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Vážení spoluobčané,
měsíc květen nám utekl jako voda, které se nám v současné době příliš nedostává. Přejme si tedy, aby se vyplnila pranostika týkající se měsíce června,
která praví, že ,,Na svatého Jána, voda očekávána“.
V průběhu uplynulého měsíce května se postupně začala rozvolňovat omezující opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. Dne 11. května se otevřela kadeřnictví, venkovní zahrádky restaurací a mnozí podnikatelé tak mohli za určitých podmínek otevřít své provozovny. Změna nastala i pro žáky devátých
tříd, kterým se otevřela škola. Dne 18. května skončil po šestašedesáti dnech
nouzový režim. Od 25. května došlo k uvolnění dalších omezení, která se týkala nošení roušek a do základní školy již nastoupil i první stupeň. Doufejme,
že v měsíci červnu bude možné opatření i nadále rozvolňovat.
Bezdružičtí dobrovolní hasiči v rámci cvičení dne 22. května vyčistili koupaliště pro širokou veřejnost, které je tímto připraveno na sezónu. Dne 29. května bylo naplánováno otevření nově opraveného kiosku. S novou nájemkyní
byla uzavřena smlouva zatím na dva roky a já doufám, že se tím po dvou letech opět vrátí na koupaliště život. Ke svému provozu se i koncem měsíce
května vrátila železniční doprava a firma SKANSKA a. s. bude provádět
už pouze dokončovací práce. Také se již začalo s pracemi v rámci vybudování tlakové kanalizace a výměny dešťové kanalizace v ulicích V Podzámčí,
U Tiskárny a Západní.
V rámci přípravy projektových prací „Zastřešení sběrných nádob v ulici
Na Sídlišti“ bylo nutné nechat vypracovat diagnostický průzkum stropu uhelny v ulici Na Sídlišti. Výsledek průzkumu je pro město nepříznivý – bude nutné zjevně řešit statické posouzení a následné zesílení konstrukce. Město čekají
nemalé investice do oprav. Tímto ale téma nutných oprav nekončí.
Po několikátém upozornění revizním technikem dojde k opravě nevyhovujícího stavu komínu na budově mateřské školy.
Na zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. dubna nebyl schválen návrh předsedy TJ Jiskra Bezdružice na půjčku ve výši 800 000 Kč a ani návrh
na dar ve výši 1 200 000 Kč na rekonstrukci a vybudování nového fotbalového hřiště.
Vzhledem k negativnímu ekonomickému vývoji v souvislosti s Covid -19 bylo nutné upravit rozpočet města, kdy bylo na základě předpokládaného snížení
daňových příjmů o 20% nutné vyškrtnout plánované investiční akce – rekonstrukce hřbitova, rekonstrukce přísálí kulturního domu a vybudování okružní
křižovatky. V ohrožení je i plánovaná výměna oken v bytovce Na Sídlišti
čp. 247 a čp. 248. Doufejme, že vývoj nebude tak negativní, jak finanční analytici předpokládají a výměna oken bude uskutečněna.
Lumír Kadlec, starosta města
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Veřejné zasedání Zastupitelstva města Bezdružice se bude konat
od 16.30 hodin v kultur ním domě dne 24. 6. 2020
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN
KN DENT - zubní ordinace s. r. o.,
Konstantinovy Lázně
Z provozních důvodů změna ordinačních hodin v období
od 25. 5. - 31. 8. 2020
Pondělí

7.30 - 14.00

Úterý

7.30 - 12.00

Středa

7.30 - 12.00

Čtvrtek 11.30 - 16.00
Pátek

7.30 - 14.00
5

Bezdružický zpravodaj 6/2020

Práce rady města a zastupitelstva města
17. jednání Zastupitelstva města Bezdružice - 29. 4. 2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Práci Rady města Bezdružice a starosty.
3. Zůstatky na bankovních účtech.
4. Zůstatky na úvěrových účtech.
5. Vývoj daní od roku 2005 do I. čtvrtletí roku 2020.
6. Rozbor plnění rozpočtu za I. čtvrtletí r. 2020.
7. Informace o činnosti finančního výboru.
8. Informace o činnosti kontrolního výboru
9. Koordinační výkres územního plánu Bezdružic
10. Nákup elektrické energie na rok 2021 prostřednictvím burzy PXE.
11. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezdružice za rok
2019.
12. Rozhodnutí o prominutí penále pod č. j. 1127/2020. Na základě rozhodnutí
Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 21/1750,
370 01 České Budějovice se uhradila částka ve výši 146 780 Kč.




1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Zastupitelstvo města schvaluje:
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Program zasedání.
Kupní smlouvu č. 1/2020 na pozemek p. č. 83/38 o výměře 174 m2 (druh
pozemku: orná půda) v katastrálním území Bezdružice. Kupní cena pozemku je 35 792 Kč včetně DPH.
Revokaci usnesení č. 14/C3/2020.
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
2 178 Kč včetně DPH.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení na pozemku p. č. 1497/4
v katastrálním území Bezdružice, se společností CETIN a.s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9. Jednorázová náhrada
za zřízení služebnosti činí 605 Kč včetně DPH.
Prodej části p. č. 1/4 o výměře cca 2 000 m2 (druh pozemku: zahrada)
a část pozemku p. č. 164/9 o výměře cca 1 500 m2 (druh pozemku: orná
půda) v katastrálním území Polžice u Bezdružic k výstavbě rodinného domu.
6

Bezdružický zpravodaj 6/2020

Prodej pozemků p. č. 77/1 o výměře 874 m2 (druh pozemku: zahrada),
p. p. č. 2065 o výměře 4 m2 (druh pozemku: zahrada) a část p. p. č. st. 16
o výměře cca 230 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Zhořec u Bezdružic za účelem rozšíření zahrady
u rekreačního objektu.
9. Směnu části pozemku p. č. 504/3 o výměře cca 780 m2 a části pozemku
p. č. 504/24 o výměře cca 548 m2 za část pozemku p. č. 504/4 o výměře
cca 340 m2 a část pozemku p. č. 504/25 o výměře cca 347 m2 od společnosti NFS s.r.o., Nádražní 32/41, 693 01 Hustopeče za cenu 205,70 Kč/m2
včetně DPH.
10. Rozpočtové opatření č. 3/2020.
11. SRPŠ při ZUŠ Bezdružice žádost o povolení použití znaku města Bezdružice na nové bundy pro DOM JUVENKA.
12. Změnu termínu zasedání Zastupitelstva města Bezdružice - 24. 6. 2020.
8.
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2.
3.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

32. jednání Rady města Bezdružice - 18. 5. 2020
Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Uznání dluhu na částku 38 281 Kč.
Informace o hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice
za 1. čtvrtletí roku 2020.
Diagnostický průzkum v ulici Na Sídlišti – Bezdružice.
Rada města schvaluje:
Program jednání.
Revokaci usnesení č. 31/C2/2020.
Přidělení bytu č. 11, Na Sídlišti č. p. 247, Bezdružice o dispozicích 1 + 1.
Smlouvu o nájmu bytu č. 1/2020 na byt č. 11, v ulici Na Sídlišti č. p. 247,
349 53 Bezdružice s účinností od 19. 5. 2020.
Smlouvu o nájmu bytu č. 2/2020 na byt č. 12, v ulici Na Sídlišti č. p. 261,
349 53 Bezdružice s účinností od 19. 5. 2020.
Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání a o nájmu pozemků
(areál koupaliště) za cenu 15 000 Kč.
Cenovou nabídku na opravu komína v ulici Fučíkova č. p. 249, 349 53
Bezdružice za cenu 51 236 Kč.
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 4/2020 na část pozemku p. č. 1483/1
o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice.
Záměr pachtu pozemků p. č. 2123 o výměře 827 m2, druh pozemku trvalý
travní porost a p. p. č. 2122 o výměře 1761 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Zhořec u Bezdružic za účelem využití jako pastviny na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 319 Kč.
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10. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřený se Základní školou, Mateřskou školou a Základní uměleckou školou, příspěvková organizace,
Školní 183, 349 53 Bezdružice.
11. Přechodné značení objízdné trasy kvůli uzavření silnic č. 2102 ÚterýSvětec a č. 210 v délce 500 m (náměstí - křižovatka k silnici č. 2102)
z důvodu uspořádání automobilových závodů do vrchu seriálu závodů
Krušnohorský pohár ve dnech 15. 8. a 16. 8. 2020.
12. Zařazení správního území města Bezdružice do Území působnosti
MAS Český Západ, z. s. (IČ:26659981) na období 2021-2027.
Lumír Kadlec, starosta města

Blahopřejeme
V měsíci červnu 2020 se dožívá významného životního jubilea
Komárková Milada
Horváthová Mária
Uhlíková Jana
Augustinová Emilie
Našim jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
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Znovuotevření školy a školní kuchyně
Od 25. května 2020 mají žáci I. stupně možnost vrátit se zpět na výuku do školy. MŠMT k tomuto kroku vydalo poměrně rozsáhlý materiál k ochraně zdraví
a k provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.
Dovolujeme si Vám na tomto místě předložit z tohoto materiálu pro vás nejdůležitější informace.

při cestě do školy a ze školy platí nyní obecná pravidla chování (rouška,
minimální odstupy 2 m, nejedná-li se o doprovod z členů společné domácnosti),

vzdělávací aktivity budou probíhat ve skupinách žáků s maximálním počtem 15 žáků,

složení skupin je neměnné až do konce školního roku,

při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce podepsané
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení není možné žáka do budovy školy vpustit,

jednotlivé skupiny by se neměly v průběhu celého dne nikde vzájemně potkat (před školou, v šatně, na chodbách, v jídelně),

žáci před školou dodržují odstupy 2 metry a stále mají zakrytá ústa a nos,

žáky jednotlivých skupin si před školou vyzvedne jejich vyučující,

vstup do školy je umožněn jen žákům, jejich doprovodu ne (ani
do prostoru šaten),

všichni žáci nosí ve škole roušky s výjimkou situací, na které je vyučující
upozorní,

každý žák má na každý den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek, při každém sejmutí roušku žák do sáčku uloží,

docházka žáků bude evidována, žádáme vás o bezodkladné sdělení důvodu případné absence žáka,

stravování ve školní jídelně bude umožněno (zde rovněž platí zpřísněná
hygienická pravidla),

školní družina není v provozu (ani ranní, ani odpolední).
Místo školní družiny se odpoledne žáci mohou zúčastnit „zájmového vzdělávání žáků“.
Od 25. května bude rovněž školní kuchyně vařit pro cizí strávníky. Nelze
si však obědy vyzvedávat v budově školy jako dosud. V určený čas budou jídlonosiče připravené k odebrání před budovou školy.
Mgr. Petr Wenzl
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Z historie hokeje

r. 1997

r. 1998
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r. 1999

r. 2001

Za HC Jiskra Bezdružice Karel Seknička
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Foto z archivů
Pod značkou ČSAD
V červnu dojde v našem regionu k zásadní změně v autobusové dopravě.
Po 70 letech zmizí z našich silnic autobusy ČSAD. Zmizí tím i pojem Československá autobusová doprava. Novým dopravcem se stává ARRIVA. Arriva
je evropská, původem britská dopravní skupina, která provozuje autobusovou,
železniční, trolejbusovou, nebo místní lodní dopravu ve 12 evropských zemích. V srpnu 2010 Evropská unie odsouhlasila převzetí skupiny Arriva německou železniční společností Deutsche Bahn. Šlo o největší akvizici v historii Deutsche Bahn a sloučená skupina se stala největším osobním dopravcem
v Evropě.
Státní ČSAD
Národní podnik Československá automobilová doprava byl zřízen znárodňovacím zákonem č. 311/1948 Sb. k 1. lednu 1949. Fakticky se však vytvářel
v průběhu celého roku až do prosince 1949. Zákon č. 148/1950 Sb., novelizující Zákon o národních dopravních podnicích dnem vyhlášení zavedl
od 24. listopadu 1950 nový název Československá státní automobilová doprava.
Národní podnik ČSAD v padesátých a šedesátých letech zavedl jednotnou
a ucelenou síť autobusové dopravy v celém Československu a jednotné tarifní
podmínky. Začátkem šedesátých let se také začal ustalovat způsob označování
autobusových zastávek a označení konce zastávky se v roce 1975 dostalo
i do Pravidel silničního provozu.
V roce 1994 byl schválen liberalizovaný Zákon o silniční dopravě, který otevřel cestu na trh soukromým a nestátním dopravcům. Počínaje rokem 1994 byla většina z podniků ČSAD transformována na akciové společnosti a privatizována. Po rozpadu Československa se již v zapsaných názvech firem objevuje
většinou jen zkratka ČSAD bez vysvětlení, co písmena v ní znamenají. Část
transformovaných firem si ihned nebo později zvolila názvy, které
již na ČSAD neupomínají.
Přestože značka ČSAD je symbolem znárodnění autobusové dopravy, ochrannou známku ČSAD nyní kolektivně vlastní soukromé firmy. Jednotliví majitelé mohou zapsané ochranné známky volně užívat, nemají však právo bez souhlasu ostatních si nechat zapsat další, vlastní ochranné známky, které
by s již zaregistrovanými byly zaměnitelné.
Fotografií s touto tématikou je poskrovnu. Snímky ze současnosti nebo nepříliš vzdálené minulosti jsou na obálce tohoto vydání zpravodaje. Historické obrázky jsou z rodinných alb, pohlednic i muzejních archivů. Některé fotografie
byly pořízeny i mimo náš region. (část textu převzata z Wikipedie)
Jiří Bízek
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Plzeň
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Stříbrské náměstí
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Novinky a benefity veřejné autobusové dopravy
Plzeňského kraje!
Cestující veřejnou dopravou po Plzeňském kraji se mohou od 14. června 2020
těšit na vítané novinky, a na více než 300 nových modrých autobusů. Ty s sebou přinesou vysoký komfort a pohodlnější cestování.
Všechny autobusy v barvách Plzeňského kraje budou částečně nízkopodlažní,
s plošinou pro vozíčkáře či pro kočárky. Uvnitř bude pro tyto cestující vyhrazené bezpečné místo. K rychlejší odbavení pomůže možnost bezkontaktní
platby kartou přes terminál u řidiče.
V parných letních dnech se cestující mohou těšit ve všech vozech na klimatizaci, která v kombinaci s dvojitými skly zaručí příjemnou cestu. Tato skla naopak v zimě zase pomohou udržet autobusy příjemně vytopené.
Pro větší pohodlí budou mít autobusy prodloužené sedačky a větší rozteč mezi nimi. Všechny vozy nabídnou USB nabíječky na mobily a tablety, a na vybraných linkách bude k dispozici i Wi-Fi připojení. Pro snadnou or ientaci
a přehled při cestě poslouží ve všech autobusech LCD obrazovky s hlášením
zastávek.
Novinkou od 14. června bude fungující dopravní dispečink, který díky aktuálním informacím o zpoždění na trasách zajistí garanci návaznosti spojů. Informace o zpoždění se budou mimo jiné zobrazovat cestujícím na zmiňovaných
LCD obrazovkách ve vozech.
Vítanou novinkou bude v budoucnu mobilní aplikace Virtuální Plzeňská karta, ve které si bude možné zakoupit jednotlivé přestupní jízdné dopředu. Jízdné se bude v rámci aplikace kontrolovat u řidiče přes QR kód v jízdence. Časem do aplikace přibude zobrazování informací o volných místech v autobusech pro jízdní kola a jejich případná rezervace.
Pro zjištění a porovnání cen předplatného pro zóny, přes které jezdíte, naleznete na webových stránkách www.idpk.cz aktualizovaný online kalkulátor.
Webové stránky www.idpk.cz jsou hlavním komunikačním kanálem.
Na stránkách naleznete veškeré potřebné informace a kontakty, aktuální info
o dopravě, výlukách, i vysvětlení, co vše se v červnu bude měnit.
Sledovat můžete také profil IDPK.cz na sociálních sítích Facebook a Instagram. Tam naleznete nejen aktuální informace o veřejné dopravě, ale také
užitečné tipy na výlety či nejrůznější soutěže. Sociální sítě jsou vhodným komunitním místem, kde můžete přispět do diskuze, a kde vám POVED - organizátor veřejné dopravy Plzeňského kraje - odpoví na případné dotazy.
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Vážení čtenáři,
vládní opatření ohledně koronaviru se uvolňují
a my se opět pomalu – a věřím, že rádi – vracíme do běžného provozu. A já si kladu otázku,
zda si můžeme z tohoto období vzít také něco
pozitivního. Napadá mě hned několik odpovědí.
Zákaz vycházení (krom nezbytných důvodů)
nás mohl naučit vážit si třeba svobody pohybu.
Mohli jsme si uvědomit, nesamozřejmost věcí
„samozřejmých“. Najednou nebylo běžné, že se
můžeme bez obav jen tak projít, nebylo samozřejmé setkat s našimi blízkými a přáteli, nebylo
samozřejmé ani to, že v obchodě dostanu přesně to, co chci a potřebuji. Nebylo
samozřejmé, že si na hřišti hrají děti, že se potkají sousedé a prohodí pár slov.
Čím více samozřejmostí, tím méně vděčnosti. Upřímně doufám, že můžeme být
o trochu více vděční za to, co máme, co nám přijde samozřejmé, ale není.
Pro některé z nás mohlo být období koronavirových omezení časem zastavení,
zamyšlení, pokládání si důležitých životních otázek, časem hledání. V Bibli
se píše, že ten, kdo hledá, také najde. Možná hledáte a nevíte si rady. Nejen vás,
kteří hledáte, bych chtěl pozval na naše obnovené bohoslužby v baptistickém
kostele v Konstantinových Lázních (vedle nádraží) každou neděli od 10.00 hodin. Ať už hledáte, pokládáte si otázky nebo jste třeba jen zvědaví, jste u nás vítáni. Těším se na setkání s vámi.
→ varianta Teplá – bohoslužby v 9.00 hodin
Jiří Tomeš, kazatel Bratrské jednoty baptistů
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Denní tábory pro děti na Konstantinolázeňsku
Letos možná více než v předchozích letech, bude pro rodiče obtížné zajistit
svým dětem kvalitní program v období letních prázdnin. Mnozí z nich už vyčerpali v souvislosti s pandemii své dovolené, nebo si z různých důvodů teď
dovolenou nebudou moci dovolit. Co ale s dětmi o prázdninách, zvláště pak pokud nejsou prarodiče po ruce? Odpověď na tuto otázku přináší MAS Český Západ a přichází s nabídkou denních táboru pro děti ze Stříbrska. Rodiče mohou
vybírat z téměř patnácti turnusů s širokou nabídkou zaměření.
V Bezdružicích mohou děti strávit prázdniny v pohybu, vyzkoušet si celou řadu
sportů a poznat své okolí při turistických výletech po regionu. V nedalekém Olbramově se mohou děti dozvědět něco víc o naší přírodě na environmentálně
zaměřeném táboře s tajuplným názvem Elementy. Ve Víchově se děti vypraví
do minulosti nebo za zvukem ptačího zpěvu. A v Michalových Horách mohou
děti zažít nefalšovanou atmosféru kuchařské show typu MasterChef a naučit
se základy vaření s profesionálním lektorem kuchařského umění. Další tábory
jsou pak připraveny ve Stříbře, Pernarci či v dalších obcích na území MAS.
Kompletní nabídku denních táboru vč. registrace najdete na: http://
www.mascz.cz/tabory.html.
denní tábory na Konstantinolázeňsku a okolí
13. - 17. 7. 2020
Myslivecký tábor Sikáčů v Pernarci, 6 -13 let, 800 Kč
Elementy v Olbramově, 7 - 12 let, 600 Kč
20. - 24. 7. 2020
Prázdniny v pohybu v Bezdružicích, 7 - 12 let, 900 Kč
Zpátky do minulosti ve Víchově, 5 - 15 let, 700 Kč

27. - 31. 7. 2020
Tábor s rodilým mluvčím - angličtina ve Stříbře, 10 -15 let, 1 100 Kč
3. - 7. 8. 2020
Kuchařský tábor v Michalových Horách, 8 -15 let, 1 100 Kč
17. - 21. 8. 2020
Ptačí svět ve Víchově, 6 -15 let, 750 Kč
Veškeré informace a případné další termíny najdete na www.mascz.cz/
tabory.html
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Všechny tábory pořádá MAS Český Západ ve spolupráci s místními spolky, které s dětmi a mládeží pracují v průběhu celého roku.
Čím se liší klasický tábor od denního tábora?
Hlavním rozdílem je, že na denním táboře dítě nezůstává přes noc, ale tráví
na táboře jen část dne. Obvykle v době, kdy rodiče dochází do zaměstnání.
To pomáhá rodičům vyřešit problém, který čas od času řeší každý rodič, jak vyplnit volný čas svému dítěti v době, kdy chodím do práce.
Denní tábor je pro to také vhodný pro děti, které například nemají zkušenost
s klasickým táborem a chtějí si tábor vyzkoušet „nanečisto“. Rodiče se tak nemusí bát, že přijde stýskání a děti později nebudou chtít na žádný tábor ať už
klasický nebo denní.
„Díky tomu, že se nejedná o klasické tábory ale denní tábory, kde děti tráví jen
tu část dne, můžeme nabídnout místo i těm nejmenším. Proto máme několik táboru pro děti od 4 let,“ dodává Ondřej Pavelek, který má koordinaci táborů
na starost.
Jak může konání tábora ovlivnit COVID-19?
V době měnících se vládních opatření kolem koronavirové nákazy není zatím
jasné jaká omezení budou pro letošní tábory platit. Přesto všechno MAS Český
Západ situaci bedlivě sleduje a průběžně vyhodnocuje, tak aby výsledná podoba
táborů byla v souladu se všemi hygienickými doporučeními a tím pádem
co možná nejbezpečnější.
„V případě, že by například nějaká vládní nařízeni, druhá vlna nákazy či podobná situace znemožnila tábory uspořádat, rodiče se nemusí obávat a poplatek
za tábor jim vrátíme.“ doplňuje Jolana Dražská, finanční manažerka MAS Český Západ.
Kdo může své děti přihlásit na denní tábor?
Vzhledem k podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost je nabídka určena rodičům či zákonným zástupcům dětí, kteří
v době konání tábora, pracují, práci si hledají nebo jsou v procesu rekvalifikace.
Díky tomu jsou tábory levnější a rodiče platí jen za stravování a případné výlety.
Všichni kdo mají zájem a splňují podmínky, mohou své děti přihlašovat na webových stránkách: http://www.mascz.cz/tabory.html.
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Jak se v Bezdružicích stavělo
I. díl
Toto pojednání vzniklo jako náhrada za obvyklé informace z kulturních a sportovních akcí, které v současnosti nemohou ze známých důvodů probíhat. Vlastně jsem chtěl hned psát o tom, jak probíhaly v 70. letech stavby prvních rodinných domů v Bezdružicích. Nejprve však pohlédněme do vzdálenější historie.
Ono se v prvních poválečných dekádách moc nestavělo, ale spíš bouralo. Individuální výstavbu si v 50. a 60. letech patrně tehdejší režim nepřál. Budoval
se socialismus a všichni si měli být rovni a žít v nájemních bytech. Peněz mezi
lidmi také moc nebylo. Noví dosídlenci přicházející na Bezdružicko po roce
1945 pocházeli většinou z chudších vrstev obyvatelstva a kdo něco měl, připravila ho o to měnová reforma. Nové stavby vznikaly jen v režii obcí a později
i státních podniků.
Nejvíce domů zmizelo na náměstí. Tam, kde je dnes parčík vedle radnice stál
uzavřený blok domů čp. 9, 10, 11, 33, 34 a 154. Ještě více na sever, podél uličky za požární zbrojnicí až ke Kalistovým stály domy čp. 4, 5, 6, 12, 13, 14
a 15. Bezdružické náměstí bylo tehdy zcela uzavřené a výhled severním směrem nebyl možný. Vedle domu Štefaniskových, kde jsou dnes garáže a hasičská klubovna, byly domy čp. 7 a 8. Podle soupisu z roku 1926 ve jmenovaných
domech žily převážně rodiny zedníků, zemědělců, řemeslníků a důchodci.
Ve východní části náměstí, v místě vyústění do Úterské ulice stávaly domy
čp. 27 obchodníka Antona Franka a čp. 55, kde měl obchod Johan Holdsick.
Dům čp. 27 přežil až do roku 1976. I na dalších místech se bouralo.
V původním domě čp. 76, který stál na místě dnešního domu Sedláčkových
na rohu Krátké ulice, sídlil doktor Ziegler. Protější dům čp. 86 stál až do počátku 80. let. I na dalších místech v Bezdružicích stály domy, které po roce 1945
nikdo nechtěl a byly postupně zbourány.
Dosídlení Bezdružic bylo završeno v roce 1959 obydlením všech starých solidních domů. Pro další obyvatele byla v roce 1959, na místě původního domku
čp. 37 na západní straně náměstí, postavena současná bytovka čísla 223. Stala
se první novou stavbou v poválečných Bezdružicích. Současně již probíhala také výstavba nového kulturního domu, který se stavěl v letech 1958 – 1960.
I jeho stavba je spojena s bouráním. Do základů kulturního domu byly zabetonovány kamenné bloky ze zrušeného pomníku, který připomínal oběti I. světové války z Bezdružic. Pomník byl údajně odstraněn pro špatný technický stav.
Ale! Mohla být kamenná mohyla, stará sotva čtyřicet let v havarijním stavu?
Spíš byla trnem v oku německá jména padlých vojínů a možná i strana, na které bojovali. Inu i Bezdružice mají svého Koněva.
Ale zpátky k výstavbě. Stavbu dalších domů k bydlení realizoval státní statek.
V roce 1968 byl dokončen dvojdomek čp. 226 v ulici ČSA (dnes Ivo Štefanisko, Pazderovi). V dubnu 1970 se novými obyvateli začaly plnit první tři družstevní bytovky. Byly postaveny z betonových panelů a nabídly celkem 56 bytů
velikostí od garzonek po byty 1+4. Zajímavostí byl centální rozvod propan26
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butanu do kuchyní všech bytů. V prostoru současného parkoviště u prodejny
stával domek, ze kterého byl plyn rozveden. Výměnu velkých plynových
bomb zajišťovaly bezdružické komunální služby. Další dvojdomek postavil
pro své zaměstnance státní statek v ulici U Kovárny (čp. 229 a čp. 230, dnes
Komárkovi, Dudovi). Dokončen byl v roce 1972 a v roce 1976 vyrostl dvojdomek čp. 232 a čp. 233 v ulici ČSA vzadu (Dnes Lejnarovi). To už se dostáváme do období, kdy se v Bezdružicích začaly stavět i první rodinné domy.
O tom zase až příště.
Jiří Bízek
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Náměstí za kostelem, čelní strana zbouraného domu čp. 6

čp. 16 Kalistovi a zbourané domy čp. 15, čp. 14
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Zbourané domy čp. 27 a čp. 55, náměstí Bezdružice
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Bezdružické náměstí čp. 182 Štefaniskovi, zbouráno čp. 154, čp. 34 a čp. 33

r. 1930 domy v ulici Revolučních gard, zleva čp. 68, čp. 66 (chudobinec) a čp. 65
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r. 1939 náměstí za kostelem, zbouraný dům čp. 12 a štítová strana domu čp. 6

Zbouraný dům čp. 110 v Plzeňské ulici
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Zbourané domy (zleva) čp. 76 a čp. 86 v ulici Švermova

„Klavrzovna“ - zbouraný dům čp. 86 v ulici Švermova
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HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá – červen 2020
S radostí oznamujeme, že jsme od 25. 5. opět zpřístupnili zdi kláštera veřejnosti.
Naše hosty zveme na oblíbenou prohlídku Život v barokním klášteře, která
představuje obytné prostory kláštera a cenné reprezentativní sály. Otevřeno
od pondělí do soboty od 10.00 hod do 17.00 hod, v neděli od 11.00 hod
do 17.00 hod. Rodiče s dětmi zveme na oblíbený „vodní svět“ a expozici
v bývalém mlýně. Přístupné jsou také sklepy pod prelaturou, kde bez průvodce můžete shlédnout výstavu archeologických nálezů. Pro malé skupinky dětí
nabízíme na objednávku speciální prohlídku „Pro malé dobrodruhy“.
1. června společně oslavíme Mezinárodní den dětí premiérou nové dětské
prohlídky Po stopách rytíře Hroznaty. Prohlídka začne ve 13.00 hod
a v 16.00 hod, je vhodná pro děti ve věku 4 – 11 let v doprovodu rodičů.
Náš výstavní sál bude také opět v provozu. Těšíme se na výběr z pastelů Pavla
Picha, který se ve svých pracech zaměřuje na krajinu Západních Čech. Výstava bude přístupná od 1. do 30. června pondělí až sobota od 10.00 hod
do 17.00 hod, v neděli od 11.00 hod do 17.00 hod.
V červnu Vás opět uvítají naši lektoři: Kateřina Strádalová na keramickém
kroužku (každé úterý a čtvrtek od 17.00 a Cyril Kozák na grafickém kroužku
pro děti (každé pondělí od 15.30 hod).
Pro milovníky hudby pořádáme 20. června 2020 od 20.00 hod v Modrém sále kláštera koncert, na kter ém vystoupí Miloš BOK, Václav KRAHULÍK
a Iveta ŠINDELÁŘOVÁ. Na programu jsou díla Miloše Bok, Johanna Sebastiana Bach, Ludviga Van Beethovena a Frederica Chopina. Po loňském úspěšném vystoupení Miloše Boka se k nám tento skladatel a klavírista vrací, tentokrát s programem „dvourecitálu”, kdy ho na pódiu doplní duo umělců (V. Krahulík, piano a I. Šindelářová, vibrafon), hrajících vlastní tvorbu na pomezí
klasiky a jazzu.

Pro velký zájem doporučujeme rezervaci vstupenek!
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/
aktuality
Rezervace vstupenek na prohlídky, koncerty a další akce: tel. 353 394 463,
mail: info@klastertepla.cz
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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
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
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