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ÚVODNÍ SLOVO
starosty města
Vážení spoluobčané,
pozvolna rozvolňujeme a pomalými kroky se navracíme k normálnímu životu.
Děti se po skupinách vrací do školy a také některé obchody otevírají. Držme
si palce, aby toto rozvolňování pokračovalo i nadále. Bohužel ale ani letos
se neuskuteční Floriánská pouť.
„Žádný člověk není šťastný, pokud nemá nějaký cíl. A žádný člověk nemůže být
šťastný bez víry ve svou schopnost toho cíle dosáhnout.“
Lafayette Ronald Hubbard
(americký spisovatel, zakladatel dianetiky a scientologie)
Jsem rád, že Vás mohu seznámit s radostnou zprávou o tom, že jsme byli
úspěšní v žádosti o dotaci na veřejné osvětlení v ulici Úterská směrem
k zinkovně. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 19. 4. 2021 na svém
zasedání poskytnutí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2021 – Projekty obcí
ve výši 380 000 Kč.
A nezanedbatelná je také částka ve výši 14 700 Kč, kterou jsme obdrželi
z dotačního titulu 2020 Podpora ochrany lesa v Plzeňském kraji v rámci dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+.
Jak si jistě pamatujete, začátkem roku 2020 proběhla anketa na možné úpravy
místního hřbitova, ve které jste nejvíce hlasovali pro celkovou rekonstrukci.
Kapacita hřbitova je již více jak z poloviny naplněna a blíží se čas, kdy je třeba
mít konkrétní vizi o budoucím rozvržení prostoru - hrobová místa, kolumbárium, přístupové cestičky, zeleň, popřípadě vsypovou loučku. Vzhledem k tomu,
že uvažujeme také o zvelebení hřbitova a parku vedle bývalého Kovodružstva,
oslovili jsme tři firmy, aby podaly nabídku na vypracování studií. Z těchto
tří oslovených firem jsme obdrželi cenové nabídky pouze od dvou architektů.
Podle našich návrhů by tak ve středu parku mohla vzniknout pergola, která
by sloužila například pro svatební obřady, malé koncerty, nebo jako prostor
pro odpočinek a posezení. Domnívám se, že by mohla celkově pozvednout
vzhled náměstí. Revitalizací tohoto místa by měl vzniknout vhodný prostor
pro setkávání lidí.
Na závěr Vám přeji krásné prožití májových dnů, letos bez tradičního stavění
májky. Snad se příští rok opět vrátíme k oblíbeným kulturním akcím.
Lumír Kadlec
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SLOVA TAJEMNICE
zrušení pevné linky
Vážení občané,
chtěla bych uvést důvody ke zrušení pevných linek. Právě, že na Vás myslíme, změnili jsme tento typ komunikace. Vývoj dorozumívání jde dopředu.
Dříve stačila pevná linka, kterou měla každá domácnost. Ale řada občanů zrušila pevné linky, které byly nahrazeny mobilními přístroji. Někteří si pevnou
linku ponechali hlavně kvůli internetu.
Nejprve jsme zjistili, že žádný předpis nestanovuje povinnost obce mít pevnou
linku, zrušení ústředny je tedy možné. Povinností obce je pouze zajištění krizové komunikace, což je ale možné i s mobilním telefonem.
V současné době některé zaměstnance nezastihnete na úřadě, ať už z důvodu
karantény, služebních cest nebo práce v terénu. Již někteří občané si stěžovali,
že se nemohou dovolat. Tak jsme hledali způsob, jak komunikaci vyřešit.
Pořizovací náklady na změnu telefonního spojení byly minimální. Mobilní přístroje jsme dostali od společnosti O2 Czech Republic a. s. zdarma v rámci uzavřené dohody. A provozní náklady jsou srovnatelné. Vzhledem k tomu,
že současná ústředna je již zastaralá a poruchová, museli bychom pořídit novou pobočkovou ústřednu, jejíž cena v r. 2002 činila 20 943 Kč. Měli jsme
i nabídku na VoIP (volání přes internet). Pořizovací náklady cca 40 000 Kč.
Volání přes tento způsob je nespolehlivý v závislosti na kolísání signálu.
Ale to neřeší nepřítomnost zaměstnanců v kancelářích (např. služební cesty).
V případě, že se úředníkovi nedovoláte v úřední hodiny, bude mít zaznamenán
hovor a zavolá zpátky. Další možnost komunikace je pomocí sms.
Doufám, že změnu telefonního spojení časem uvítáte. Tímto se snažíme zvýšit
kvalitu služeb občanům. Bude to možná trochu trvat, než si na nová telefonní
čísla zvyknete.

Nová telefonní čísla naleznete na webových stránkách města na adrese:
https://www.bezdruzice.cz/kontakty-1/.
Bc. Jana Wajdová, tajemnice MěÚ Bezdružice

Pomoc s registrací na očkování
Sociální pracovnice úřadu paní Bc. Jana Veselovská pomáhá našim seniorům
s registrací na očkování. S důvěrou se na ní obracejte.
Mobil: 702 107 705, socialni@bezdruzice.cz
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Z RADY A ZASTUPITELSTVA
stručné informace z jednání
48. jednání Rady města Bezdružice ze dne 31. 3. 2021
Bere na vědomí:

Informace o příspěvcích na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020.
Schvaluje:

Uzavření Dodatku č. 1/2021 ke smlouvě o dílo se společností TRI-IN,
Společnost pro poradenství, projekci a design s. r. o., Karlovo nám.
290/16, 120 00 Praha 2 – Nové Město o prodloužení odevzdání projektové dokumentace do 31. 7. 2021 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Zhořec.“

Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky na akci „III/201 61 Bezdružice-okružní křižovatka“ se Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje, p. o., Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň.

Pořízení publikace cykloprůvodce „Na kole i pěšky po Plzeňském kraji“.

Pořízení mobilní aplikace „Na kole i pěšky“.
Neschvaluje:

Finanční příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí, z. s., ve výši
5 000 Kč.
27. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice ze dne 24. 3. 2021
Schvaluje:

Smlouvu o zřízení věcného břemene a služebnosti č. IV- 2-0013181/
VB/001 Bezdružice, TC, p. č. 14/2-kNN, uložení zemního kabelového
vedení na pozemku p. č. 1483/2 v k. ú. Bezdružice. Jednorázová náhrada
za zřízení věcného břemene činí 1 000 Kč bez DPH.

Smlouvu o právu provedení stavby č. 004/2021 Rekonstrukce veřejného
osvětlení v městě Bezdružice – k. ú. Řešín, umístění zemního kabelu veřejného osvětlení v souběhu kabelem společnosti ČEZ + světelný bod
N.17 a N.18 na pozemek p. č. 689, druh pozemku ostatní plocha s vlastníky pozemku.

Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK - Rekonstrukce veřejného osvětlení v městě Bezdružice - Řešín s organizací Správa
a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, týkající se komunikace III/20162, umístěné na pozemcích č. 457/1, č. 448/2 a č. 681
vše v k. ú. Řešín. Předpokládaná výše náhrady za omezení užívání nemovitosti činí 14 510 Kč bez DPH, přesná výše náhrady bude stanovena
dle skutečného rozsahu vstupu do komunikace, minimálně však 500 Kč
bez DPH.
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Podání žádosti o dotaci z programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021“.
Rozpočtové opatření č. 3/2021.
Obecně závaznou vyhlášku města Bezdružice č. 2/2021, o nočním klidu.
49. jednání Rady města Bezdružice ze dne 19. 4. 2021

Bere na vědomí:

Statistiku zarybnění a výlovu rybníka Zaječí za rok 2020.

Předložení nabídek na prodej pozemku p. č. 2060 o výměře 647 m2, druh
pozemku orná půda a p. p. č. 2061 o výměře 565 m2, druh pozemku ostatní
plocha, v k. ú. Zhořec u Bezdružic.

Cenovou nabídku společnosti ATELIÉR CIHLÁŘ-SVOBODA s. r. o.,
Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun na zpracování studie „Úprava hřbitova
včetně návrhu kolumbária“ za cenu 62 000 Kč bez DPH a zpracování studie „Úprava zelených ploch na náměstí Kryštofa Haranta včetně přístřešku“ za cenu 46 000 Kč bez DPH.
Ukládá:

Podle § 28 odst. 9 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Základní škole, Mateřské škole
a Základní umělecké škole Bezdružice, příspěvková organizace, Školní
183, 349 53 Bezdružice odvod z investičního fondu částku ve výši
140 000 Kč do rozpočtu města nejpozději do 28. 4. 2021.
Schvaluje:

Nájemní smlouvu na část 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 29. 4. 2021 do 19. 5. 2021.

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 20. 5. 2021 do 31. 10. 2021.

Záměr pronájmu/pachtu pozemku p. č. 1258/32 o výměře 210 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako zahrada.

Záměr pronájmu/pachtu části pozemků p. č. 138/2 o výměře 730 m2
a p. p. č. 138/26 o výměře 630 m2, druh pozemků orná půda, v katastrálním
území Bezdružice na dobu určitou do 31. 12. 2021.

Žádost o umístění dřevěného pódia v areálu koupaliště.

Licenční smlouvu k podkladům výstavy „Bílá hora – osudový mezník našich dějin“ se společností Media Park s.r.o. se sídlem Bělehradská 299/132,
Vinohrady, 120 00 Praha.

Dohodu č. 1/2021 o zajištění služeb s firmou Zdeněk Holzknecht, Pod sady 160/22, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 742 53 590.

Smlouvu č. 1092021 o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu 2020
6
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Podpora ochrany lesa v PK rámci dotačního programu PODPORA
OCHRANY LESA V PK 2017+ ve výši 14 700 Kč, Škroupova 18, 306 13
Plzeň

Žádost Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti.

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 32 830 Kč na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Cenovou nabídku na opravu místních komunikací tryskovou metodou
za cenu 30 000 Kč bez DPH.

Nepeněžní dar ve výši 2 500 Kč za zásluhy ve školství.

Pořadí nabídek na zpracování „Studie hřbitova a studie malého parku
na náměstí v Bezdružicích“.
Doporučuje:

Zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 778 o výměře 1769 m2
a přilehlého pozemku p. č. 777 o výměře 398 m2 v katastrálním území
Bezdružice za cenu 400 000 Kč.
Neschvaluje:

Nabídku CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín na pořízení
knihy leteckých fotografií České hrady a zámky z nebe – Západní Čechy.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI KVĚTNU
Blahopřejeme

Vladimír Krotký
Mária Suchánková
Hana Korecová
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví,
síly a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

Plán zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
na 1. pololetí roku 2021
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována
od 16.30 hodin v kultur ním domě v tomto termínu:

26. 5. 2021
23. 6. 2021

(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách, slepičky Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Mar anska. Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229 Kč/ ks.
Prodej: Bezdružice – u požární zbrojnice
6. 5. 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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PROČ SE OČKOVAT ?
Aby se svět vrátil k normálu
Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak zvládnout pandemii onemocnění covid-19, se kterou se více než rok potýká celý svět. Jen v České republice
zemřelo za poslední rok více než 27 000 lidí s touto nemocí. „Očkování
v nás vzbudilo velké očekávání. Pro mě a věřím, že i pro většinu z vás, je očkování nadějí a velmi důležitou cestou k návratu do normálního, svobodného
života, na který jsme byli zvyklí. Zajít si s přáteli do restaurace, jet na víkend
na hory, v létě na dovolenou, ale i se normálně společně stýkat a navštěvovat. To určitě chybí nám všem,“ říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.
Právě očkování chrání před těžkým průběhem onemocnění a ztrátou života.
V České republice jsou k dispozici zatím vakcíny čtyř výrobců – Comirnaty
od společnosti Pfizer/ BionTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson (od konce
dubna). Všechny vakcíny dostupné na českém trhu mají vysokou účinnost,
jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA)i českým Státním ústavem pro kontrolu léčiv. V našem kraji očkují Fakultní nemocnice v Plzni, nemocnice zřizované Plzeňským krajem, Velkokapacitní očkovací centrum
v Plzni na Skvrňanech i další nemocniční a zdravotnická zařízení.
Nyní již vakcíny prokazují první úspěchy poklesem počtu těžkých případů
a úmrtí u očkovaných skupin obyvatel. Připraví totiž imunitní systém očkovaného tak, aby dokázal rozpoznat koronavirus (SARS Cov-2) a bránit
se proti němu připravenými protilátkami dřív, než virus stihne vyvolat příznaky onemocnění. Vakcíny nemohou vyvolat onemocnění covid-19, protože
neobsahují živý virus.
Plzeňský kraj více než rok pomáhá svým občanům vyrovnat se situací, která
je pro všechny nová. Na webu kraje jsou všechny informace týkající se epidemie, očkování i statistických dat přehledně uvedené. Kraj také ve spolupráci s dalšími partnery (Mezigenerační centrum Totem a Plzeňský Prazdroj)
zřídil informační linky, na které mohou senioři požádat o pomoc s registrací
k očkování. Díky spolupráci s družstevními prodejnami COOP Plzeňský kraj
zahájil informační kampaň k očkování i v odlehlejších částech regionu
a od poloviny dubna rozšířil kampaň i do dalších médií, např. netradičně
do Šlágr TV či do iVysílání České televize. Cílem informační kampaně
je poskytnou ucelené, aktuální a ověřené informace všem občanům.

Více informací je dostupných na www.plzensky-kraj.cz.
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OZNÁMENÍ
Úřední hodiny
Městský úřad bude od 3. května 2021 otevřen každý den.
PO
ÚT
ST
ČT
Pá

7.30 – 11.30
7.30 – 11.30
7.30 – 11.30
7.30 – 11.30
7.30 – 13.00

12.30 – 17.00
12.30 – 15.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00

Bc. Jana Wajdová, tajemnice MěÚ Bezdružice
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PORTÁL OBČANA
Elektronické služby státu on-line

https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni
Úvodní informace
Portál občana je branou k elektronickým službám státu, samoobslužným místem pro bezpečnou a důvěrnou komunikaci mezi občanem a státem. Na rozdíl
od Portálu veřejné správy, který funguje jako hlavní informační rozcestník,
Portál občana je transakční (soukromou) částí, zajišťující osobní přístup prostřednictvím přihlášení uživatele.
Vznik
Ministerstvo vnitra ČR nasadilo v neděli 8. července 2018 na Portálu veřejné
správy do ověřovacího provozu Portál občana. Nutnost digitalizace veřejné
správy vedla ke vzniku řady projektů, které bylo nutno propojit do jednoho
místa, aby mohl občan s důvěrou komunikovat na dálku se všemi orgány veřejné moci. Portál občana umožňuje přihlášení k dostupným on-line službám
státu a zajistit například tyto informace a služby:

Výpis bodového hodnocení řidiče.

Založení datové schránky.

Archivace datových zpráv.

Portal_obcana.JPG

Portál občana

Podání daňového přiznání.

Výpis z Rejstříku trestů.

Výpis z živnostenského rejstříku.

Vyřídit živnostenské oprávnění.

Informace z katastru nemovitostí.

Přístup k eReceptu.

Informace o pracovní neschopnosti.

Přehled o důchodovém pojištění.

Notifikace platnosti dokladů.

Portály obcí a měst.

Nové služby a portály neustále přibývají.
Popis
Portál občana je personalizovaným místem pro poskytování služeb občanovi.
Jde o poskytování přímé, tedy přímo z prostředí portálu, nebo přenesené, tedy
odkázáním občana na portály dalších úřadů bez nutnosti opětovného přihlašování a ověřování identity. Aby občan mohl začít využívat služby na Portálu
občana, musí nejdříve v přihlášení prokázat svou totožnost.
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Přihlášení
Existují různé možnosti přihlášení. Zvolený způsob přihlášení určuje i rozsah
služeb, které jsou uživateli přístupné:









Přihlášení pomocí eObčanky (poskytované MVČR)
Přihlášení pomocí jména, hesla a SMS (poskytované MVČR)
Přihlášení pomocí datové schránky typu fyzické nebo podnikající fyzické osoby (poskytované MVČR)
Přihlášení pomocí čipové karty STARCOS (poskytované I.CA)
Přihlášení pomocí služby mojeID (poskytované CZ-NIC)
Přihlášení pomocí služby Mobilní klíč eGovernmentu (poskytované
MVČR)
Přihlášení pomocí služby ČSOB Identita (poskytované ČSOB)
Přihlášení pomocí služby Bankovní Identita (poskytované Českou spořitelnou)

Všechny možnosti přihlášení jsou na sobě nezávislé, ale pro maximální
a nejjednodušší přístup k elektronickým službám veřejné správy je doporučeno
se přihlašovat jedním z identifikačních prostředků eidentity využívající ověření
vaší totožnosti přes portál Národního bodu.
Identifikační prostředky Národního bodu vám též umožní online založení
a bezpečné přihlašování do datové schránky, která je nezbytná pro zaručenou
komunikaci a vyřízení mnoha online služeb veřejné správy. Webová aplikace
Portál občana umožnuje připojení a využití služeb datové schránky také přímo
z prostředí portálu.
Datovou schránku si můžete osobně zřídit na nejbližším kontaktním místě
Czech POINT nebo také online přímo v prostředí Portálu občana po přihlášení
prostřednictvím eObčanky, NIA ID, Mobilního klíče eGovernmentu či jiného
identifikačního prostředku Národního bodu vydaného soukromoprávními subjekty, který vlastníte.
Vize
Díky Portálu občana si již nyní můžete rychleji, bezpečněji, uživatelsky přívětivěji, transparentněji, úsporněji, kdykoli a odkudkoli vyřídit řadu záležitostí
online na svém zařízení.
Portál občana je koncipován jako dlouhodobý projekt a jeho rozvoj pokračuje
neustále. S postupem v elektronizaci a digitalizaci veřejné správy budou nadále
přibývat další služby.
Odbor eGovernmentu, 28. ledna 2021
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Z ARCHIVU JIŘÍHO BÍZKA
Mateřská škola pokračování
Život mateřské školy běžel v 60. letech podle stálého scénáře. Ve školním roce 1963/1964 byly brigádnickou formou provedeny nátěry okapů, bílení budovy a opravy zřícených zdí na terase, v následujícím roce pak proběhla oprava
plotu. V srpnu 1966 odešla do důchodu paní M. Šustrová a svoji práci zde
ukončila i paní E. Hvozdovská. Rukopis zápisu v kronice od školního roku
1966/1967 patří již paní Marcele Příkazské. Krátce v mateřské škole působila
také paní Helena Augustinová, která tu vypomáhala po dobu letních prázdnin.
Dalším jménem ve školce byla paní Kateřina Šollarová, studující dálkově pedagogickou školu. Po jejím dokončení začala učit na základní škole a ve školce jí nahradila paní Hana Pustinová. Další změna rukopisu se v kronice projevuje v roce 1971, kdy je pod zápisem podepsána paní Jana Čapková. Ve stejném roce nastoupila v souvislosti s otevřením druhé třídy paní Jiřina Krámská. V roce 1972 sem nastoupila absolventka pedagogické školy Jiřina Pacolová. Bezdružickou mateřskou školou prošla řada dalších učitelek. Některé
zůstaly déle, pro jiné to byla jen krátká epizoda. Ke kuchyni dlouhá léta neodmyslitelně patřila paní Marie Košátková.
1. prosince 1967 postihl budovu mateřské školy malý požár, který byl
v zárodku uhašen údržbářem školy. Děti z mateřské školy se účastnily všech
významných společensko-politických událostí. Tradicí byla vždy vánoční besídka, při níž děti dostávaly nové hračky do vybavení školky. Zdravotní stav
dětí každoročně kontrolovala přímo ve školce dětská lékařka.
Ve školním roce 1973/74 bylo ve školce zapsáno již 45 dětí. 25 chlapců a 20
dívek. Nový areál mateřské školy byl slavnostně otevřen 23. října 1983. První
školní rok, který byl zahájen již v novém byl tedy 1984/1985. To už je ale jiná
historie.
Zajímavostí kroniky MŠ je i zápis politické události z roku 1968. Zatímco
v bezdružické obecní kronice není o vpádu „spřátelených“ vojsk ani zmínka,
v kronice MŠ je napsáno alespoň to, že dne 21. srpna 1968 vstoupila na naše
území vojska Varšavské smlouvy v čele se SSSR.
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ROZHOVOR S PANÍ JAMRICHOVOU
Do Bezdružic přišla v roce 1959 a začala pracovat jako učitelka
„Žijeme už rok v době, která je pro každého z nás velmi těžká a čím dál tím
obtížnější. Co dělat? Snad nejdůležitější v dané situaci je mít jasnou představu,
jak budou dny probíhat – možná, že pomohou alba s fotografiemi naší rodiny
z dávných i ne tak dávných časů. Snažte se porozumět svým příbuzným
z minulých generací, s nimiž si už nemůžete popovídat a najednou zjistíte,
že to nikdy nebylo lehké a že to zase tenkrát tak děsné nebylo!
Věřte, že vím, o čem mluvím! A protože za mnou přišel Míša Gengel
z Bezdružic a chtěl vědět, proč celá dlouhá léta žiji v našem městečku,
tak odpovídám na jeho otázky.“
Kořeny?
„Vyrůstala jsem na Šumavě, v krásném domečku, který si rodiče postavili
ve své rodné obci v roce 1933,“ vypráví paní Jamrichová. Maminku měla
skvělou, byla jejím vzorem. Vyučila se jako švadlena – vlastně dámskou
krejčovou a tatínek byl šikovným kameníkem. „Nezapomenutelní rodiče. Jsem
jednou ze tří sester. Všechny jsme doposud živy a zdrávy. Nejstarší sestře je 91
roků, obdivuhodný věk! Ta stále bydlí se svou rodinou v domě, kde jsem
se svými sestrami vyrůstala,“ pokračuje paní Jamrichová. Nejmladší sestře
je 78 let. Šumava se všem vždy líbila, proto se ve své rodné vesničce všechny
i rodinami setkávají. „Maminka nás učila milovat přírodu, tato láska u mě
dodnes trvá!“ Paní Jamrichová už od dětství chtěla vyučovat český jazyk
a výtvarnou výchovu. „Já jsem nic jiného dělat nechtěla. Celé dětství jsem
si přála stát se učitelkou,“ přiznává se. Do Bezdružic přišla až v roce 1959,
kam dostala od školského odboru umístěnku. Tehdy nastupovali učitelé hlavně
na školy v pohraničí.
Trochu poskočíme v době, jak tráví svůj čas teď? Jak vypadá její den?
Je jí obdivuhodných 86 let, přesto stále pečuje o své milované knihy a pořád
si čte, především monografie, o známých osobnostech z literatury, umění
a o historii. „Doma mám přes 300 svazků.“ Do toho všeho maluje, hlavně
květiny. Ano, má opravdu moc koníčků. „Jo, těch je strašně moc,“ netají
se paní Jamrichová. Věnuje se i ruční práci, ráda si vlastními výrobky zkrášlí
domácnost. „Jsem výtvarně nadaná, to musím říct,“ musí se s úsměvem
na tváři doznat paní Jamrichová. „Já prostě nedovedu zahálet!“ K tomu všemu
ještě luští křížovky a sudoku, pracuje na skalce u bytovky, která je také její
velkou láskou. Televizí neopovrhuje. Pořady si však ráda vybírá. Sleduje
denně například AZ-kvíz a aktivně doma soutěží. Chce znát na každou
položenou otázku v tomto a jiném pořadu odpověď. Když jí neví, mrkne
se do nějaké knížky a zjistí si jí.
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Láska k češtině.
„Je to můj milovaný jazyk. Češtinu mám strašně moc ráda!“ Už od obecné
školy (kam chodila během 2. světové války). Našla si svůj vzor v paní učitelce na obecné škole a stejně dobrou učitelku měla i na škole měšťanské a pedagogické. Učila se i rusky. „To proto, že pro nás byla ruština srozumitelná,
ale k češtině cítím víc, i když jsou to oba slovanské jazyky,“ svěřuje se paní
Jamrichová.
Paní Jamrichová učila i na naší základní škole.
V roce 1954 dokončila studium na pedagogické škole, a její umístěnka zněla:
nástup do Nové Vsi u Horšovského Týna, a protože svobodné učitele potřebovali v pohraničí. Učila později i v Trpístech. V Bezdružicích začala učit
v roce 1959, když se sem nastěhovala. „Byla jsem asi přísná učitelka. Vyžadovala jsem kázeň a pořádek. Možná bych se i některým svým žákům měla
omluvit, za to, jak jsem se k nim chovala, ale vždy jsem to s nimi myslela
dobře!“
Nu a jsme u toho, proč se paní Jamrichová nikdy neodstěhovala
z Bezdružic?
Lidé se k ní chovají slušně. Líbí se jí tady. „Vždyť je to můj druhý domov.“
A dovede být vděčná k těm, kteří jí vycházejí vstříc, především nynější starosta pan Kadlec a bývalý starosta pan Soulek, kterého také učila. „Musím
pochválit i pracovníky údržby a městského úřadu.“ „Samozřejmě se toho
v Bezdružicích ode dne, kdy jsem poprvé šla z nádraží ke škole hodně změnilo! Ale to je na jiné povídání!“ „Co se vylepšilo? Chodníky, náměstí apod.“
Trochu jí mrzí, že se místní obyvatelé nepodílejí na kráse naší zeleně, a často
se chovají tak, jako by všechno bylo jejich. Žiju tady už 62 let. Mnohé
se změnilo, mnohé se zlepšilo a mnohé zůstalo, a tak jsem si zvykla,“ vypráví paní Jamrichová. „Jinak musím dodat, že pro nás starší občany, je tu skoro
všechno. Jsou tu obchody, jezdí tu autobusy, vlak, funguje lékařská služba
i lékárna. Blízko to máme do Konstantinových Lázní. Věřím jistě, že až vymizí pandemie, vrátí se život do Bezdružic tak, aby byli občané spokojení.“
Tak popřejme paní Jamrichové spokojený život a zodpovězme si tuto otázku:
proč nebýt s životem v Bezdružicích spokojený? Vždyť tu máme skoro
všechno!
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VÝROČÍ ŠKOLY 2006
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ČESKO - NĚMECKÁ SPOLUPRÁCE
I v době lockdownu
Spolupráce mezi naší a německou školou v Erbendordu trvá již více než 10 let
a nezastavil ji ani covid-19. Přestože loňský, již tradiční, společný výšlap
na střed Evropy nedaleko Dyleně byl zrušen spolu s další plánovanou akcí, letos jsme s touto situací již počítali a nenechali jsme se překvapit. Muzejní pedagožka Historického parku Bärnau-Tachov, Zuzana Verešová, která má
na starosti i prohlubování partnerství českých a německých škol, přišla
s nápadem uskutečnit výtvarnou soutěž. Úkolem bylo vyrobit středověkou pokrývku hlavy za využití recyklovatelných materiálů. Jelikož klasické setkání
žáků nebylo možné, bylo zorganizováno 13. dubna 2021 online setkání přihlášených žáků. S pomocí překladatele se žáci seznámili s historickým parkem,
jeho vybavením a programy pro děti. Naučili se zdravit oběma jazyky a také
se představit. Pak byly děti seznámeny s výtvarnou soutěží a možnostmi, jaké
materiály mohou při vyrábění použít. A fantazii se meze nekladly! Děti bezdružické školy vyrobily 62 rozmanitých kloboučků, které jsme nafotili a poslali do soutěže. Celý projekt je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti. Tímto velice děkuji naší skvělé fotografce paní Pavle Myškové a také
Sáře Myškové, která nám asistovala a pomáhala při focení. Rádi bychom
uspořádali také výstavu před tím, než klobouky odešleme do muzea v Bärnau,
kde bude vernisáž. Pokud to situace dovolí, zúčastnění žáci navštíví za odměnu historický park v září. Vernisáž proběhne také online.
Mgr. Martina Hartenscheidtová
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RYBÁŘI OD ZAJEČÁKU
Malé pojednání o rybníku Zaječí pro rok 2021
Vážení kolegové rybáři, kamarádi, milovníci krásné přírody, vážení spoluobčané, dovolte nám předem malé poděkování. Chceme Vám říci, že nás velice těší
Váš zájem a jsme vděčni za přízeň, kterou nám, respektive rybníku Zaječí, projevujete a pevně doufáme, že zůstanete našimi fandy, fandy krásné přírody
a rybařiny i v roce 2021. Již delší dobu se všichni nacházíme v nepříliš veselé
době, o které toho bylo napsáno tolik, že nepřipomínat si ji, vnímáme pomalu
jako nutnost k zachování duševního zdraví. Každopádně se tato doba dotýká
nás všech i jakožto rybářů a to ve formě různých opatření, která nám občas
„svazují“ ruce i nohy. Buďme ale optimisté a věřme, že se vše v lepší obrátí
a budeme si moci znovu bez omezení užívat nerušeně naši vášeň - rybolov.
Co se provozu rybníka Zaječí týká, určitě jste zaregistrovali, že jsme v roce
2020 již neměnili rybářský řád. A i pro tento rok 2021 zůstává nezměněný.
Máme zato, že i díky Vám a Vašim pozměňovacím návrhům je rybářský řád
v definitivní podobě a již další změny do budoucna neplánujeme. Jsme rádi,
že můžeme toto problematické téma považovat za dořešené. V minulém pojednání jsme se rozepsali o tom, co se nám podařilo splnit a co ještě na dořešení
čeká. A bylo toho nemálo na obou stranách. Rok se s rokem sešel, dost práce
bylo vykonáno a jsou tu úkoly nové, které na nás teprve čekají. I pro letošek
jsme si předsevzali mnohé. Z toho hlavního stojí za zmínku především zlepšení kvality příjezdové cesty a dále pak jsou to „koupající“ v letních měsících.
V obou případech rok co rok podnikáme neustálé kroky, které věříme, že povedou ke zlepšení této problematiky. Je potřeba zmínit, že cesta k Zaječáku
je finančně i strojově poměrně složitá záležitost, nicméně se ji snažíme každoročně nad rámec našich smluvních povinností svépomocí udržovat. Někdy
se nám to povede lépe, někdy hůře. Záleží na počasí, přívalových deštích, atd..
Proběhlo i několik neoficiálních jednání s panem starostou Města Bezdružic
a doufáme, že se tento problém s cestou již letos vyřeší komplexněji a budeme
se moci k rybníku vozidly dostávat pohodlněji nejenom my, ale především i naši starší kolegové, pro které je téměř neřešitelné, aby zaparkovali na nějaké
z příjezdových cest a rybářskou výbavu si odnesli pěšky k vodě. Dalším zmíněným nešvarem je způsob „setkávání“ , či spíše „protínání“ rybářů
a „koupajících“ v letních měsících. Při tomto dochází k neustálým přím,
schválnostem a v neposlední řadě i k ničení přírody, odhazování odpadků
a ke slovnímu napadání jednotlivých aktérů potyček. Tato problematika
nás Vás tíží opakovaně téměř každé léto a rok co rok se snažíme najít nějaký
rozumný kompromis. Celou dobu si klademe otázku, proč to nemůže fungovat?! Proč v letních měsících někteří lidé, kteří se chtějí svlažit, neupřednostní
krásnou a pohodlnou pláž?
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Proč musí bezohledně rušit rybáře, chytající v klidu v lese? A na druhou
stranu, proč rybáři, když ví o tom, že se lidé přijdou svlažit na pláž, musí
bezpodmínečně lovit ryby právě zde? Tento začarovaný kruh je nám záhadou? Ale je to pouze o nás lidech, abychom si vyšli ve vší slušnosti vstříc
a v této nelehké době si to ještě více nekomplikovali. Tak uvidíme, jak
se nám vše v budoucnu povede. A doufáme, že nám s Vaší lidskostí, vstřícností a slušností na oplátku pomůžete. Na závěr těchto řádků Vám všem děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce a již se na Vás opět těšíme.
Vaši Rybáři od Zaječáku, z. s.
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STŘEDISKO VÍTEČEK
Jaro 2021
Téměř jarní počasí využili pracovníci Střediska sociálních služeb Víteček
v Černošíně a jejich kamarádi k pořádnému úklidu velké přilehlé zahrady. Vyřezali zarostlá místa, posbírali spadané větve a zavozili vyježděné koleje tak,
aby s příchodem jara mohlo začít bezpečné sekáním trávy. Zbývá již jen osetí
nově upravených míst trávou a osetí bezbariérového vchodu na trampolínu.
Kamarádi současně zahájili první sezónu v novém skleníku setím jarních odrůd
cibule, ředkviček, petrželky a některých dalších plodin. Na řadu přijdou postupně i sazenice dalších nepostradatelných druhů - okurek, rajčat, kedluben
a paprik. Věřme, že počasí už nezhatí započaté dílo a letní úroda bude nejen
bohatá na sklizeň, ale bohatá na dětskou radost z vlastnoručně provedených
prací, postupně spojených s dobrou úrodou chutného ovoce a zeleniny.
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STŘEDISKO VÍTEČEK
má nové vozidlo
Středisko sociálních služeb Víteček v Černošíně po roční administraci převzalo
ve středu 31. března 2021 nové vícemístné vozidlo pro bezpečnou přepravu lidí se zdravotním postižením. Vozidlo bude také sloužit pro přepravu těch, kteří
jsou upoutáni na invalidní vozík. Budeme jim zajišťovat každodenní dopravu
do střediska, na terapie, k lékaři, na úřady, za přáteli, kulturou, na sportovní aktivity a výlety. Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Ty mohou ve středisku navštěvovat také denní stacionář, sociálně terapeutické dílny a Základní školu speciální. Zde si pod vedením odborných pracovníků zdokonalují své motorické dovednosti, sociální návyky a setkávají
se se svými kamarády. Režim dne se tak vyrovnává s režimem jejich zdravých
vrstevníků – ráno cesta za vzděláním a poznáváním, odpoledne pobyt
v přírodě, procházky či pohyb na čerstvém vzduchu, v podvečer cesta zpět
do svých domovů ke svým blízkým. Služba pomáhá a odlehčuje i jejich rodičům, kterým umožňuje docházet do zaměstnání, účastnit se veřejného života
či si jen tak normálně odpočinout. Tento projekt dotačně významně podpořila
MAS Zlatá cesta, zbývající částku se podařilo vybrat pomocí uspořádané sbírky. Děkujeme Všem, kteří se na pomoci podíleli a zároveň přejeme mnoho
bezpečných kilometrů.
Za středisko Víteček Ing. Jiří Kalista
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Z HISTORIE
Fotbalový klub TJ Jiskra Bezdružice

Dorost 1976
Stojící zleva: Jiří Holák, Vladimír Bulant, Ladislav Štěch, Jiří Kalista, Petr Kalista,
Ladislav Filip - trenér. Sedící zleva: Karel Seknička, Karel Hodonický, Ladislav
Wenzl, Karel Luňák, Josef Míšek . Ležící: Jaroslav Zachoval a Jiří Pazdera

2.Žáci 1971
Stojící zleva: Jiří Jazvinský, Vladimír Bulant, Jiří Kalista,Petr Kalista, Miroslav Panica, Václav Panica, Ladislav Filip ml. Sedící zleva: Jiří Holák, Jiří Habich, Jan
Němec, Ladislav Štěch, Jiří Pazdera, Karel Seknička. Ležící: Obdržálek
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3.Žáci 1975
Stojící zleva: Jiří Kalista, Jiří Šeratovský, Jiří Nosek, Miroslav Panica, Jiří Jazvinský. Stojící pod nimi: Jiří Holešovský, Jiří Blažek, Jan Komárek, Rudolf Blažek, Josef
Honzl, Zdeněk Adamec. Sedící: Stanislav Novotný, Karel Seknička, Jiří Pazdera, Jiří Holák

4. Dorost 1977
Stojící zleva: Ladislav Filip- trenér, Jaroslav Blažek, Karel Luňák, Karel Hodonický, Jiří
Holák, Karel Müller. Sedící zleva: Jiří Pazdera, Karel Seknička, Vladimír Bulant, Ladislav
Wenzl, Jiří Kalista, Jiří Holešovský. Ležící: Václav Špeta
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AKCE A KULTURA
Projekty, přednášky, workshopy, koncerty
12. 06.
19. 06.
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

Dětský den
Pocta Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic
Pivní slavnosti
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
Koupaliště v Křivcích

1. 5.
19. 6.
24. 7.
1. 8.
21. 8.

Zahájení sezóny
Koncert AC/CZ
Koncert Alkehol
Koncert Brutus
Koncert Extra Band Revival
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