukci hřbitova, připravili jsme anketu a prosíme veřejnost o vyplnění přiloženého dotazníku. Chtěli bychom tímto zjistit názory a přání většiny občanů k této problematice. Anketní lístek je součástí zpravodaje a dále budou lístky i k dispozici
na městském úřadě, poště, v potravinách v ulici Na Sídlišti a v ordinaci doktora
Böhma. Pro vhazování lístků je určena schránka, která bude umístěna v podatelně MěÚ v Bezdružicích v úředních hodinách.
V sobotu 15. února byl ukončen „Taneční kurz pro dospělé“ závěrečným večerem, na kterém účastníci prokázali své osvojené taneční dovednosti. Všichni
úspěšně prospěli a získali osvědčení o absolvování kurzu. Pro velký zájem
a úspěšnost bude v příštím roce opět otevřen další taneční kurz, který začne
12. ledna 2021. Zájemci se mohou již nyní hlásit na městském úřadě.
Závěrem bych Vás, ale především všechny děti, rád pozval na dětský maškarní
rej, který se koná 7. března od 15 hodin v KD Bezdružice. Letos proběhne
ve vodnickém duchu.
Lumír Kadlec, starosta města
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Plán zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
na 1. pololetí roku 2020
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována
od 16.30 hodin v Domě U Haranta v těchto termínech:
25. 3. 2020
29. 4. 2020
27. 5. 2020
24. 6. 2020

(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Městský úřad Bezdružice
bude
dne 27. 3. 2020
uzavřen z provozních důvodů.
Bc. Jana Wajdová, tajemnice MěÚ Bezdružice

POZVÁNKA
NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU

TJ JISKRA BEZDRUŽICE
SOBOTA 14. 3. 2020 OD 14.00 HODIN
V POHOSTINSTVÍ SPORT (u RÁKOSNÍČKA)
PROGRAM:
1. Zahájení, 2. Volba návrhové a mandátové komise, 3. Zpráva o činnosti TJ za rok 2019, 4. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2019, 5. Plán
práce na rok 2020, 6. Návrh rozpočtu na rok 2020, 7. Diskuze,
8. Usnesení, 9. Závěr
Za TJ Jiskra Bezdružice
Předseda Kadeřávek Martin
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Práce rady města a zastupitelstva města
29. 1. 2020 - 14. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.



1.



1.
2.
3.

4.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
Informace o přípravě a realizaci projektů.
Zůstatky na bankovních účtech.
Zůstatky na úvěrových účtech.
Vývoj daní od roku 2005 do IV. čtvrtletí roku 2019.
Rozbor plnění rozpočtu za IV. čtvrtletí r. 2019.
Vyjádření a připomínky k zadání ÚP Bezdružice.
Vyhodnocení výsledků projednání zadání ÚP Bezdružice ve smyslu
§ 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu
v platném znění.
Informace o činnosti finančního výboru.
Informace o činnosti kontrolního výboru.
Rozhodnutí o posečkání penále.
Zprávu o Vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny č. 3 ÚP Bezdružice ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) – společné jednání
4. 9. 2019.
Zastupitelstvo města ukládá:
Zadat zpracování Vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované
na základě ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona, v rozsahu přílohy
stavebního zákona a platnými prováděcími předpisy, osobou oprávněnou
podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Zodpovídá: starosta
Zastupitelstvo města schvaluje:
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Program zasedání.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IIV-12-0015742, Horní Polžice,
TC, č. p. 448/1 – kNN, pro uložení kabelu NN na pozemku p. č. 538/1
a p. č 448/1, vč. pojistkové skříně 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 1 331 Kč včetně DPH.
Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti Bezdružice, TC, Revolučních gard, kNN, EP-12-0002776/1/VB, umístění zemního kabelu na pozemku p. č. 1483/2 v katastrálním území Bezdružice se společností
5

Bezdružický zpravodaj 3/2020

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí
1 210 Kč včetně DPH.
5. Rozpočtové opatření č. 13/2019.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2020.
7. Ve smyslu § 51 odst. 3 stavebního zákona pokyny pro dopracování návrhu
změny č. 3 ÚP Bezdružice pro řízení o změně č. 1 Územního plánu uvedených v příloze č. 7 d).
6. 2. 2020 - 28. jednání Rady města Bezdružice


1.

Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.

Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Smlouvu o dílo na ochranu budovy MěÚ před bleskem, vnitřním a vnějším přepětím za cenu 198 799,37 Kč včetně DPH.
3. Sponzorskou smlouvu č. 1/2020 mezi městem Bezdružice a Alenou
Kozákovou, Na Stráni 270, 349 53 Bezdružice ve výši 1 000 Kč.
4. Sponzorskou smlouvu č. 4/2020 mezi městem Bezdružice a Ing. Lucií
Kozákovou, Na Stráni 270, 349 53 Bezdružice ve výši 500 Kč.
5. Sponzorskou smlouvu č. 5/2020 mezi městem Bezdružice a firmou
SIGNUM spol. s r.o., Nádražní 32/41, 693 01 Hustopeče ve výši
2 000 Kč.
6. Sponzorskou smlouvu č. 3/2020 mezi městem Bezdružice a firmou
Agrofarmy Bezdružice, s r.o., Řešín 2, 349 53 Bezdružice ve výši
2 000 Kč.
7. Sponzorskou smlouvu č. 2/2020 mezi městem Bezdružice a firmou
Kovovýroba Honzík, s. r. o., ČSA 200, 349 53 Bezdružice ve výši
2 000 Kč.
8. Finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč SRPŠ při ZUŠ Bezdružice, Školní
183, 349 53 Bezdružice.
9. Darovací smlouvu s Nadací AGROFERT, Pyšelská 2327/22, 149 00 Praha
4 ve výši 40 000 Kč na pořízení dýchacího přístroje včetně příslušenství.
10. Smlouvu o dílo s Ateliérem Cihlář – Svoboda s. r. o., Na Máchovně 1610,
226 01 Beroun na vypracování „Vyhodnocení vlivů územního plánu Bezdružice na udržitelný rozvoj území“ za cenu 123 420 Kč včetně DPH.
11. Nákup elektrické energie na rok 2021 a na rok 2022 prostřednictvím burzy
PXE.


6

Bezdružický zpravodaj 3/2020

6. 2. 2020 - 15. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice


1.

2.



1.
2.
3.






4.

Zastupitelstvo města ukládá:
Pořizovateli v zadání územního plánu Bezdružice upravit bod č. 17:
„V územním plánu bude prověřena vhodnost vymezení zastavitelných
ploch ev. ploch přestavby na základě podnětů vlastníků pozemků a investorů.“
Místostarostovi zabezpečit zpracování návrhu Územního plánu Bezdružice
v souladu se schváleným zadáním a dle přílohy č. 3 b) k vyhlášce
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti včetně Vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Zastupitelstvo města schvaluje:
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Program zasedání.
Prověření požadavků fyzických osob v rámci projednání návrhu Územního
plánu Bezdružice:
požadavek na prověření pozemků p. p. č. 1258/14 a p. p. č. 1258/15 v k. ú.
Bezdružice na zařazení do plochy pro bydlení individuální, záměr stavba
rodinného domu;
požadavek na prověření pozemků p. p. č. 771/20, p. p. č. 771/21, p. p. č.
771/36 a p. p. č. 771/19 v k. ú. Bezdružice na zařazení do plochy bydlení
individuální, záměr stavba rodinného domu;
požadavek na prověření pozemků p. p. č. 866/2 a p. p. č. 871/1 v k. ú. Bezdružice na zařazení do plochy pro bydlení individuální, záměr stavba rodinného domu a individuální rekreace.
V souladu § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, zadání Územního plánu Bezdružice
uvedené v příloze č. 3 b).

FINANČNÍ ÚŘAD
Územní pracoviště ve Stříbře
Úřední hodiny
Po 8:00
17:00
St 8:00
17:00
Podatelna
Po 8:00
17:00
St 8:00
17:00
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17. 2. 2020 - 29. jednání Rady města Bezdružice


1.
2.

Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Rozbor plnění nákladů a výnosů za rok 2019 Základní školy, Mateřské
školy a Základní umělecké školy, příspěvková organizace, Školní 183,
349 53 Bezdružice.

Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 8/2020 v domě č. p. 261
na p. č. st. 395 v k. ú. Bezdružice za 2 000 Kč ročně.
3. Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 260/1 v bytovém domě č. p. 260
na p. č. st. 394 v k. ú. Bezdružice.
4. Pachtovní smlouvu č. 1/2020 na část pozemku p. č. 512/1 (druh pozemku:
ostatní plocha) o výměře 600 m2 v katastrálním území Polžice u Bezdružic
za účelem rozšíření zahrady u rekreačního domu na dobu neurčitou
za roční pachtovné 1 Kč/m2.
5. Nájemní smlouvu č. 2/2020 na část pozemku p. č. 670/1 (druh pozemku:
trvalý travní porost) o výměře 2500 m2 v katastrálním území Bezdružice
se spolkem Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Střela Plasy, Na Berličce 345,
331 01 Plasy na dobu určitou od 3. 7. 2020 do 12. 7. 2020 za účelem provozování dětského letního tábora za cenu 2 500 Kč.
6. Umístění kovového kontejneru na pozemek p. č. 448/1 (druh pozemku: trvalý travní porost) v katastrálním území Polžice u Bezdružic za účelem
vybudování zázemí pro včelnici.
7. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1483/1 o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako
venkovní terasa u cukrárny za měsíční nájemné 10 Kč/m2 na dobu určitou
od 1. 4. 2020 do 31. 10. 2020.
8. Dodatek č. 18 ke smlouvě č. 3035 o převzetí a odstranění nebo využití odpadu se společností EKODEPON s.r.o., se sídlem Lažany 36, 349 58 Černošín.
9. Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole, příspěvková
organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice roční uzávěrku k 31. 12. 2019.
10. Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole, příspěvková
organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice návrh rozdělení zisku za rok
2019 do fondů dle přílohy č. 5).
11. Smlouvu o dílo společnosti PasProRea s. r. o., Holkov 32, 382 32 Velešín
na dodávku a montáž svislého dopravního značení a dopravního zařízení
dle pasportu dopravního značení města Bezdružice včetně místních částí“
za cenu 242 974 Kč včetně DPH.
12. Návrh na vyřazení DDHM MěÚ Bezdružice v celkové hodnotě
12 387,79 Kč.
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13. Návrh na vyřazení DDHM Kulturní dům Bezdružice v celkové hodnotě
249 Kč.
14. Nákup 10 ks knih s názvem „Svoboda nebyla zadarmo“ s podtitulem
„Po stopách osvobození“ za cenu 400 Kč včetně DPH.
15. Nabídku Nakladatelství RESONANCE, Boženy Němcové 74, 344 01 Domažlice.
16. Smlouvu o ukládání odpadů ve sběrném dvoře s obcí Lestkov, Lestkov
210, 349 54 Lestkov.
17. Smlouvu o ukládání odpadů ve sběrném dvoře s městem Úterý, Úterý 1,
330 40 Úterý.


1.

Rada města pověřuje:
Tajemnici městského úřadu uzavírat smlouvy a dodatky na pořízení softwaru (programů, licencí), k úkonům spojených s vyúčtováním mzdových
nákladů VPP včetně podepisování a uzavírání a podepisování dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s úřadem
práce.
Lumír Kadlec, starosta města

Informace Městského úřadu Bezdružice
Nájemné za pozemky
Nájemné za pozemky je splatné do 31. 3. 2020.
Nájemné je možné uhradit hotově nebo kartou v pokladně MěÚ Bezdružice
(I. patro, hlavní kancelář) nebo bezhotovostním převodem na účet města
Bezdružice č. 125721872/0300, variabilní symbol 2131.
Jaroslava Urbánková, referentka odboru životního prostředí

Upozornění k jízdnímu řádu ČD

Od 1. března 2020 vstupuje v platnost letní verze jízdního řádu Českých
drah.
Nově zavedené vlaky:
27318 – odjezd z Plzně v 10.45 hod, příjezd do Bezdružic v 11.58 hod a
27317 – odjezd z Bezdružic v 10.26 hod, příjezd do Plzně v 11.40 hod.
Budou jezdit od neděle 1. března 2020 i v sobotu, neděli a o svátcích. Doposud jezdily jen v pracovních dnech. Celotýdenní vedení těchto vlaků potrvá
do 9. října 2020.

Jiří Bízek
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Blahopřejeme
V měsíci březnu 2020 se dožívá významného životního jubilea

J a ro š J o s e f
Bassová Marie
Pavlíková Marie
Hodně zdraví, neboť je vzácné.
Hodně štěstí, neboť je krásné.
Hodně lásky, neboť je jí málo.
Hodně všeho, co by za to stálo.

Našim jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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Bezdružický zpravodaj 3/2020

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů od 1. 1. 2020
Výše místního poplatku: 700 Kč za osobu a kalendářní rok
Splatnost místního poplatku:
pro fyzickou osobu,

která má ve městě trvalý pobyt,

které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší než 90 dnů
jednorázovou úhradou do 31. 3. 2020 nebo pololetně ve dvou splátkách,
vždy nejpozději do 31. 3. 2020 a do 31. 7. 2020

pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba
jednorázovou úhradou do 31. 3. 2020.
Poplatek se hradí hotově nebo kartou v pokladně MěÚ Bezdružice (I.patro,
hlavní kancelář) nebo bezhotovostním převodem na účet města Bezdružice
č. ú. 125721872/0300, variabilní symbol: 1340 a do poznámky jméno poplatníka případně čp./eč. rekreačního objektu
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného roku.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je př ipr avena k nahlédnutí v podatelně a na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ.

Sběrný dvůr Bezdružice
Sběrný dvůr se nachází na konci města Bezdružice po pravé straně směrem
na Úterý (pod žárovou zinkovnou).
Provozní doba sběrného dvora: SO 15.00 – 17.00 hod a NE 9.00 – 11.00
hod
a nově sudé týdny středa odpoledne 15.00 – 17.00 hod ( 4. 3., 18. 3., 1. 4.)
liché týdny středa dopoledne 9.00 – 11.00 hod (11. 3., 25. 3., 8.4.)
Součástí nového sběrného dvora je i komunitní kompostárna, kam mohou občané odvážet biologicky rozložitelné odpady (trávu, listí, větve) po celý rok.
Jaroslava Urbánková, referentka odboru životního prostředí
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Pozvánka na jarní seminář nástavkového
včelaření do Nepomuku
V sobotu 1. února 2020 se v Restauraci Sport u „Rákosníčka“ konala Výroční
členská schůze ZO ČSV Konstantinovy lázně. Po skončení schůze navazovala
skvělá přednáška Ing. Petra Texla na téma: Racionalizace ve včelařství, které
se zúčastnili i někteří členové z místní včelařské organizace. Ticho v sále napovídalo, že přednáška přítomné zaujala.
Ing. Texl upozornil a pozval všechny přítomné na plánovaný seminář do Nepomuku, který je otevřen široké včelařské veřejnosti, a proto zde sdílím informaci
a program i pro ostatní včelaře.

Šárka Sušírová
členka ZO ČSV Konstantinovy Lázně

Základní organizace ČSV Nepomuk
a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ pořádají

7. Mezinárodní jarní seminář nástavkového včelaření,
který proběhne v sobotu 28. března 2020 v Nepomuku (okres
Plzeň-jih),
v sále hotelu U Zeleného stromu na náměstí.
12
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Program:
8:00

Prezence účastníků

9:00

Ing. Petr Texl, Jan Turč

Zahájení, aktuální situace ve včelařství v ČR

9:15

Ing. Petr Texl

Včelaření v Kanadě a Apimondia
2019

10:00

Daniel Mareška

Metoda sv. Anna – nové tlumení
varroózy

10:30

Mgr. Ladislav Židoň

GURUNGOVÉ – Za lovci medu pod
Anapurnou

11:15

Henk Kok, NL

Informace o VT projektech v Nizozemsku

12:00–13:30

Polední přestávka, mikroskopování nosematózy, prodejna včel. potřeb, prohlídka minipivovaru přímo v hotelu

13:30

MVDr. Zdeněk Klíma

16:30

Krátké přihlášené příspěvky

17:00

Diskuze a ukončení semináře

Boj s roztoči začínáme prohrávat.
A co dál?

Akce je otevřená široké včelařské veřejnosti. Očekáváme velký zájem včelařů,
proto je vhodné se předem přihlásit. Vstupné při registraci a platbě předem činí
100 Kč, na místě 150 Kč. O př ípadné další infor mace si můžete napsat
na adresu vcelari.nepomuk@email.cz.
Můžete přinést vzorky mrtvých včel (cca 20 ks) na vyšetření nosematózy.
V prostoru hotelu je možné vystavovat dovezené pomůcky a zařízení.
V restauraci hotelu je zajištěno stravování. Lze objednat i ubytování z pátku
na sobotu i ze soboty na neděli. Ubytování přihlašujte individuálně na webových stránkách hotelu. Nepomuk leží na silnici Plzeň – Písek a železniční trati
Plzeň – Č. Budějovice.
Srdečně zvou pořadatelé

13
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Veřejné pohřebiště Bezdružice

Bezdružický hřbitov

Historie a současnost
Původní hřbitov býval na malém náměstí za kostelem a sahal až k městskému
rybníku (dnes požární nádrž). Po jeho zrušení v roce 1828 se mrtví začali pohřbívat do malého parčíku na rohu Úterské a Plzeňské ulice, kde se pohřbívalo
až do roku 1885. V tomto roce byl i zřízen nový hřbitov na stejném místě,
na kterém je hřbitov současný.
V důsledku poválečného vystěhování Němců v pohraničí jsou součástí bezdružického hřbitova i opuštěné civilní německé hroby a minimálně dvě hrobky.
Většina německých náhrobků byla z původních míst v minulosti odstraněna
a odvezena ještě před rokem 1990. Některé zbylé náhrobky jsou ještě dnes nevhodně soustředěny na hromadě u zdi hřbitova.
V centrální části hřbitova je zřízeno pietní místo na památku všech zemřelých,
jejichž hroby se na hřbitově nezachovaly. Mohutný kamenný podstavec
s kovovým křížem je opatřen česko-německým textem: „V upomínku na bývalé německé obyvatele farnosti Bezdružice, kteří na tomto hřbitově nalezli
až do roku 1946 svůj věčný klid. Zřízeno roku 2002 potomky roztroušenými
do celého světa“
V blízkosti tohoto kříže je umístěn náhrobek zvláštního významu, hrobové
místo Antonie Fritsch (*25. 12. 1883 +13. 1. 1914), se zajímavým kamenosochařským provedením náhrobku- plačící ženy v životní velikosti.
Je důležité podotknout, že opuštěné německé hroby před 1. lednem 2014, jsou
majetkem obce, která je vlastníkem pozemku a vztahuje se na ně mezinárodní
Smlouva č. 521/1992 Sb. o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. Tedy
i přes to, že jsou veřejností považovány jako české, jsou ale spojené
s německým kulturně-historickým dědictvím, a proto existuje i zájem na jejich
zachování.
Vedle civilních hrobových zařízení je na našem hřbitově evidován i jeden hrob
válečný. V evidenci válečných hrobů je veden pod číslem VH: CZE3213-5112
a nachází se nedaleko hlavního vchodu po levé straně centrální komunikace,
hrobové místo č. 3. V minulosti byla součástí náhrobku pěticípá hvězda na vrcholu, která prozrazovala, že zde spočívají ostatky příslušníka Rudé armády.
Během roku 2019 byl dlouho neoznačený hrob opatřen kamennou a kovovou
destičkou, s nápisy v ruském jazyce.
Jedná se o hrob neznámého bezejmenného účastníka války, který náležel téměř
jistě do skupiny sovětských válečných zajatců - důstojníků, kteří zde pracovali
na železniční trati, jak bylo zjištěno při pátrací soupisové akci v r. 1946. Údajně
jich tu žilo celkem 62 od r. 1942 do měsíce dubna 1945, kdy byli staženi zpět
do zajateckého tábora ve Stříbře. Skupina byla ubytována v čp. 69 dřevěném
domku na pile stavitele Pittrofa. Po nálezu německých seznamů z r. 1941
se ukázalo, že pod pořadovým číslem 27 je v Bezdružicích zapsáno pracovní
komando č. 10413 tvořené jednapadesáti zajatými sovětskými důstojníky.
Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že se jedná o tutéž skupinu, která se zřejmě
postupně rozrostla, avšak zanechala tu ze svých řad jednu oběť.
14
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Veřejné pohřebiště Bezdružice
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Fotografie z archivu Jířího Bízka
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Aktuální dění okolo hřbitova
V návaznosti na změnu zákona o pohřebnictví probíhá od začátku roku 2020
mezi městem a nájemci hrobových míst akce zaměřená na sběr informací souvisejících s evidencí pohřbených osob. Všem zúčastněným současně děkuji
za maximální ochotu a součinnost, kterou mi poskytujete.
Následovat bude zmapování počtu hrobových míst pronajatých, opuštěných
a jejich nové očíslování. Pořízení schémat hrobových míst a elektronizace evidence související se správou veřejného pohřebiště. Výsledkem by měla být také elektronická mapa hřbitova (Schéma veřejného pohřebiště) s celkovou koncepcí rozvržených budoucích hrobů, sekce pro hrobky, přístupové cesty, rezerva pro případ potřeby rychlého pohřbení většího množství lidí, obecní hroby/
hrobky (pro cizince bez totožnosti, bezdomovce a sociální pohřby). Plocha určená pro pohřbívání není nafukovací a potřebujeme mít jasnou představu jak
pokračovat dál. Pasportizace probíhají postupně na mnoha českých hřbitovech,
jsou důležitým nástrojem pro správu pohřebiště a nabízejí i možnost vzniku zajímavých projektů pro mnohé pozůstalé a genealogy – osoby hledající své příbuzné.
V této chvíli je vhodné se zamyslet nad možnostmi zřízení např. kolumbária
nebo vsypové loučky i celkové rekonstrukce vzhledu hřbitova a třeba pojmout
změny komplexně. V Boru u Tachova například zrušili starou nepoužívanou
márnici a na jejím místě vybudovali přestřešené místo s kolumbárními schránkami o které je dle sdělení veliký zájem.
Jasným trendem v pohřbívání je ukládání
již zpopelněných pozůstatků. Tradiční pohřbívání do země spíše ustupuje.
Vsypové loučky jsou stále více žádanou
a relativně levnou alternativou pohřbívání.
Jedná se o pietní místo k uložení popela
zemřelého do země pod travnatý drn, šachovnicově
(pomyslně)
rozdělenou
a ohraničenou travnatou plochu, na kterou
se nevstupuje. K ukládání květin a svíček
je určena zpevněná plocha v těsné blízkosti loučky.
Kolumbární schránky jsou určeny pro jednoduché ukládání uren s popelem zemřelých. Dle velikosti může jedna schránka
sloužit k uložení jedné nebo několika
uren.
Ke zjištění Vašich požadavků a konkrétních přání a nápadů slouží následující anketa.
Šárka Sušírová, referentka správního odboru
17
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Nově zřízená vsypová loučka města Teplá z roku 2019

Vsypová loučka v Teplé je součástí
městského hřbitova. Je pomyslně šachovnicově rozdělena podle přesných
záchytných bodů na čtverce 50 x 50 cm
tak, aby bylo možno kdykoli přesně najít místo konkrétního vsypu. Celá plocha
loučky byla zbavena kamenů do hloubky 80 až 100 cm a je tedy možné do jednoho místa (jamky) provést až čtyři vsypy nad sebe. Může tím tedy vzniknout
rodinné místo posledního odpočinku.
Podle přání zesnulého nebo pozůstalých,
mohou být ostatky uloženy anonymně,
nebo může být zveřejněno jméno, s datem narození a úmrtí, na pietních kamenech u okraje loučky. Samotný vsyp
se může dle přání provést jak s krátkým
obřadem s posledním rozloučením, nebo
bez obřadu.
Použité fotografie a text
starosta Města Teplá Karel Hermann
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Anketa
HLASOVÁNÍ - HŘBITOV
Anketa je anonymní a hlasovat můžete až do 6. 4. 2020 včetně.
Pro vhazování lístků je určena schránka, která bude k dispozici v podatelně Městského úřadu v Bezdružicích. Vyhodnocení ankety bude zveřejněno
v květnovém čísle Bezdružického zpravodaje.
Zvolené body prosím kroužkujte a označit můžete takto více možností.

1) možnost zřízení vsypové loučky mne zajímá a připadá
mi to jako dobrý nápad
2) uvítal/a bych možnost uložení uren do kolumbárních
schránek
3) nestojím o novoty, vystačím si se současným stavem hřbitova
4) souhlasím s celkovou rekonstrukcí vzhledu hřbitova
(celková oprava márnice, nebo její přestavba, úprava cestiček - chodníčků, výsadba nové zeleně)
5) souhlasím pouze s nutnými opravami (vstup na hřbitov,
nutná oprava márnice)
6) Další nápady? ……………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Úřední hodiny MěÚ Bezdružice

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 13:00

12:00 - 17:00
12:00 - 15:00
12:00 - 17:00
12:00 - 15:00
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Současný stav hřbitova
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Okénko do minulosti

Foto z archivů
TANEČNÍ
V prvních měsících tohoto roku proběhl v Bezdružicích kurz společenského
tance. Fotky z něj jsou na obálce tohoto vydání Bezdružického zpravodaje. Taneční kurzy již byly v Bezdružicích pořádány i v minulosti, a to v letech 1979
a 1981. Tenkrát byly taneční pořádány jen pro mladé. Pro ty letošní věk účastníků nebyl specifikován a to se pozitivně odrazilo v účasti. Tehdy se účastníci
kurzu i s tanečními mistry pohodlně vešli na společnou fotografii. Ta současná
musela pojmout přes padesát lidí. Průběh závěrečného večera byl tenkrát podobný jako dnes. Tanec, soutěže a dobrá zábava. Pozorný čtenář může v lidech
najít jednu shodu tenkrát/dnes.
Jiří Bízek
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Taneční kurz pro dospělé, Kulturní dům Bezdružice 7.1 - 15.2.2020
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Ze školy

Spolupráce s partnerskou školou Erbendorf
Přestože má od nového školního roku naše německá partnerská škola novou ředitelku - paní Sabine Graser, spolupráce dál úspěšně pokračuje. V říjnu obě vedení školy domluvila v Erbendorfu na školní rok 2019/2020 dvě společné akce.
Ta první se uskutečnila 4. února v naší škole, v červnu pojedou naši žáci do Erbendorfu.
Žákyně 8. a 9. třídy si pro mladší spolužáky a německé děti připravily zábavná
stanoviště v tělocvičně. Některá byla sportovního charakteru, kde se běhalo
mezi kužely, střílelo na branky, vedl se florbalový míček slalomem, driblovalo
se a střílelo na koš. Pozadu nezůstalo ani přeskakování švihadla na různé způsoby či skákání přes lavičky. Velký úspěch slavilo také skákání na míčích.
Na jiných stanovištích musely děti zapojit mozek, paměť a pozornost. Třídily
obrázky zvířat z lesa, farmy a ZOO, skládaly puzzle, hrály Černého Petra
a pexeso, procvičily paměť, když si na trase musely zapamatovat 10 obrázků.
Komunikace se dařila, neboť k nám letos přijely děti, které mají hodinu českého jazyka týdně a velká děvčata již mají jako druhý jazyk němčinu. Osm smíšených družstev vystřídalo postupně všechna stanoviště. Dopoledne se vydařilo
a všichni už se těší na další společnou akci.

Mgr. Martina Hartenscheidtová
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FOTBAL – starší přípravka

Turnaj starších přípravek – 9. 2. 2020 – Bezdružice
Za účasti čtyř družstev se druhou únorovou neděli v naší tělocvičně uskutečnil
turnaj starších přípravek. Hrálo se 1 x 12 minut a soupeři se střetli dvakrát. Několik desítek diváků vidělo celkem dvanáct velmi vyrovnaných a fotbalově
kvalitních utkání.
Výsledky:
FK Tachov - J. Bezdružice
1:1
Hošek Jan
FK Planá - S. L. Kynžvart
1:2
J. Bezdružice - FK Planá
2:0
Houdek Jiří, Kašpar Jiří
S. L. Kynžvart - FK Tachov
2:1
S. L. Kynžvart - J. Bezdružice 1:1
Kašpar Jiří
FK Tachov - FK Planá
1:0
J. Bezdružice - FK Tachov
3:3
Kašpar Matyáš 2, Böhm Martin
S. L. Kynžvart - FK Planá
1:2
FK Planá - J. Bezdružice
1:2
Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš
FK Tachov - S. L. Kynžvart
1:1
J. Bezdružice - S. L. Kynžvart 2:1
Košátko Adam 2
FK Planá - FK Tachov
0:4
Tabulka turnaje:
1. J. Bezdružice
11:7 12 b.
2. FK Tachov
11:7 9 b.
3. S. L. Kynžvart
8:8
8 b.
4. FK Planá
4:12 3 b.
Turnaj jsme odehráli ve složení: Bílý Richard, Bocan Samuel, Böhm Martin,
Hošek Jan, Houdek Jiří, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kašparová Eliška, Košátko Adam, Šmídmajer Matěj. Trenéři: Doležal Jiří, Soulek Jan.
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Fotbalový turnaj seniorů

V sobotu 8. února se v tělocvičně naší základní školy uskutečnil 7. ročník fotbalového turnaje seniorů „O putovní pohár prezidentů“. Turnaje se letos zúčastnila čtyři mužstva. Hrálo se 1 x 10 minut a soupeři se střetli celkem třikrát.
Celkové pořadí:
Konstantinovy Lázně
Vranov
Bezdružice
Teplá

skóre

body

28:1
13:19
12:24
9:18

27
13
6
5

Vítězství v turnaji suverénně obhájilo mužstvo Konstantinových Lázní, které
získalo plný počet bodů a v celém turnaji inkasovalo jen jeden gól od Bezdružic.
Nejstarším hráčem turnaje byl vyhlášen Jiří Lacina z Bezdružic. Nejlepším
střelcem turnaje se s osmi góly stal Marek Pohlot z Konstantinových Lázní.
Cenu pro nejlepšího brankáře převzal Libor Sedlecký z Konstantinových Lázní.
Poděkování za vydařenou sportovní akci patří všem zúčastněným fotbalistům
a všem pořadatelům. Zvláštní poděkování náleží panu Jiřímu Houserovi a panu
Miroslavu Šaškovi za organizaci celého turnaje. Poděkování si zasluhuje také rozhodčí Jan Horváth.
Sestava domácích: Jiří Doležal, Petr Houser, Pavel Hrabovský, Jiří Lacina, Jiří
Pazdera, Jan Soulek, Miroslav Šašek, Miroslav Šípek, František Štrobl.
Za TJ Jiskra Bezdružice Jan Soulek
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Za TJ Jiskra Bezdružice Jan Soulek

H O K EJ
15. Mistrovské utkání KSM: J . Bezdr užice : A. Kaznějov
góly: 3 Kamínek, 2 Kocián, Hladík, Rohrer, Seknička ml.

8:4

16. Mistrovské utkání KSM: TJ S. Díly : J . Bezdr užice
góly: Janota, Klabačka

6:2

17. Mistrovské utkání KSM: J . Bezdr užice : HC Holýšov
góly: Seknička ml. D. Kutnar, Kamínek, Hladík

4:4

18. Mistrovské utkání KSM: Č. Př íkosice : J . Bezdr užice
2:8
góly: 2 Seknička ml., 2 Semerád, M.Velich, E. Kutnar, D. Kutnar, Šmat
19. Mistrovské utkání KSM: HC Lipnice : J . Bezdr užice
gól: M.Velich
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Za TJ Jiskra Bezdružice Karel Seknička
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Kultura

Plán akcí na rok 2020
07. 03
18. 04.
30. 04.
02. 05.
06. 06.
18. 07.
18. - 19. 07.
19. 07.
25. 07.
11. 09.
03. 10.
17. 10.
24. 10.
07. 11.
14.11.
28.11.
05. 12.
06. 12.
13.12
23.12.

Dětské maškarní
XXXXIII. Výroční koncert DOM Juvenka
Stavění staročeské máje
XXIV. Floriánská pouť
Dětský den
Pivní slavnosti
Bezdružické parní léto
Turistický pochod Teplá - Bezdružice
Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy
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
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HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá – březen 2020
VÝSTAVA „JEŽÍŠOVA KŘÍŽOVÁ CESTA
srdečně vás zveme na postní a velikonoční výstavu obrazů Hany B. Novákové
Ježíšova křížová cesta. Vystavený soubor čtrnácti akrylů na plátně, původně
určený pro kostel Všech svatých v Boněnově, přináší expresivní, nepodbízivou
formou zamyšlení nad cenou lidského života a Kristovy oběti. Výstava se koná
v Hroznatově akademii, v prostorách bývalého čeledníku kláštera premonstrátů
Teplá od 1. března do 29. dubna, každý den od 10.00 do 16.00 hod, v neděli
od 11.00 do 16.00 hod.
FOTOGRAFOVÁNÍ BEZ NÁVLEKŮ
Dne 14. března 2020 od 13.00 do 16.00 hod otevře budova barokního konventu v Klášteře Teplá dveře všem milovníkům fotografování. V rámci této akce
vás provedeme historickými interiéry. Budete mít možnost užít si též volného
pohybu a fotografování v prostorách, kam se běžný návštěvník nedostane.
Každý fotograf si zde určitě najde to své. Architekturu, zátiší a nebo hru světla
a stínů. Vítáme i začátečníky, kterým rádi poradíme a pomůžeme.
Cena je 300 Kč za účastníka. Kapacita je omezena na 15 osob, doporučujeme
tedy rezervaci. Informace a rezervace na rejl.klaster@gmail.com
KURZ KREATIVNÍHO PSANÍ
Život píše příběhy, které mnozí
z nás touží vyprávět. Tato touha pramení nejen z fantazie, která
je ale v dnešní praktické a uspěchané
době utlačována do pozadí, ale také
z ryzí potřeby psát, protože cítíme,
že je nám psaní blízké. Jádrem kurzu
kreativního psaní je ovládnutí „síly
psaného slova“, ke kterému potřebujete pouze ten správný zápal, flexibilitu a především onu opomíjenou fantazii. Během kurzu Vám bude dána
možnost osvojit si základy spisovatelského řemesla, ke kterému patří
i používání kritického myšlení, a také
si zocelíte sebevědomí během výstupů, na kterých budete číst své vlastní texty.
Kurz kreativního psaní s lektorkou Eliškou Radovou bude probíhat od března
do června každou středu od 17.00 v Hroznatově akademii v klášteře Teplá.
Cena za lekci (120 min.) je 100 Kč.
Kontakt: Eliška Radová tel. 605227363, e-mail radova.klaster@gmail.com
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TEMNÁ KOMORA OTEVŘEVŘENÁ
Hroznatova akademie otevírá pro veřejnost svojí černobílou fotokomoru
a kroužek klasické fotografie. Nabízíme poradnu pro začátečníky v oboru klasická černobílá fotografie a vlastnoruční vyvolávání černobílých snímků
z vlastních negativů. Pravidelné schůzky každou 1. středu v měsíci 17.00 –
19.30 hod (1. schůzka 4.3.) Cena činí 200 Kč/os. Poplatek zahr nuje možnost odborné konzultace s lektorem, použití přístrojů a základních chemikálií
pro výrobu černobílé fotografie. Fotografický papír (v základní nabídce) se dokupuje na místě. Pro omezenou kapacitu fotokomory doporučujeme rezervaci
na čísle: 605 029 058. Nabízíme také možnost domluvit si individuální termín
pronájmu fotokomory.
KROUŽKY HROZNATOVY AKADEMIE
Keramická dílna s Kateřinou Strádalovou – každé úterý a čtvrtek od 17.00
do 19.00 hod, cena 150 Kč dospělí, 100 Kč děti
Grafická dílna s Cyrilem Kozákem – každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod,
cena 150 Kč dospělí, 100 Kč děti.
PROHLÍDKY BAROKNÍ ČÁSTI
Od 1. bř ezna opět zpř ístupníme barokní prostor y klášter a. Prohlídky Život v barokním klášteře s průvodcem budou probíhat od pondělí do soboty
od 10.00 do 15.00 hod, a v neděli od 11.00 do 15.00 hod. Na objednávku
nabízíme též prohlídku štolového systému a speciální dětskou prohlídku „Pro
malé dobrodruhy“.
Rezervace vstupenek na koncerty, speciální prohlídky a další akce:
tel. 353 394 463, e-mail: info@klastertepla.cz

Růženka- obchod pro radost
Konstantinovy Lázně, Tichá 5

Nabízím:

řezané a hrnkové květiny včetně sezónních, svatební a smuteční vazbu.

velký výběr bytových i zahradních dekorací, drobných dárkových předmětů, čajů, belgické čokolády, přírodních mýdel, bylinných sirupů
i mastí a mnoho dalších výrobků

krmiva a mlsky pro chlupaté mazlíčky, granule Brit, Fitmin ...
Přijďte se podívat, potěšit, nakoupit, inspirovat a věřím, že se budete vracet.
Těším se na Vás
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Vážení a milí občané - obchodní přátelé!

Překlenuli jsme rok 2019, který byl pro každého trochu jiný. Někomu přinesl
jen samé radosti, pro jiné nebyl ve všech směrech tak přívětivý. Nás dovedly
okolnosti k rozhodnutí, které jsme nedělali rádi, a sice že jsme prodali provozovnu v Bezdružicích. Zdánlivě jsme tak opustili trh s uhlím v této a přilehlé
lokalitě a svým způsobem jsme vás ,,hodili přes palubu“ a možná
tak vás i zklamali. Ale opak je pravdou. Druhý sklad s palivy máme
v Kozolupech, odkud distribuujeme uhlí našim odběratelům. Mezi
ně s jistotou patříte i vy. Objednávky přijímáme pro vás na známých telefonních číslech:
725 345 895 - mobil paní Filipová
374 629 379 - pevná linka, která je přesměrovaná v případě nepřítomnosti
na tel. č. 725 345 895
606 643 515 - mobil paní Filipová
Ve své nabídce máme veškeré hnědé uhlí s přednostní orientací na uhlí bílinské, což je stejný název jako ledvické. Na skladě máme také oblíbené brikety
Union nebo Rekord. Normálně z důvodu různých podezření o záměně či míchání neskladujeme uhlí mostecké. Ale pokud by byl o něj značný zájem, určitě vašemu přání umíme vyhovět. Skládáme v případě zájmu dopravníkem.
Jako bonus pro vás máme to, že dopravné účtujeme ve tejné výši s jako bychom vezli uhlí ze skladu z Bezdružic, to znamená, že náklady za dovoz
se nezvýší.
Vztah, který jsem si prostřednictvím vám dodávaného uhlí s vámi vytvořil,
vnímám jako vztah pěkný. Věřím, že i v budoucnu jej budeme moci rozvíjet.
Již jeden měsíc se pohybujeme v roce 2020. Přeji vám spolu se svými kolegyněmi a kolegy, aby to byl pro všechny rok plný jen radosti, klidu a hlavně,
abyste byli zdraví!
Tempo
Ing. Jaroslav Rožeň

EET jen za 99 Kč/měsíc ze Stříbra 604 951 057.
www.SoftAg.cz
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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
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Zpívání v hospodě 15. 2. 2020

Hospoda na koupališti po bouři Sabina 10. 2. 2020

