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ÚVODNÍ SLOVO
Starosty města
Vážení spoluobčané,
jsme v polovině roku, dětem začínají dvouměsíční prázdniny a všem pracujícím zasloužené dovolené. Počasí přeje všem zahrádkářům, neboť vydatně pršelo, ale zároveň se nám přívalové deště vyhnuly.
,,Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco
smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011 - český esejista, dramatik, disident a kritik komunistického režimu, politik a státník, poslední prezident Československa a první prezident České republiky)
Pro děti máme radostnou zprávu, rada města schválila smlouvu o dílo s firmou
Bonita Group Service s. r. o., na výrobu a umístění herních prvků na dětské
hřiště na sídlišti.
Dále rada města schválila na svém zasedání Smlouvu na provedení úklidových
prací v bytovém domě na sídlišti č. p. 248. Tuto službu si nájemníci sami odsouhlasili. Schválena byla také veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
ve výši 50 000 Kč TJ Jiskře Bezdružice z.s. na sportovní činnost oddílů.
Vzhledem ke stále zvyšujícím se cenám pohonných hmot a vysoké míry inflace došlo k navýšení cen za služby společnosti Ekodepon. Toto zvýšení letos
občané nepocítí, uhradí se z rozpočtu města.
Město Bezdružice obdrželo od Plzeňského kraje finanční příspěvek na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40-ti let ve výši 19 297 Kč.
V září se budou konat komunální volby, a tak zastupitelstvo města odsouhlasilo na příští volební období 2022 – 2026 patnáctičlenné zastupitelstvo.
Dne 11. 6. 2022 proběhl na náměstí u hasičské zbrojnice dětský den. Hasiči
dětem připravili bohatý program zakončený již tradičně pěnou. A když už jsem
u té hasičské zbrojnice, bohužel po odkrytí opláštění dalšího patra věže bylo
zjištěno, že všechny trámy konstrukce jsou v místech kontaktu s opláštěním
napadené jak houbou, tak dřevokazným hmyzem. Proto po konzultaci
s odborem památkové péče budeme muset celou konstrukci udělat novou,
což přinese další nemalé náklady z rozpočtu města.
21. června připravil hudební kroužek Amálka návštěvníkům muzikálu ,,Z pohádky do pohádky“ nevšední zážitek. Děti sklidily aplaus vestoje. Všichni odcházeli nadšeni a ženy s růží na rozloučenou.
V měsíci červenci proběhne letos poprvé akce s názvem Slavnosti léta, která
nahradí pivní slavnosti a také již tradiční parní léto. V sobotu 16. července
Vám na náměstí Kryštofa Haranta zahrají: od 15 hodin PETR SPÁLENÝ REVIVAL, od 17 hodin KABÁT REVIVAL, od 19:15 hodin BABA HED a ve 21
hodin PÁDY.
Tímto Vás všechny srdečně zvu.
Závěrem Vám přeji klidnou dovolenou plnou zážitků a načerpání nových sil.
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VYSTOUPENÍ AMÁLKY
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VYSTOUPENÍ AMÁLKY
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RADA A ZASTUPITELSTVO
Stručné informace z jednání

40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
BEZDRUŽICE ZE DNE 25. 5. 2022
A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
•
•
•
•
•
•
•

Kontrolu usnesení.
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
Návrh Zásad pro stanovení ceny pro prodej pozemků města Bezdružice.
Informace o přípravě a realizaci projektů.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezdružice za rok
2021.
Informace o činnosti finančního výboru.
Informace o činnosti kontrolního výboru.

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
•
•
•

•
•

•

Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Program zasedání.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-0005421/
VB/01 Zhořec u Bezdružic, pozemky p. č. 1873 a p. č. 1924 v katastrálním území Zhořec u Bezdružic se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1 210 Kč včetně DPH.
Rozpočtové opatření č. 5/2022.
Smlouvu o úvěru č. 0506916139 s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4 na částku 2 234 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou.
„Zásady hospodaření s prostředky sociálního fondu zaměstnanců města
a uvolněných členů Zastupitelstva města Bezdružice“.

E. Zastupitelstvo města neschvaluje:
•
•

Prodej části pozemku p. č. 2063/1 o výměře cca 450 m² (druh pozemku:
trvalý travní porost) v katastrálním území Zhořec u Bezdružic.
Záměr prodeje pozemků p. č. 1/4 o výměře 1 606 m² (druh pozemku: zahrada) a p. č. 164/15 o výměře 1 408 m² (druh pozemku: orná půda) vše
v katastrálním území Polžice u Bezdružic.
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77. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BEZDRUŽICE
ZE DNE 13. 6. 2022
A. Rada města bere na vědomí:
•
Kontrolu usnesení.
•
Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje pod č. j. PK-ŽP/14111/21
o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku ve výši 6 120 Kč, na ekologické a k přírodě šetrné
technologie při hospodaření v lesích ve výši 5 419 Kč a na ochranu lesa
ve výši 7 758 Kč.
•
Program 41. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 22. 6. 2022.
C. Rada města schvaluje:
•
Program jednání.
•
Pořadí nabídek na dodání a montáž herních prvků na dětské hřiště v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice.
•
Smlouvu o dílo za cenu 148 659,50 Kč bez DPH s firmou Bonita Group
Service s.r.o., se sídlem Čedlosy 583, 664 24 Drásov.
•
Smlouvu o dílo s paní Miloslavou Gengelovou, Na Sídlišti 240, 349 53
Bezdružice pro provedení úklidových prací v bytovém domě v ulici
Na Sídlišti 248, Bezdružice za cenu 2 640 Kč/měsíčně.
•
Smlouvu o pořádání divadelního představení „Enigmatické variace“ se společností Synagoga Concerts, s.r.o., Krokova 627/20, Božkov, 326 00 Plzeň
za cenu 31 500 Kč bez DPH.
•
Návrh na vyřazení DDHM Kulturní dům Bezdružice v celkové hodnotě
739, 32 Kč dle přílohy č. 3 d).
•
Nájemní smlouvu č. 7/2022 na část pozemku p. č. 476/4 o výměře cca
150 m² v katastrálním území Bezdružice za účelem dočasné uložení stavební sutě na dobu určitou od 14. 6. 2022 do 12. 7. 2022 za smluvní cenu
100 Kč.
•
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 476/4 o výměře cca 150 m²
v katastrálním území Bezdružice za účelem dočasné uložení stavební sutě.
•
Dodatek č. 22 ke smlouvě č. 3035 se společností EKODEPON s. r. o.,
se sídlem Lažany 36, 349 58 Černošín.
•
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 7/2022 ve výši 50 000 Kč
s TJ Jiskra Bezdružice, z. s., Úterská 228, 349 53 Bezdružice na sportovní
činnost oddílů.
•
Plán jednání rady města na II. pololetí r. 2022.
D. Rada města doporučuje:
•
ZM schválit odkup pozemků p. č. 932, 943/5 a 948/1 v katastrálním území
Křivce od Státního statku Jeneč s. p. v likvidaci, se sídlem Třanovského
622/11, 163 00 Praha 6.
•
ZM schválit plán zasedání ZM na II. pololetí r. 2022.
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78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BEZDRUŽICE
ZE DNE 22. 6. 2022

C. Rada města schvaluje:
•
Program jednání.
•
Žádost Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice o převedení
finanční částky ve výši 50 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu
z důvodu pořízení průmyslové myčky nádobí.
•
Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 19372022 ve výši
390 000 Kč s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň na akci
„Oprava střechy bytového domu č. p. 247, 248“.
•
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Ateliér Cihlář-Svoboda
s.r.o., Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun.
H. Rada města jmenuje:
•
Ředitele Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice s účinností
od 01. 9. 2022.

41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
BEZDRUŽICE ZE DNE 22. 6. 2022
A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
•
Kontrolu usnesení.
•
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
•
Informace o přípravě a realizaci projektů.
•
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezdružice za rok
2021.
•
Informace o činnosti finančního výboru.

B. Rada města ukládá:
•
Starostovi města prověřit možnost bezúplatného převodu pozemků p. č.
932 o výměře 117 m2, p. č. 943/5 o výměře 2014 m2 a p. č. 948/1 o výměře 598 m2 vše v katastrálním území Křivce.
•

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
•
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
•
Program zasedání.
•
Záměr směny pozemků p. č. 504/29 o výměře 1065 m2 (druh pozemků:
orná půda) p. č. 504/32 o výměře 257 m2 (druh pozemku: orná půda)
a p. č. 504/33 o výměře 324 m2 (druh pozemku: orná půda) vše
v katastrálním území Bezdružice za pozemky p. č. 504/30 o výměře
293 m2 (druh pozemku: orná půda) p. č. 504/31 o výměře 70 m² (druh pozemku: orná půda) a p. č. 504/34 o výměře 325 m² (druh pozemku: orná
půda) vše v katastrálním území Bezdružice.
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Doplatek za rozdíl výměr pozemků je 205,70 Kč/m2 vč. DPH.
•
Záměr prodeje pozemků p. č. 543/2 o výměře 277 m2, p. č. 543/3 o výměře 274 m2 a p. č. 543/4 o výměře 315 m2 (druh pozemků: zahrada) vše
v katastrálním území Řešín za cenu 100 Kč/m2.
•
Okresní hranici po levém břehu potoka. Z katastrálního území Ostrov
u Bezdružic, obec Ostrov u Bezdružic, okres Plzeň-sever se oddělí p. p.
č. 1293, LV 3, vlastník Lesy ČR, s. p., vodní plocha o výměře 488 m2
a stane se součástí katastrálního území Bezdružice, obec Bezdružice,
okres Tachov.
•
Oddělení z katastrálního území Bezdružice, obec Bezdružice, st. p. č.
171, LV 1, vlastník Město Bezdružice, zastavěná plocha a nádvoří s využitím zbořeniště o výměře 43 m2, část p. p. č. 1542, LV 480, vlastník Lesy ČR, s. p., ostatní plocha s využitím ostatní komunikace, o výměře cca
50 m2, část p. p. č. 1373, LV 480, vlastník Lesy ČR, s. p., lesní pozemek,
o výměře cca 115 m2 a staly by se součástí katastrálního území Potín,
obec Konstantinovy Lázně.
•
Oddělení z katastrálního území Potín, obec Konstantinovy Lázně, p. p. č.
410, LV 16, vlastník Lesy ČR, s. p., ostatní plocha s využitím ostatní komunikace o výměře 152 m2 a stala by se součástí katastrálního území
Bezdružice.
•
Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za účetní období roku 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021.
•
Závěrečný účet města za rok 2021 včetně zprávy nezávislých auditorů
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijala tato opatření: Byl neprodleně zveřejněn v souladu se zákonem č.134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na profilu
zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ul. Úterská, Bezdružice“ sepsaný dne
29. 12. 2021 s firmou IMONT spol. s r.o., Plzeň a také byla zveřejněna
faktura na nákup komunálního malotraktoru LS J27 HST v celkové výši
647 110,42 Kč, nakoupeného od firmy Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o., Bzenice, ze dne 19. 10. 2021.
•
Rozpočtové opatření č. 6/2022.
•
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0506916139 s Českou spořitelnou,
a. s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
•
Plán zasedání ZM na 2. pololetí roku 2022 (do konce volebního období).
•
Pro volební období 2022–2026 patnáct členů Zastupitelstva města Bezdružice.
•
Obecně závaznou vyhlášku města Bezdružice o nočním klidu.
•
Plán práce finančního výboru na II. pololetí r. 2022 do konce volebního
období.
E. Zastupitelstvo města neschvaluje:
•
Položení chodníku v ulici Úterská na náklady města.
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ZAMYŠLENÍ ČLENA RADY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
v posledních dnech stále slyším různé reakce na zdražení tepla a teplé vody
od ledna letošního roku.
Bydlím s manželkou v Bezdružicích od roku 1970 v tehdejších družstevních bytovkách, dnes je to Společenství vlastníků. Celé roky jsme tedy odkázáni na dodávce tepla a teplé vody z místní kotelny, takže se nás tento problém týká stejně, jako všech občanů, žijících v ulici Na sídlišti. Nejsem tím nadšen, ale rozhodně nebudu hledat viníka tohoto problému u nás v Bezdružicích.
Nevím, kdo přišel na veřejnost se zaručenou pravdou, že viníkem je starosta,
který podepsal špatnou, nebo dlouho smlouvu na teplo a teplou vodu. Je mi toho
člověka líto a měl by se zamyslet sám nad sebou a pokud je toho schopen,
se i zastydět.
Proč toto dělá? Buď neví o tom, že plyn nakupuje firma která provozuje kotelnu, v našem případě firma FLEA, nebo chce vědomě špinit slušného člověka,
za což by se skutečně stydět měl.
Byl jsem u jednání s firmou FLEA, ne jako člen zastupitelstva, ale jako předseda Společenství vlastníků, které teplo a teplou vodu od firmy FLEA odebírá.
Projednávali jsme vysoké navýšení ceny plynu a zástupce firmy FLEA nabídl
jedinou možnost, jak by se možná podařilo cenu vytápění snížit. Nabídla možnost, že když bude město souhlasit s prodloužením smlouvy na provozování kotelny, firmě FLEA končila původní smlouva v polovině roku, pokusí se nakoupit
plyn za cenu nižší, v té době ceny občas i mírně klesaly, zainvestuje tento nákup
a cenu rozpustí do tří let. Nebyla to žádná jistota, ale přeci jenom naděje na částečné zlepšení.
Hned druhý den bylo vyhlášeno řízení na prodloužení smlouvy, ale musela být
splněna podmínka doby vyvěšení, kterou ukládá zákon.
Bohužel cena plynu od té doby neklesá, ale stále vzrůstá. Dnes je jasné, že kdyby probíhalo výběrové řízení na nového provozovatele v současné době, byla by
cena ještě vyšší. To jsou fakta. Pokud dnes někdo rozhlašuje mezi občany nepravdy s cílem pošpinit něčí jméno, je mi ho upřímně líto. Jediný, kdo může
s cenami něco dělat, je stát, který, na rozdíl od jiných států EU hraje mrtvého
brouka a jak se vyjádřil ministr Síkela, stát s cenovou podporou dodávek tepla
z centrálních kotelen, což je náš případ, nepočítá.
Ing. Miroslav Kemka
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Plán zasedání na 2. pololetí 2022
Veřejná zasedání ZM Bezdružice jsou plánována od 16:30 hodin v kulturním
domě v těchto termínech:
27. 7. 2022
21. 9. 2022
(změny termínů a místa konání vyhrazeny)
Upozorňujeme občany, že úřední hodiny Městského úřadu Bezdružice budou
zkráceny do 16:00 hodin ve dnech zasedání Zastupitelstva města Bezdružice.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ČERVENCI 2022
Blahopřejeme
Jan Bastl
Jana Čapková
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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Z ARCHIVU JIRKY BÍZKA
Nohejbal a kluziště
V 80. letech minulého století byly součástí Tělovýchovné Jednoty Jiskra Bezdružice oddíly házené žen (dorostenek), stolního tenisu, šachu a nohejbalu. Nová halová tělocvična tenkrát ještě nestála a tak se zápasy házené i nohejbalu
odehrávaly na improvizovaném hřišti v prostoru kluziště.
V zápisu roku 1983 v kronice TJ je napsáno:
Největším úspěchem roku 1983 bylo obsazení 2. a 4. místa na turnajích
v Tachově. Práce tohoto oddílu se slibně vyvíjí a nemalou zásluhu má na tom
jeho vedoucí Jiří Houser. Oddíl postoupil do kraje. I oddíl děvčat v házené
se dostal do krajské soutěže.
Na přiložených fotkách jsou záběry sportovců, kteří toto hřiště v letním období
využívali.
Jiří Bízek
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VÍTEČEK
Vítečkovy asistentky v novém
Středisko Víteček uspělo se svou žádostí o podporu v rámci 101. výzvy
„Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ MMR ČR
pro specifický cíl 6.1 REACT-EU IROP a pro své terénní asistentky pořídilo
3 vozidla zn. TOYOTA YARIS. Zvláštností těchto vozidel je jejich hybridní
pohon – tj. vozidlo pohání kombinace malého benzínového motoru a elektrické
baterie. Auta jsou tak šetrnější k životnímu prostředí a současně zvyšují komfort pro jejich obsluhu. Doufejme, že nové „hybridy“ budou sloužit co nejdéle
a budou tak dlouho přivážet pomoc do domovů všem sociálně potřebným spoluobčanům tachovského a chebského okresu.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista
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KULTURNÍ AKCE
2. pololetí 2022
16. 7.
16. - 17. 7.
23. 7.
27. 8.
9. 9.
16. 9.
8. 10.
22. 10.
29. 10.
5. 11.
26. 11.
5. 12.
10. 12.
23. 12.

Slavnosti léta
Bezdružické parní léto
Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy
Rozloučení s prázdninami
Zahrada Čech
Zábavná historie kriminalistiky
Drakiáda
Hasičská zábava
Divadlo Enigmatické variace aneb láska až za hrob
Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Pochůzka Mikuláše
Vánoční trhy
Setkání u Betléma s písní a slovem

TVOŘENÍ PRO DĚTI - PÍSKOVÁNÍ
Klubovna KD 15. června 2022
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TŘÍDNÍ VÝLET
Karlovy Vary 2022
My, žáci třetí třídy, jsme konečně po covidové době vyrazili na třídní výlet
a pořádně jsme si ho užili. Náš cíl bylo krajské město Karlovy Vary, které
se nachází na soutoku řeky Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější lázeňské město, kde je rozvinut sklářský a potravinářský průmysl. Po příjezdu
do města jsme se vydali do samotného centra, kde se nachází nejvyšší koncentrace památek podél řeky Teplé. Viděli jsme zde krásné kolonády, budovy
lázní nebo historické hotely. Šli jsme kolem mlýnské, sadové, zámecké, tržní
kolonády, až jsme došli k vřídelní kolonádě, kde se nachází nejteplejší termální pramen Česka Vřídlo s teplotou 73 stupňů, který stříká až do výšky 12 m.
Hned u Vřídla je barokní kostel sv. Máří Magdalény, kam jsme zašli a ve kterém si každý z nás něco přál. Dále naše kroky vedly k Grandhotelu Pupp, odkud jsme se lanovou dráhou svezli na rozhlednu Diana. Po zdolání 150 schodů nás čekal nádherný výhled na celé Karlovy Vary. Ta největší krása nás teprve čekala a to v podobě motýlího domu. Motýlci si nám sedali na ruce, trička, a to se všem moc líbilo. Dětské hřiště a mini Zoo, kde nás čekala zvířata
a mimo jiné i bílý páv byl také zážitek. Pomalu jsme se rozloučili
s Karlovými Vary. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili zříceninu hradu Andělská hora, kde nás moc bavilo zdolávat skalnaté hřebeny a výhled do krajiny byl nezapomenutelný. Povedlo se nám krásné počasí a s neskutečnými zážitky jsme dorazili domů. Tímto děkujeme panu Jindřichovi Myškovi za odvoz autobusem Jiskry, paní Pavle Myškové za dozor a krásné fotografie a panu Zdeňku Procházkovi za dozor. Už se těšíme na další rok, kam zase společně vyrazíme a uvidíme krásy České republiky. Pokud máte možnost, navštivte Karlovy Vary, určitě stojí za to.

Žáci 3. ročníku a Mgr. Martina Procházková
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ŠKOLNÍ VÝLET
24. 5. 2022
Na výlet jsme se všichni moc těšili a chtěli jsme si ho maximálně užít. Vždyť
budeme tyto dny naposledy se všemi svými spolužáky. Dvě děvčata Sofinka
Böhmová a Anička Cvrčková nás opustí, neboť se dostala na gymnázium
a z okolních škol přijdou noví kamarádi. Měli jsme s sebou i malého ,,pasažéra“- vnučku paní učitelky Elišku.
Ráno před osmou hodinou jsme již všichni netrpělivě čekali na příjezd autobusu, který řídil pan Jan Bastl. Nasedli jsme a vyrazili směr Mariánské Lázně.
Nejprve jsme navštívili místo zvané Krakonoš. Zde jsme zhlédli kamenné sochy pohádkových postav v krásném přírodním prostředí. Poté jsme vystoupali
na rozhlednu, z níž byl nádherný pohled na město a jeho okolí. Po pořízení několika fotografií jsme opouštěli rozhlednu a počítali jednotlivé schody. A věřte
nevěřte bylo jich 100. Následně jsme se vydali na cestu lesem zpět. Boheminium bylo naším cílem. Procházka kolem miniaturních hradů, zámků a jiných
historických objektů v nás vzbuzovala nádherný pocit. Bylo zde i místo, kde
jsme se mohli náležitě vyřádit – dětské hřiště a nakoupit si nějaké drobné suvenýry a pamlsky. Načerpali jsme novou energii díky řízkům a jiných dobrot,
které nám na cestu připravily naše maminky a chtě nechtě jsme opouštěli toto
kouzelné místo. Tentokrát směřovaly naše kroky k lanovce. Byl to pro některé
z nás další velký zážitek pozorovat malé zelené ,,krabičky“ vezoucí děti a dospělé nad našimi hlavami. Seběhli jsme ke Kolibě, kde byl zaparkován náš autobus, ale nenastoupili jsme. Požádali jsme pana Bastla, aby se šel s námi podívat k fontáně a poslechnout si melodie, které bude hrát. Bylo zde mnoho lidí, kteří si zpěv italského nevidomého tenoristy Andrea Bocelliho nahrávali
a natáčeli. Pak následoval odchod k autobusu. Mnozí z nás si cestou zakoupili
ještě lázeňské oplatky a vyrazili jsme směrem k domovu. Báli jsme se, abychom moc nezmokli a povedlo se, jen nám jemně mžilo. A jestli si myslíte,
že jsme byli utahaní a v autobusu usnuli, tak to se mýlíte! Zpívali jsme, smáli
jsme se a užívali jsme si chvíle, kdy jsme si házeli ,,Hajánkem“ malé Elišky.
Cesta nám rychle uběhla a nám nezbylo
nic jiného než se rozloučit. Byl
to krásně prožitý den. Za zdárný průběh
děkujeme panu Janu Bastlovi, který byl
bezvadným a trpělivým řidičem.

Žáci 5. třídy, L. Blažková a Z. Tahavská
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ZA MOŘSKÝM AKVÁRIEM
Netradičně
Na dvoře Krasíkov byla otevřena netradiční výstava představující svět mořských hlubin ve fantazii dětí a žáků mateřských a základních škol na Stříbrsku
a Konstantinolázeňsku. I my, žáci ZŠ, MŠ a ZUŠ v Bezdružicích, jsme se značně na této akci podíleli. My, žáci 2. a 3. třídy jsme vyráběli korály, medúzy,
mušle. Žáci z druhého stupně vyráběli truhly s poklady, ryby apod. Zapojil
se i výtvarný kroužek, který celý rok s dětmi vyráběl tematické výrobky a mimo jiné korály pro tuto akci. Tato výstava je netradiční, a proto jsme my, žáci 2.
a 3. třídy, vyrazili na výstavu netradičně a to na jízdním kole. Byl to pro nás zase jiný a hezký zážitek a celé dopoledne jsme si užili. Pokud nebudete o prázdninách vědět kam jít, zajděte se podívat na naše výtvory.
Žáci 3. ročníku, Mgr. Martina Procházková, Šárka Veselá, žáci 2. ročníku, Mgr.
Helena Zahrádková a za druhý stupeň Mgr. Jiřina Stánková.

22

Bezdružický zpravodaj 7/2022

23

Bezdružický zpravodaj 7/2022

HUDEBNÍ KROUŽEK AMÁLKA
Bezdružice
Kroužek Amálky v tomto školním roce navštěvovalo 23 žáků. Od října jsme
pracovali na projektu s názvem ,,Rytmus pro život“. Po období covidu, kdy
žáci ve školách nesměli zpívat, jsme zjistili, že se pěvecké dovednosti u dětí
jaksi vytratily. Museli jsme tedy začínat od úplných začátků, jednoduchou intonací nejjednodušších písní. Zkoušeli jsme se doprovázet tleskáním, hrou
na tělo a další rytmické nástroje. Muzicírování ve skupině je velmi příjemnou
a kreativní aktivitou, která velmi rychle propojí a stmelí kolektiv.
V úterý 9. listopadu přijela na naše pozvání skupina DRUM CIRCLE, se kterou si děti vyzkoušely hru na různé druhy bubnů, seznámily se s původem kolektivního bubnování a kreativně si společně zabubnovaly. Tato aktivita synchronizuje pravou a levou část těla, zapojuje pravou i levou hemisféru mozku,
vyplavuje endorfiny - hormony štěstí, které přispívají k tělesné i psychické pohodě.
Následovala samovýroba hudebních nástrojů. Pevné papírové krabice, které
nám darovala firma Rapeto (děkujeme paní Marcele Ernstové!) jsme obalili bílým papírem a polepili obrázky z černé samolepicí fólie. Hlavními motivy byly
otisky rukou, houslový a basový klíč. Tyto krabice sloužily na sezení, když
jsme tleskali na tělo, k bubnování i jako stolečky při cupsongu.
Vedení ZŠ Bezdružice podpořilo činnost kroužku nákupem nových hudebních
nástrojů. Kromě kompletně vybavené sady perkusních nástrojů jsme se seznámili s hrou na ozvučené naladěné trubky, tzv. boomwhokers, což jsou barevné
plastové trubky a každá představuje jeden základní tón stupnice.
Za finance z grantového programu Haranti jsme nakoupili další netradiční hudební nástroje - metalofon, bongo - bongo bubny a handpan. Všechny tyto nástroje byly využity při závěrečném vystoupení hudebního kroužku Amálka,
které se konalo ve čtvrtek 26. května v kulturním domě v Bezdružicích od 17
hodin.
Koncertu se zúčastnilo 22 žáků navštěvujících Amálku a všechny tři vedoucí
kroužku - Dana Steinerová, Martina Hartenscheidtová a Helena Zahrádková.
Vystoupení dětí přišlo podpořit přibližně 100 diváků a posluchačů.
Ohlasy na koncert byly vesměs pozitivní. Zakoupené hudební nástroje zůstaly
k dispozici ZŠ Bezdružice.
Myslíme si, že jsme společně s dětmi upevnili sociální vazby, zapracovali jsme
na schopnosti koncentrace, odreagovali jsme se a emocionálně vybili.
Děkujeme za finanční podporu a těšíme se na další spolupráci.
Dalším velkým projektem AMÁLKY bylo nastudování muzikálu ,,Z pohádky
do pohádky“. Každý z 23 členů Amálky měl sólovou roličku, ve které ukázal,
co umí. Čtyři operetky – Šípková Růženka, Budulínek, Červená Karkulka
a O dvanácti měsících – pochází z dílny pana Svěráka a Uhlíře.
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Všem dětem známé a chytlavé melodie nás provázely od února, kdy jsme začali pohádky zpívat. 7. června za námi přijel pan Pavel Justich, který nám
dodal hudební podklady a celý muzikál nahrál. Během dvou týdnů jsme dali
dohromady veškeré kostýmy a rekvizity a naučili se pohádky hrát.
V odpoledních hodinách a o víkendech jsme kreslili kulisy. Děti byly nadšené a do všeho se aktivně zapojily. Bylo hezké pozorovat, jak spolu kooperují,
jak si vzájemně pomáhají, aby nikdo na nic nezapomněl. Samy přicházely
s nápady, co a jak vylepšit. Pomáhalo nám také mnoho rodičů!
Děkuji paní Ivaně Voldřichové, která nám na každou takovou akci půjčuje,
šije a upravuje kostýmy pro děti. Vyrobila také úžasné dorty – jeden jako poděkování pro pana Justicha a druhý jako odměnu pro děti. Pan Josef Adamec,
kterému taktéž velmi děkuji, nám vyrobil stojny na kulisy. Paní Štěpánka Žuravská zapůjčila vřeteno a kolovrátek a sponzorovala kostýmy. Paní Helena
Šmikniarová nám pomáhala kreslit kulisy. A takových pomocníků bylo mnoho. Děkuji všem rodičům, kteří podporují své děti!
21. června, kdy se muzikál uskutečnil, podali zpěváci a herci mimořádný výkon. Odehráli celkem 3 představení. Na první jsme pozvali naše kamarády
z bezdružické MŠ, ze ZŠ a MŠ Úterý, ZŠ Záchlumí a ZŠ Konstantinovy
Lázně. Druhé představení zhlédli naši spolužáci a večerní představení rodiče,
příbuzní a široká veřejnost.
Všechna vystoupení ozvučil, nasvítil a také nás celým večerem provázel pan
Pavel Justich. Vyplňoval svým zpěvem a hrou na kytaru pauzy mezi jednotlivými operetkami, kdy se děti převlékaly a přestavovaly scénu. Přivezl nám
také sponzorský dar - 150 květů růží, které nám daroval pan Miloslav Šíp,
RŮŽE SKALIČANY BLATNÁ. Během prázdnin pro nás sestříhá a připraví
DVD záznam. Všichni, kdo mají o DVD zájem (100,- Kč) prosím,
aby se přihlásili na MÚ. Děkuji panu Pavlu Justichovi za bezvadnou spolupráci a těším se na další!
Ráda bych poděkovala také vedení školy za to, že nám a dětem tyto projekty
dovolují a podporují nás v naší práci, kolegům děkuji za trpělivost a za uvolňování dětí z hodin a MÚ Bezdružice za zapůjčení kulturního domu a propagaci. Doufám, že se Vám pohádky líbily a že jste si je užili - tak jako my!
Za všechny Amálky Martina Hartenscheidtová

Poděkování z řad diváků
Dovolte mi, abych prostřednictvím tohoto příspěvku vyjádřila své poděkování všem účinkujícím v představení Z pohádky do pohádky, které se uskutečnilo dne 21. 6. 2022. Děkuji jim a všem ostatním, kteří se na tomto představení podíleli, za mimořádný zážitek!
Knihovna bude o prázdninách otevřena dne 28. 7. 2022 od 14 do 16 hod.
Alena Kozáková
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VYSTOUPENÍ AMÁLKY

26

Bezdružický zpravodaj 7/2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Bezdružice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima.
I měsíc červen jsme si pořádně užili. Den dětí jsme pořádně oslavili procházkou do Konst. Lázní, kde jsme si koupili nanuky a lázeňskou oplatku. Aby nás
nebolely nožičky, zpáteční cesta byla vláčkem. Ve školce na nás čekal malý
dárek. A v pátek k nám na zahradu dorazilo hasičské auto. Hasiči nám vyprávěli o své práci, technice a také jsme stříkali hadicemi. Trochu jsme
se umokřili, ale to nikomu nevadilo. Za odměnu jsme dostali lízátka a omalovánky. Tímto chceme poděkovat p. L. Štefaniskovi, I. Štefaniskovi, M. Štefaniskovi a p. V. Žoutánkovi za zpříjemnění pátečního dopoledne.
Přejeme všem krásné prázdniny.
Děti a učitelky

MŠ
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ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022
Základní umělecká škola Bezdružice
Na začátku školního roku nastoupilo do přípravného ročníku 12 žáků.
Do základního studia nastoupilo celkem 62 žáků.
V tomto školním roce vyučovali: p. Jiří Palát, p. Jiřina Dvorská, p. Oblištil, p. Špíral, sl. Tomiová (sólový zpěv).
Žáci se mohli učit na tyto hudební nástroje: ti nejmenší se v prvním pololetí ve skupince seznamovali se základní tónovou řadou, jednoduchými rytmickými celky a nejjednoduššími melodiemi a formou her pronikali postupně
do tajů hudby. V druhém pololetí jim k této skupinové výuce přibyla ještě hra
na zvolený nástroj. V základním studiu se vyučuje na tyto hudební nástroje:
klavír, keyboard, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, trubka, lesní roh, baskřídlovka, tuba, bicí nástroje a sólový zpěv. V kolektivní výuce je to
hudební nauka, kde žáci získávají teoretické znalosti ke hře na nástroj, a orchestrální hra, kde žáci zúročují to, co se naučili v individuální výuce.
V prosinci se konaly třídní přehrávky ve třídě p. Paláta, sl. Tomiové
a v lednu ve třídě p. Dvorské, p. Oblištila, p. Špírala a p. Zahrádkové.
V pololetí se řádně odhlásili 2 žáci ze základního studia.
Ve dnech 6. 6. – 10. 6. se konaly přijímací a postupové zkoušky, při kterých
byli všichni žáci úspěšní.
Hodnocení žáků na konci I. pololetí: 55 žáků prospělo s vyznamenáním
a 7 prospělo, II. pololetí : 55 prospělo s vyznamenáním a 7 prospělo.
Na konci školního roku se odhlásilo 16 žáků z důvodu, že končí docházku v ZŠ a nastupují na studia na střední školy.
Zmínil jsem se o výuce orchestrální hry. Samozřejmě, že to je hra v DOM
JUVENKA.
23. 4. se uskutečnil 42. výroční koncert, 22. 5. zahájení lázeňské sezony
v Konstantinových Lázních. Další koncerty se uskuteční 9. 7. jarmark v Úterý
a 20. 8. přehlídka dechových hudeb v Teplé.
Dovolte, abych poděkoval všem žákům i členům dechového orchestru za jejich práci a obětavost v celém školním roce, všem rodičům, kteří dohlížejí
na řádnou přípravu na výuku, ale i všem ostatním, kteří nám fandí a přejí nám,
aby se nám naše práce dařila.
Závěrem bych uvedl několik údajů o poslání základní umělecké školy.
Základní umělecká škola není, jak se mnozí domnívají, doplňující zájmová
činnost pro děti, naopak jedná se o úzce specializované základní vzdělávání,
kde se žákovi v přesně vymezeném čase věnují vyučující a vedou
je k zvládnutí zvoleného nástroje. Nejenže žáci získají správné hudební návyky, ale tím, že mají povinnost veřejně vystupovat, tvaruje se i jejich budoucí
osobnost pro život.
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Děti jsou systematicky vedeny k samostatnosti a k práci v kolektivu. Pro některé se tyto znalosti a zkušenosti stanou základem pro budoucí povolání.
Proto je pro učitele velice nepříjemné, když žák začíná mít výsledky
a objeví se složitější problém při hraní nebo v hudební nauce, rodiče to řeší
odhlášením ze školy, místo aby se přišli informovat o příčině, proč se chce jejich dítě odhlásit. Než oslovíme rodiče, aby přihlásili dítě do naší školy, děláme si vždy patřičné přezkoušení dětí, zda mají dostatečný talent pro výuku
na naší škole. Bohužel někdy je v rodině problém finanční, protože za vzdělávání na naší škole se platí a bohužel, toto žádný zákon ani vyhláška neřeší
a někdy tak ztratíme výrazný talent.
Má – li Vaše dítě zájem o hudbu, měli by rodiče takovému dítěti dát šanci
jeho hudební schopnosti rozvíjet. Výběr nástroje však závisí na mnoha fyziologických a anatomických předpokladech dítěte. Při volbě nástroje by se rodiče měli poradit s vyučujícími naší školy. Dítě se naučí hrát nejen na hudební
nástroj, ale získá do života mnohem víc, což si většina rodičů vůbec neuvědomuje. Dítě při hře posiluje pevnou vůli, rozvíjí citlivé vnímání a učí se rozlišovat dobré od špatného. Hudba potlačuje u dětí agresivitu! To je v dnešní
uspěchané a přetechnizované době plné počítačů mnohem více potřeba
než v minulosti.
„ Muzicírování“ napomáhá také intelektuálnímu růstu. Vědeckými pokusy bylo dokázáno, že dětem, které provozují hudbu, se zvyšuje IQ. Při hře
se totiž zapojují různé oblasti mozku.
Není třeba dále pokračovat ve výčtu pozitiv, které přináší samotné hraní.
Ti, kdo na nějaký nástroj hrají, mi dají za pravdu, že to nejkrásnější na hudbě
je RADOST A POTĚŠENÍ z ušlechtilého koníčka.
Jiří Palát

29

Bezdružický zpravodaj 7/2022

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮ
V sobotu 11. června proběhl před hasičárnou tradiční dětský den. Tento den
pro děti pravidelně připravujeme my – dobrovolní hasiči a naši příznivci. Letošní akci navštívil nejvyšší počet dětí – rekordních 115. Pro dětičky byl připraven bohatý program – nafukovací skluzavka, dětský řetízkový kolotoč a další
a další atrakce. Po absolvování těchto aktivit obdržely sladké odměny. Zajímavým zpestřením celé akce byla ukázka zásahu hasičské jednotky při hašení požáru. K obohacení dětského dne přispělo ochotnické divadlo ze Kšic s divadelním představením ,,Kristýnka a kouzelný prstýnek“.
Na konci se samozřejmě všichni malí návštěvníci radovali z pěny.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem příznivcům bezdružických hasičů a hlavně sponzorům, bez kterých bychom nebyli schopni zajistit tak bohatý program.
Sponzoři:
Město Bezdružice
Pekařství Pustina
Belas
Cukrárna Bellissima
Řeznictví Kolesa
Kadeřnictví Hanka
Ilona a Jan Michalčákovi
Kozáková Alena
Kozák Jiří
Kozák Jan
Kadlecová Drahomíra
Voříšek Josef
Štefanisko Jan
Daňková Eliška
Štefanisko Martin
Procházka Zdeněk
Melkus Jiří
Coufal Jan
Za hasiče Luděk Štefanisko

30

Bezdružický zpravodaj 7/2022

POZVÁNKY
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DIVADLO
KD Bezdružice 29. 10. 2022 od 19:00 hodin, vstupné 300 Kč
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BEZDRUŽICKÉ PARNÍ LÉTO
16. a 17. července 2022
Tradiční událost železniční nostalgie Bezdružické parní léto proběhne
ve dnech 16. a 17. července 2022.
Letos parní léto proběhne s obvyklým programem. Zvláštní vlaky odveze
Kafemlejnek 310.072, některé možná i motorák „Hurvínek“ M 131.1. Nostalgické vlaky pojedou dopoledne z Bezdružic do Cebivi a zpět, odpoledne pak
třikrát z Bezdružic do Kokašic a zpět. V nabídce bude svezení na drezíně,
ukázka modelových kolejišť, otevřené muzeum, hudba, divadlo a samozřejmě
občerstvení.
Jízdní řád zvláštních vlaků i program se připravuje. Více informací bude k dispozici na plakátech, na webových stránkách a facebooku bezdružické lokálky,
spolku Plzeňská dráha a obcí.
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TURISTICKÝ POCHOD
22. ročník turistického pochodu
Teplá – Bezdružice
neděle 17. 7. 2022
Turistický pochod na podporu myšlenky železničního propojení
Bezdružic a Teplé
(možnost přímého vlakového spojení Plzně a Karlových Varů)
- start z vlakového nádraží v Teplé:
o v 9:00 hodin – po příjezdu vlakem od Mariánských Lázní;
o v 10:00 hodin – po příjezdu vlakem od Karlových Varů a po příjezdu
náhradní autobusovou dopravou z Bezdružic;
- pochod povede krásnou přírodou na hranicích Karlovarského a Plzeňského kraje.

Trasa pochodu (cca 15 km):
- z železniční stanice Teplá po žluté turistické trase do Kláštera Teplá;
- z Kláštera Teplá po červené turistické trase přes Křepkovice k pomníku letecké havárie;
- cca 600 m za pomníkem, v místě, kde červená turistická trasa odbočuje doprava, pokračovat rovně po lesní asfaltové cestě po zelené turistické trase přes
Loučky a Kamýk do Řešína;
- z Řešína je možné projít do Bezdružic po žluté turistické trase kolem bývalého židovského hřbitova, nebo je možné z Řešína pokračovat po silnici
(cyklotrasa č. 306) do cíle pochodu na vlakovém nádraží v Bezdružicích;
- po příchodu do Bezdružic na vlakové nádraží (cca mezi 13. a 16. hodinou)
možno navštívit Bezdružické parní léto a Železniční muzeum;
- z Bezdružic možnost odjezdu vlakem v 16:02 hodin směr Plzeň; zpět do Teplé bude doprava zajištěna náhradní autobusovou dopravou (náhradní autobusová doprava bude zajištěna z důvodu nedostavění železniční trati);
- poslední vlak ve směru do Plzně odjíždí z Bezdružic v 18:02 hodin.
-----------------------------------------------------------------------------V případě potřeby můžete kontaktovat pořadatele: Jan Soulek; e-mail:
soulek.jan@seznam.cz
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FOTBAL - MLADŠÍ ŽÁCI 2021/2022
Okresní přebor

Do okresního přeboru mladších žáků se v soutěžním ročníku 2021/2022 přihlásila tři družstva – TJ Jiskra Bezdružice, FK Planá a TJ Dynamo Studánka.
Hrálo se turnajově systémem každý s každým. Zatímco v předchozím ročníku, kdy v soutěži byly přihlášena družstva TJ Jiskra Bezdružice, FK Planá
a TJ Slavoj Chodová Planá, soutěž nebyla z epidemiologických důvodů dokončena, tento ročník se podařilo odehrát v plném rozsahu. Naši si vedli výtečně. Odehráli jsme deset turnajů, což znamenalo celkem 20 utkání.
Při pohledu na konečnou tabulku je zřejmé, že naši třikrát prohráli (vždy
s FK Planá) a dvakrát zvítězili na penalty (vždy s TJ Dynamo Studánka).
Již před posledním turnajem, který jsme odehráli v sobotu 11. června
ve Studánce bylo jasné, že se naši žáci stanou vítězem okresního přeboru
mladších žáků. Za vítězství jsme obdrželi pohár a každý hráč dostal medaili.
Adam Košátko se s počtem 24 vstřelených gólů stal nejlepším střelcem.
V průběhu celé sezóny se do utkání zapojili: Kašparová Eliška, Bílý Richard, Bocan Samuel, Böhm Martin, Hošek Jan, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš,
Kolesa Matyáš, Košátko Adam, Machulka Jonatan, Pecháček Václav, Soulek
Jan, Šmídmajer Matěj, Vopat Tomáš. Trenéři: Doležal Jiří, Soulek Jan.
Za mladší žáky TJ Jiskra Bezdružice Jan Soulek

pořadí

Družstvo

zápasy výhra remíza prohra skóre body

1.

TJ Jiskra Bezdružice

20

17

0

3

80:25

49

2.

FK Planá

20

12

1

7

56:57

35

3.

TJ Dynamo
Studánka

20

0

1

19

23:77

5
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Squashová hala a posilovna v Bezdružicích
je otevřena každý den.
Objednávky na tel. čísle:
721 546 638 u p. Steinerové.
Ceny za 1 hodinu: Pronajmutí haly …… 150 Kč
Půjčení rakety ……… 30 Kč
Půjčení míčku ………… 10 Kč
Posilovna ………………
50 Kč
Tělocvična a víceúčelové venkovní hřiště se pronajímají dle domluvy na tel. čísle:
tělocvična 720 377 232 u p. Šaškové
hřiště
721 546 638 u p. Steinerové
Ceny za 1 hodinu: Tělocvična ……………
400 Kč
Hřiště bez osvětlení…. 100 Kč
Hřiště s osvětlením …. 150 Kč

Bezdružický zpravodaj, periodický tisk samosprávného územního celku.
Vydává: Město Bezdružice
Městský úřad Bezdružice
ČSA 196, 349 53 Bezdružice
tel.: 602 703 736
e-mail: kultura@bezdruzice.cz
www.bezdruzice.cz
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DEN DĚTÍ 21. 6. 2022
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