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Rekonstrukce kanceláře a kuchyňky

Prostřílené okno budovy restaurace na koupališti
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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,
měsíc duben díky pandemii proběhl v nouzovém stavu – školáci se učí
z domova, malé děti si hrají doma, restaurace i knihovna jsou zavřeny, zdravotní středisko ordinuje ve zvláštním režimu. Do 20. 4. 2020 měl i městský úřad
omezený provoz. Do 11. dubna byl zavřený i sběrný dvůr, který je v současné
době opět otevřen v plánované provozní době.
Uvidíme, co nám přinese měsíc květen, snad se situace bude postupně zlepšovat. Nadále se budeme řídit nařízením vlády.
Během omezeného provozu městského úřadu jeho pracovníci nezaháleli a vrhli
se svépomocí na plánovanou rekonstrukci úřadu v podobě vybudování nové
kuchyňky a pořízení nábytku do dvou kanceláří. Na doporučení revizního technika dále proběhla i rekonstrukce bleskosvodu, vnitřní a vnější přepěťové
ochrany.
V polovině března byl firmou Zenkl s.r.o. odstraněn padlý strom, který poškodil kiosek na koupališti. Následně se tato firma pustila do rekonstrukce poškozené budovy. Rekonstrukce zdařile probíhá dle plánu a od června by mohl mít
kiosek nového provozovatele. Velice nás mrzí řádění vandalů, kteří si chtějí
zřejmě stále něco dokazovat (viz foto).
6. 4. 2020 byla ukončena anketa ohledně hřbitova. Bylo odevzdáno celkem
78 anketních lístků, což mne mile překvapilo, o výsledcích bude zmínka dále
ve zpravodaji.
Jistě jste zaznamenali uzavření silnice Revolučních gard. K tomuto omezení
došlo v důsledku rekonstrukce vlakového nádraží a vybudování nové kanalizační přípojky.
Jak již bylo řečeno, současný stav ovlivnil život každého z nás, a tedy i města
jako takového. Dle sdělení finanční poradkyně České spořitelny zcela jistě dojde ke snížení daňových příjmů, a proto bude město muset omezit plánované
investiční výdaje. O konkrétním omezení plánovaných akcí Vás budu informovat.
Na závěr bych rád touto cestou poděkoval všem občanům za dodržování omezujícího opatření a nošení roušek. Na druhou stranu mne ale velmi mrzí,
že se i v této nelehké době mezi námi najdou tací, kteří nedodržují ani základní
pravidla slušného chování, o čemž jsem se přesvědčil dne 20. dubna
v prostorách za bývalou prodejnou uzenin na náměstí Kryštofa Haranta,
kde se na zemi povalovalo velké množství odpadků. Nechť se tito provinilci
nad sebou zamyslí, zpytují své svědomí a své chování již neopakují.
V opačném případě by bylo nutné se zamyslet nad otázkou, jak tomuto jejich
chování zamezit, např. zda nerozšířit kamerový systém o další kamery.
Přejme si, aby vyšla pranostika: ,,Je-li květen prostuzený, bude roček vydařený!“ Doufejme, že zaprší a že nebude takové sucho jako v minulých letech.
Přeji Vám všem hodně zdraví a pevné nervy.
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, popřípadě v KD v těchto
termínech:
27. 5. 2020
24. 6. 2020
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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Práce rady města a zastupitelstva města
20. 4. 2020 - 31. jednání Rady města Bezdružice


1.
2.
3.
4.
5.

Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 25. 3. 2020
pod č. j.: PK-ŽP/13811/19 na poskytnutí finančního příspěvku ve výši
18 600 Kč na ochranu lesa.
Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 25. 3. 2020
pod č. j.: PK-ŽP/14597/19 na poskytnutí finančního příspěvku ve výši
11 460 Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.
Vyhodnocení hlasování o plánované změně (vzhledu) hřbitova.
Program 17. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 29. 4. 2020.

Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Přidělení bytu č. 11, Na Sídlišti 247, Bezdružice o dispozicích 1 + 1.
3. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 21 480 Kč z dotačního titulu
2019 Podpora ochrany lesa v PK v rámci dotačního programu PODPORA
OCHRANY LESA V PK 2017+ s Plzeňským krajem, Škroupova 18,
306 13 Plzeň.
4. Odměnu vedoucímu Technických služeb, organizační složky města.
5. Návrh na vyřazení DDHM MěÚ Bezdružice v celkové hodnotě
19 684,64 Kč dle přílohy 4 a).
6. Nabídku společnosti ATLAS software a. s., V Parku 20, 148 00 Praha 4
na novou verzi CODEXISu za cenu 15 000 Kč bez DPH.
7. Cenovou nabídku Bc. Jaroslava Zabloudila, DiS., Na Vinici 1657,
349 01 Stříbro na akci „Rozšíření vodovodu Bezdružice – Úterská ulice
za cenu 42 400 Kč.
8. Cenovou nabídku pana Jiřího Kubala, Klenčí pod Čerchovem 314,
345 34 Klenčí pod Čerchovem na opravu hromosvodní soustavy mateřské
školy a zdravotního střediska za cenu 49 610 Kč včetně DPH.
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Ateliér Cihlář-Svoboda
s. r. o., Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun.
10. Podání žádosti o dotaci z programu „Finanční podpora výstavby
a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2020“.
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11. Nabídku Ing. Jiřího Soukupa, Jelínkova 1875, 356 05 Sokolov
na zpracování projektové dokumentace „Bezdružice, ulice Úterská –
chodník pro pěší od křižovatky ke sběrnému dvoru po stávající chodník za cenu 61 000 Kč bez DPH.






Rada města doporučuje:
Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2020.
Rada města pověřuje:
Sociální pracovnici schvalovat a vyřizovat žádosti o zavedení pečovatelské služby.

Mobilní aplikace V OBRAZE

Už nějaký čas máme možnost používat mobilní aplikaci V OBRAZE, která
Vám umožňuje dostávat novinky a zprávy z našeho města přímo do svého
mobilního telefonu. Aplikace Vás upozorní na nově vložené zprávy.
Stačí si stáhnout aplikaci podle postupu, který najdete na našich stránkách.
Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany zcela zdarma.
O mobilní aplikaci V obraze, i o tom, jak si aplikaci stáhnout do svého mobilu
se dozvíte více na www.aplikacevobraze.cz.
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Blahopřejeme
V měsíci květnu 2020 se dožívá významného životního jubilea

Korecová Hana
Naší jubilantce přejeme do dalších let mnoho zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

VÝZVA

S ohledem na změnu provozovatele autobusové dopravy v našem regionu,
bych se chtěl v červnovém vydání Bezdružického zpravodaje věnovat éře provozu autobusů pod hlavičkou ČSAD. Pokud by někdo doma našel jakékoliv
fotografie na toto téma z libovolného období, prosím o jejich zapůjčení. Přivítal bych snímky jakýchkoliv autobusů, nákladních automobilů ČSAD, řidičů,
cestujících i zastávek apod. Po naskenování snímky okamžitě vrátím, možno
i na počkání. Obrázky mohou být na fotografiích, negativech i diapozitivech.
Kontaktujte mě na telefonu 607 883 953, domluvíme se na dalším postupu.
Děkuji.

autor rubriky „Foto z archivů“ Jiří Bízek
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Ze školy

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat
v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.
Uskuteční se v termínu podle školského zákona, tedy v období od 2. května
2020 do 16. května 2020.
Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné učinit písemně
nebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

do datové schránky školy

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

poštou na adresu školy

Podrobnější informace
www.zsbezdruzice.cz

naleznete

na

webových

stránkách

školy:

Mgr. Eva Kalistová

Lyžařský výcvikový kurz
7. března jsme v počtu 22 žáků vyrazili směr Vrchlabí na tradiční lyžařský
kurz. Počasí ne úplně zimní (ale na to my jsme zvyklí), nálada výborná, sněhu
na sjezdovce tak akorát…
Ubytováni v chatě U lanovky jsme každý den 5 - 6 h lyžovali na různě náročných svazích. V době odpočinku jsme se bavili rozličnými způsoby – zábavu
si totiž připravovaly a vymýšlely děti samy ve smíšených skupinkách. V úterý
na svahu jsme se dozvěděli, že z důvodu pandemie se zavírají školy. Měli
jsme velkou radost, že lyžařské kurzy mohly normálně doběhnout. Od středy
jsme na sjezdovkách byli téměř sami. To bylo polyžováníčko!
Třetí odpočinkový den jsme si vyrazili pěšky do Vrchlabí, kde jsme se zaměřili na jiné svalové skupiny a posilovali kolektiv. Při bowlingu to šlo výborně.
Navštívili jsme také Krkonošské environmentální centrum, kde zrovna probíhala výstava fotografií ,,Po stopách výpravy na Huasquarán!“
Cesty zpět jsme se zprvu velice bály, neboť někteří měli trochu kašel a rýmu,
ale to se ukázalo jako neopodstatněné, protože nikde nebyla ani noha. Hašlerky, kterými jsme děti nadopovaly, odvedly dobrou práci.
9

Bezdružický zpravodaj 5/2020

Tentokrát paní zdravotnice Jitka Kymlová měla poměrně hodně práce, neboť
asistovala u dvou úrazů a unavených nohou a kolínek nám přibývá každým rokem. Ach, ta fyzička…!
Na závěr bychom chtěly poděkovat všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu
kurzu.
Zvláštní poděkování patří paní Jitce Kymlové, která se vzorně starala o naše
zdraví a také tatínkům – panu Jiřičkovi a panu Rigovi, kteří nám velice ochotně pomohli s dopravou batohů a lyží.
Tak za rok zase!!! SKOL!!!
Mgr. D. Steinerová, Mgr. M. Hartenscheidtová
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Okénko do minulosti

Foto z archivů
Když se volně dýchalo
Na co v této zvláštní době zavzpomínat? No přece na to, jak se lidé mohli neomezeně setkávat a volně dýchat. Teda bez hadru přes půl hlavy. Snímky jsou
ze statkových konferencí, svateb, školních srazů, prvomájového průvodu
i z velikonoční pomlázky.

Jiří Bízek
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Anketa
HLASOVÁNÍ – HŘBITOV
V měsíci březnu a začátkem dubna měli občané možnost se vyjádřit k budoucímu vývoji a vzhledu hřbitova v Bezdružicích. Od spuštění hlasování byl zájem veliký. Pak nám bohužel účast na hlasování a návštěvnost zkomplikoval
koronavirus a s ním související omezení a uzavření městského úřadu. Nicméně
mnoho lístků se objevovalo i v poštovní schránce úřadu a mohu vás ujistit, že
všechny byly započítány. Všem moc děkuji za účast a sdílení názoru.

VYHODNOCENÍ
Odevzdáno bylo celkem 78 anketních lístků

Anketa byla vyhodnocena bodově. Každá zakroužkovaná možnost byla ohodnocena jedním bodem.
1) možnost zřízení vsypové loučky mne zajímá a připadá mi to jako dobrý nápad,
38 bodů
2) uvítal/a bych možnost uložení uren do kolumbárních schránek,
41 bodů
3) nestojím o novoty, vystačím si se současným stavem hřbitova,
0 bodů
4) souhlasím s celkovou rekonstrukcí vzhledu hřbitova (celková oprava márnice, nebo její přestavba, úprava cestiček - chodníčků, výsadba nové zeleně),
60 bodů
5) souhlasím pouze s nutnými opravami (vstup na hřbitov, nutná oprava márnice).
7 bodů
6) Další nápady?
Instalovat 1-2 lavičky
1 bod
Oprava vstupu na hřbitov
4 body
Oprava obvodové zdi
2 body
Toalety na hřbitově, u hřbitova
2 body
Oprava vrat
1 bod
Zbourat márnici, místo využít jinak 1 bod
Šárka Sušírová, referentka správního odboru

16

Bezdružický zpravodaj 5/2020

17

Bezdružický zpravodaj 5/2020

18

Bezdružický zpravodaj 5/2020

PLZEŇSKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE ZCELA NOVOU
DOPRAVU PO KRAJI
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od 14. června mohou těšit
na více než 300 nových moderních autobusů v barvách Plzeňského kraje.
Všechna vozidla budou nízkopodlažní a vysoce komfortní – vyjma moderního
vzhledu a zvýšeného pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky a na hlavních trasách ve vybraných spojích bude k dispozici i Wi-Fi připojení.

Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé využívat
jak pro autobusy, tak i pro vlaky, a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro předplatné. Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci Plzeňského kraje,
bude vám na cestu stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete tak muset komplikovaně řešit, se kterým dopravcem pojedete, a u koho to vyjde levněji.

Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného systému, který bude hlídat přestupní vazby na nádražích, a to i mezi drážní a autobusovou dopravou. Přes dispečink bude možno objednat také tzv. spoje na zavolání. Jde o spoje s nepravidelnou vytížeností, které jsou místo zrušení převedeny do režimu
objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj, autobus nevyjede. Objednávka bude možná telefonicky přes číslo, které bude na každém jízdním řádu, či přes webový formulář.

Díky změně navíc Plzeňský kraj, jako provozovatel, výrazně
ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to zhruba 16 milionů
ročně. Nový dopravce bude Plzeňský kraj obsluhovat deset let, jak uvádí smlouva s Plzeňským krajem, který je provozovatelem této dopravy, a který bude pobírat příjmy z jízdenek či naopak dotovat některé spoje.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových stránkách
www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu IDPK.cz.
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Vážení čtenáři,
rád bych navázal na článek z minulého zpravodaje, ve kterém jsem psal o velikonočních
událostech. Prožíváme dobu, kdy je nám doporučeno raději nevycházet a leckoho
to přestává bavit. Možná vás překvapím,
když se zmíním o tom, že o prvních Velikonocích zůstal také někdo zavřený doma - Ježíšovi první následovníci. Nebyli ovšem
v karanténě, neměli zákaz vycházení, zato
měli obrovský strach. Následovat Ježíše totiž nebylo jen tak. Mnoha lidem se to nelíbilo a proto se Ježíšovi následovníci poměrně
oprávněně báli. Kromě toho: Ježíš, o kterém se domnívali, že je vysvobodí
od nadvlády Římanů, je po smrti. Jejich jistoty se otřásaly v základech podobně, jako ty naše dnes.
Jenže Ježíš nepřišel bojovat s okupantskou mocí. Přišel vybojovat mnohem důležitější zápas: s hříchem. Možná byste řekli, že „hřích“ je slovo, které do moderního slovníku nepatří. A pokud ano, je nám to předkládáno jako něco příjemného a žádoucího. Reklamy nás vybízí k tomu, abychom si „zahřešili“ - nejčastěji tak, že si dopřejeme výrobek určité firmy.
Hřích ovšem není žádoucí ani příjemný. Setkáváme se s ním každý den. Vidíme
ho u druhých a pokud jsme dostatečně sebekritičtí, pak i sami u sebe. Setkáváme se se lží, podvodem, závistí, sobectvím, nenávistí, posměchem, chtivostí... zkrátka s různými špatnostmi. S tím má zkušenost každý. Hřích je to,
co nás vzdaluje jeden od druhého. Narušuje naše vztahy v rodině, s přáteli,
na pracovišti, zkrátka kdekoli. Hřích je to, co vzdaluje každého člověka od Boha. Hřích je to, co mezi námi vytváří propasti. Není to lehké o tom číst a přemýšlet a už vůbec není lehké přiznat si, že je to i náš problém. Když si totiž přiznáme, že se nás hřích týká, zjišťujeme, že nad ním nemáme vládu a že potřebujeme pomoc.
Právě proto přišel Ježíš Kristus. V Bibli čteme, že „zemřel za naše hříchy podle
Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem...“ A na jednom
z nejznámějších míst v Bibli se píše: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Ježíš
Kristus přišel proto, aby jednou provždy vyřešil problém hříchu. Svou obětí
na kříži překlenul propast hříchu a otevřel cestu k Bohu i mezi námi navzájem.
Člověku zbývá tuto cestu použít. Tomu, kdo uvěří této dobré zprávě, tomu, kdo
uvěří Ježíši Kristu, nabízí Bůh nový život.
Jiří Tomeš, kazatel Bratrské jednoty baptistů
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Sport

HOKEJ

Hodnocení sezony 2019-2020
K. Seknička st., trenér: V posledním utkání s prvním týmem tabulky jsme podali dobrý výkon a byli důstojným soupeřem postupujícím Klaustimber. Celkově se nám nepodařilo obhájit loňské druhé místo, ale s pátým místem jsme
spokojeni. Chyběly nám body z úvodu soutěže, kdy jsme neměli kompletní kádr. Oporou byl brankář Pavel Packan, který nahradil Lukáše Nového, jenž odešel do ligové Třemošné, v obraně dominovali dva bývalí Škodováci Jan Kamínek a Michal Klabačka, v útoku se dařilo Martinu Velichovi, Petru Janotovi
a nejlepšímu střelci s dvaceti góly a devatenácti přihrávkami Karlu Sekničkovi
ml. Příští sezonu plánujeme posílit kádr o dva útočníky, abychom se dostali
zpět na medailové pozice.

Za HC Jiskra Bezdružice, Karel Seknička
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„U Pata a Mata“
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Kultura

Plán akcí na rok 2020
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.

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

Červeně označené akce se vzhledem k mimořádným opatřením a vývoji situace ohledně zamezení šíření koronaviru
ruší!
Ostatní kulturní akce zatím zůstávají v přehledu s tím,
že možná budou postupně odvolávány.
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DEŠŤOVKA
DOTACE
Stát si uvědomuje, jak je nehospodárné, aby dešťová voda bez užitku odtekla
do řeky a moře. Situace s vodou se do budoucna bude těžko zlepšovat. Využijte
vodu, která vám přistane na pozemku i vy. Ušetřete drahou pitnou vodu.
Na vybudování zádržné jímky máte možnost získat zpět až 50 % nákladů
v rámci Výzvy č. II 2018+.
Výzva se týká rodinných domů a rekreačních objektů pro trvalé bydlení.
Pro první posouzení velikosti jímky a velikosti dotace, kterou můžete získat,
vám firma Renoplast Plzeň s.r.o. zpracuje zdarma orientační přehled.
Pro zpracování této kalkulace potřebujeme znát:

Jméno žadatele a adresu objektu, tel. kontakt

Půdorysná velikost odvodněné střechy domu, případně vedlejších staveb

Velikost celého pozemku bez zastavěných ploch

Druh střechy (rovná, šikmá, sedlová) a druh krytiny na střeše
Po odsouhlasení základních kritérií můžeme pokračovat dál.
Firma Renoplast nabízí zpracování Odborného posudku, kter ý je podstatnou částí žádosti o dotaci. Pomůže i s podáním žádosti o dotaci.
Renoplast rovněž může dodat akumulační jímku, případně provést propojení
s okapy.
Stačí nám napsat základní údaje na renoplast@email.cz
nebo zavolat na tel.: 377821199, 774166741
Dle našich zkušeností je nejčastější výše dotace 30 000 až 35 000 Kč.
Renoplast Plzeň s.r.o.
Zemědělský areál 345
330 17 Chotíkov
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Inzerce
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách, slepičky Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219 Kč/ ks.
Prodej: Bezdružice – u požární zbrojnice

7. 5. a 17. 6. 2020 - 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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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
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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,
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Cena: 7 Kč
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Oprava budovy restaurace na koupališti

