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ÚVODNÍ SLOVO
starosty města
Vážení spoluobčané,
deštivý květen máme za sebou a nezbývá nám nic jiného než doufat, že měsíc
červen již přinese tolik očekávané oteplení. Rozvolňování protiepidemických
opatření je v plném proudu, ale na návrat do běžného plnohodnotného života
si ještě budeme muset chvilku počkat. Již od 22. května je otevřena terasa Restaurace na koupališti, kde Vás provozovatelé rádi obslouží a již nyní Vám
mohu prozradit, že je na léto v případě příznivé situace připraven bohatý kulturní program. Mnozí z Vás si všimli instalovaného Z-boxu (Zásilkovna) vedle
budovy České pošty, který začne fungovat začátkem června. Jednoduchý návod, jak si zboží vyzvednout, najdete přímo na Z-boxu. Obyvatelé Řešína se
konečně dočkali vytoužené nové čekárny, která byla pořízena za přispění dotace z Plzeňského kraje v rámci projektu ,,Modernizace autobusových čekáren
v obcích Mikroregionu Konstantinolázeňsko – II. etapa“.
Rada města Bezdružice schválila Smlouvu o dílo s firmou Emil Doha, EDOOKNA, na výměnu vstupních dveří v budově základní školy, které
jsou v současné době již nevyhovující – jak z důvodu tepelně izolačních vlastností, tak bezpečnostních. K výměně by mělo dojít v polovině měsíce července. V minulém zpravodaji jsem se zmiňoval o využití parčíku vedle bývalého
Kovodružstva. Na dalších stránkách zpravodaje je připravena anketa, kde bych
rád uvítal Vaše náměty, názory a připomínky, které by následně byly zapracovány do připravovaného projektu. V Domě U Haranta probíhá pro veřejnost
putovní výstava po stopách Jana Husa, která symbolicky vyobrazuje poslední
životní pouť mistra Jana Husa o celkové délce 800 km z Prahy do Kostnice,
kde byl dne 6. července roku 1415 upálen. Výstava je velice povedená a určitě
stojí za to si ji prohlédnout.
Závěrem bych Vás rád pozval 19. června na náměstí Kryštofa Haranta,
kde si připomeneme 400 let od popravy hudebního skladatele, cestovatele, spisovatele a českého šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a kde bude
zahájena venkovní výstava „Bílá hora 1620“, která byla minulý rok k vidění
v Praze na Staroměstském náměstí. Kulturní program i s občerstvením je připraven od 10 hodin. Myslím, že na osobnost této velikosti přesně pasuje následující citát:
,,Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát,
je skutečné naplnění života.“
Robert Louis Stevenson
(skotský romanopisec, básník, esejista a autor cestopisů)
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Z RADY A ZASTUPITELSTVA
Stručné informace z jednání
28. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice ze dne 28. 4. 2021
Bere na vědomí:










Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Bezdružice
ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ze společného jednání ze dne 18. 8. 2020.
Informace o přípravě a realizaci projektů.
Zůstatky na bankovních účtech.
Zůstatky na úvěrových účtech.
Vývoj daní od roku 2005 do I. čtvrtletí roku 2021.
Rozbor plnění rozpočtu za I. čtvrtletí r. 2021.
Informace o činnosti finančního výboru.
Informace o činnosti kontrolního výboru.

Schvaluje:

Revokaci usnesení č. 25/C4/2021.

Kupní smlouvu č. 2/2021 na pozemk p. č. 164/9 o výměře 3 500 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, v katastrálním území Polžice u Bezdružic.
Kupní cena pozemku je 1 120 000 Kč bez DPH.

Smlouvu o právu provedení stavby č. 001/2021 Kabelové vedení veřejného
osvětlení v městě Bezdružice – katastrální území Zhořec u Bezdružic, umístění zemního vedení kabelu veřejného osvětlení v souběhu kabelem společnosti ČEZ na pozemku p. č. 748/13, druh pozemku trvalý travní porost,
s vlastníkem pozemku panem Otou Hovorkou, bytem Kamýk 5, 349 53
Bezdružice.

Záměr prodeje pozemku p. č. 64/3 o výměře 323 m2, druh pozemku ostatní
plocha, v katastrálním území Bezdružice, který je zatížen věcným břemenem technické infrastruktury.

Se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015564/VB/01 Kohoutov, TC, p. č.
295 – kNN pro uložení zemního kabelového vedení na pozemcích p. č.
224/17, 359, 376/1 vše v katastrálním území Kohoutov u Bezdružic. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 3 300 Kč bez DPH.

Pořadí nabídek na koupi pozemků p. č. 2060 o výměře 647 m2, druh pozemku orná půda a p. č. 2061 o výměře 565 m2, druh pozemku ostatní plocha,
v katastrálním území Zhořec u Bezdružic.
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Kupní smlouvu č. 3/2021 na pozemk p. č. 2060 o výměře 647 m2, druh pozemku orná půda a p. č. 2061 o výměře 565 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Zhořec u Bezdružic. Kupní cena pozemku činí
254 520 Kč vč. DPH.
Se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-0015476 Bezdružice, TC, č.p. 291-vVN uzemnění opěrného bodu
na pozemek p. č. 504/24 v katastrálním území Bezdružice. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1 000 Kč bez DPH.
Se Státním pozemkovým úřadem ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130
00 Praha 3 – Žižkov, Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1016C21/31 ke stavbě
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Řešín“ na pozemky p. č. 400, 480/1
a 43/1 vše v katastrálním území Řešín.
Pokyny pro dopracování návrhu Územního plánu Bezdružice pro řízení
o územním plánu ve smyslu § 51 odst. 3 stavebního zákona uvedených
v příloze č. 4 l).
Rozpočtové opatření č. 4/2021.
Žádost TJ Jiskra Bezdružice, z. s., Úterská 228, 349 53 Bezdružice o příspěvek z rozpočtu města ve výši 150 000 Kč.
Přílohu č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Mateřské školy a Základní
umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53
Bezdružice.
Koncept kroniky města za rok 2019.

50. jednání Rady města Bezdružice ze dne 17. 5. 2021
Rada bere na vědomí:





Informace o hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice
za 1. čtvrtletí roku 2021.
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021 ve výši 107 718 Kč na výkon sociální práce.
Program 29. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 26. 5. 2021.
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Rada schvaluje:





















Záměr pachtu pozemku p. č. 899 (druh pozemku: trvalý travní porost)
o výměře 33 912 m2 v katastrálním území Bezdružice na dobu určitou
do 31. 12. 2021 za účelem zemědělského využití.
Nájemní smlouvu č. 4/2021 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 20. 5. 2021 do 31. 10. 2021.
Pachtovní smlouvu č. 5/2021 na pozemek p. č. 1258/32 o výměře 210 m2,
druh pozemku trvalý travní porost, v katastrálním území Bezdružice
za účelem využití jako zahrada za roční nájemné 1 Kč/m2 na dobu neurčitou.
Pachtovní smlouvu č. 6/2021 na část pozemku p. č. 138/2 o výměře
730 m2 a část p. p. č. 138/26 o výměře 630 m2, druh pozemků orná půda,
v katastrálním území Bezdružice za roční nájemné 1 Kč/m2 na dobu určitou do 31. 12. 2021.
Záměr pronájmu/pachtu pozemku p. č. 46/1 o výměře 585 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako
zahrada.
Smlouvu o dílo s firmou Emil Doha, EDOOKNA, Javorová 282, 349 58
Černošín, na výměnu dveří v budově základní školy za cenu 99 197 Kč
včetně DPH.
Příkazní smlouvu se společností DOMOZA projekt s. r. o., Teslova
1202/3, 301 00 Plzeň na realizaci výběrového řízení a zajištění monitoringu projektu týkající se akce „Rekonstrukce MK V Podzámčí a U Tiskárny
v Bezdružicích“ za cenu 55 000 Kč bez DPH.
Smlouvu o dílo na opravu místních komunikací tryskovou metodou
o rozloze 120 m2 za cenu 36 300 Kč včetně DPH.
Smlouvu o dílo na zpracování studií parku a hřbitova v Bezdružicích
se společností Ateliér Cihlář – Svoboda s.r.o., Na Máchovně 1610, Beroun za cenu 130 680 Kč včetně DPH.
Odměnu vedoucímu organizační složky Technických služeb města Bezdružice, organizační složky města.
Nabídku společnosti ATLAS software a. s., V Parku 20, 148 00 Praha
4 na novou verzi CODEXISu za cenu 15 800 Kč bez DPH.
Návrh na vyřazení DDHM MěÚ Bezdružice v celkové hodnotě
66 299,80 Kč.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVNU 2021
Blahopřejeme

Milada Komárková
Mária Horváthová
Emílie Augustinová
Věra Franková
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
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována
od 16.30 hodin v kultur ním domě v tomto termínu:

23. 6. 2021

(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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VODA PRO ŽIVOT A PRO RADOST
2. část
Na podzim jsme Vás informovali o našem projektu, který se týká vody
v přírodě, její důležitosti a využití. Tento projekt je podporován grantovým programem HARANTI. V první části jsme po třídách vyrazili poznávat podoby vody do přírody. Z důvodu distanční výuky byl projekt částečně pozastaven a nakonec prodloužen do konce školního roku. Hned po obnovení prezenční výuky
jsme se tedy vrhli na jeho druhou část. Ve druhé fázi se snažíme vodu výtvarně
ztvárnit. Různými technikami děti kreslí a malují koloběh vody v přírodě a její
příběh. Mořské vlnky, duhy, mraky a jiné podoby vody… Modelujeme kapky
vody. Každý z nás ji vidí trochu jinak. Také v hodinách hudební výchovy vyhledáváme, zpíváme a posloucháme písničky o vodě. A že jich je! Příběh vody
se stal i námětem při slohu v hodinách češtiny. Nejdříve jsme zhlédli
film ,,O vodičce“, který na svých internetových stránkách www.vodakva.cz
pro děti zveřejnila společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
(https://www.vodakva.cz/cs/o-vode/detem/film-o-vodicce.html). Kapička vody
ve filmu vypráví o svém putování k nám do vodovodu a zase zpět do přírody.
Páťáci měli poté za úkol ,,se vcítit“ do vody a napsat vyprávění na téma ,,Já jsem voda“. Rýmy o vodě se dařily všem ročníkům. A dokonce i v matematice počítáme litry vody v nádržích a přehradách – sčítáme, odčítáme, násobíme i dělíme. Převádíme jednotky objemu. Voda se nám tak dostala téměř do
všech předmětů a prolíná celým vyučováním. Naše výtvarná a literární díla
si budete moci prohlédnout na naší výstavě, kterou právě plánujeme a o níž
Vás budeme informovat. Na závěr přikládám ochutnávku slohů.
Tomáš Kotovský
Dobrý den, já jsem voda Alžběta a jsem životně důležitá, jak pro vás,
tak i pro jiné živočichy. A věřte nebo ne i pro rostliny. Objevuji se například:
v rybníce, v mlze, v páře, v limonádě … prostě všude. Někteří z vás si možná
říkáte, že pít nemusíte. To ovšem není pravda, protože beze mě nevydržíte
ani 7 dní! Například mě používáte při mytí, koupání, při pití a rybáři by beze mě ani nemohli být! A dokonce ani ryby!
Jsou o mně tisíce knih. Ale dokážu být i zákeřná, tak pozor na mě! Můj koloběh
probíhá tak, že z vod mě horko vsákne do mraků, z nich se vyprším, dopadnu
do hor a tam se opět svezu k vám domů.
Daniel Podracký
Já jsem voda. Vyskytuji se v rybníce, jezeře, řece, potoce, moři, oceánu.
V přehradě jsem také. Přehrada je velká zásobárna vody. Jsem také horská říčka, ve které je voda studená, také kaluž na návsi, ve které je voda špinavá. Mám
nejraději, když je léto, protože jsem pro lidi užitečná tím, že se ve mně mohou
vykoupat. Jsem pro lidi důležitá v podobě pitné vody. Jsem potřebná i pro zvířata a rostliny.
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Než propluji trubkami k vám domů, musím ještě do úpravny vody. Lidé mě dále potřebují k zalévání a mytí. Po tom všem jsem hodně špinavá, tak teču
do čističky odpadních vod. Až mě vyčistí, vypustí mě do řeky, z řeky se dostanu do moře, pak se vypařím do mraku a potom padám dolů na zem v podobě
deště, sněhu a krup. Vodou jsem rád, protože pomáhám a jsem užitečná.
Ondřej Vlažný
Jsem voda. Jsem nezbytná pro život všech rostlin, živočichů, hub a mikroorganizmů a neustále koluji v přírodě. Jako déšť dopadám na povrch země. Jedna
moje část se vsákne a tvoří podzemní vodu, druhá část steče do vodních toků.
Odtud mě odčerpají do vodárny a upraví na pitnou vodu. Potrubím mě rozvedou do domácností. Po použití se jako odpadní voda dostávám do čističek. Tam
mě znovu vyčistí a vrátí mě do řeky. Třetí moje část se vypaří, v mracích opět
zkapalní a v podobě srážek znovu spadnu na zem. Takhle neustále koluji
a k tomu mi pomáhá Slunce.
Barbora Sládková
Jsem kapka vody v moři. V krásném modrém moři. V moři žije spousta živočichů a vodních rostlin. Na hladině krásně svítí sluníčko a zahřívá mě. Najednou
se se mnou něco děje. Teplem se celá měním na páru a stoupám k nebi. Tam
je chladněji a zase se měním na kapku. A aby mi nebylo smutno, připojím
se k dalším kapkám, až se z nás stává mrak a vítr nás unáší daleko za moře,
nad pevninu.
Občas mrakem proletí hejno ptáků a to se mi líbí. Jak tak pluji po obloze, přidávají se k nám další kapky. Mrak těžkne a zvětšuje se, až je tak těžký,
že se neudrží na obloze a já začnu padat dolů na zem. Je strašná zima, já se měním na vločku sněhu a lehce jako pírko přistávám na zemi.
Zanedlouho přichází jaro a já se rozpouštím pod vlivem tepla na kapku vody.
Vsakuju se do země, kde si najdu cestičku k obrovskému podzemnímu jezeru,
pak pramenem studánky zpět na povrch, dál do potůčku.
Ke studánce chodí pít zvířátka a občas projdou lidé, kteří mě vyčistí, abych byla krásná a čistá. A jak tak utíkám potůčkem, všímám si, že i stromy a rostliny
mě pijí svými kořeny a jsou nádherně zelené.
Z potůčku se dostávám do řeky, ke které se po cestě připojuji spoustou malých
potoků a říček. Po řece plují lodě a koupou se ve mně děti nebo ptáci chytají
hmyz, který se drží nad mojí hladinou.
Občas proplavu turbínou vodní elektrárny nebo mlýnským kolem, ale nic mě
nezastaví. Pokračuji po proudu, až se dostanu zpět do moře.
Až zas budu chtít na výlet, vyplavu na hladinu, nechám se změnit sluncem
na páru a vystoupám k nebi.
Na své cestě jsem poznala, že beze mne se na světě nic a nikdo neobejde. Beze
mne by nebyl život.
Za 1. stupeň Martina Hartenscheidtová
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OBNOVA PARKU A ZELENĚ
Náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích
Město Bezdružice má v plánu místo znehodnoceného památníku v malém
parku vedle staré radnice nechat vybudovat pergolu, která by poskytla mnohostranné využití. V centrální části města je vhodné mít park určený lidem
k setkávání a k odpočinku. Stav parku je poslední desetiletí neutěšený a neplní vůbec žádnou funkci. V Bezdružicích nám také žalostně chybí místo
vhodné na pořádání venkovních akcí menšího rozsahu, místo pro pořádání
svatebních obřadů, které by bylo alespoň z části chráněno proti nepřízni počasí. Což jsme mimochodem velmi pocítili v březnu 2020 s nastavením přísných Covidových opatření. Místo by získalo smysl a stalo by se vhodnou důstojnou alternativou s mnohostranným využitím. Město Bezdružice si nechává zpracovat studii na obnovu parku a prostoru před kavárnou Bellissima.
Podnětem byly diskuse od občanů i ze zasedání zastupitelstva, protože někteří zastupitelé si žádají tento zelený prostor zachovat. Podle projektu
by měla být travnatá plocha řešena jako zbylá část náměstí – vydlážděním.
V parčíku vedle staré radnice byla také původně plánována stavba zcela nové radnice. Chceme zlepšit vzhled náměstí, úpravy prostranství plánujeme
z části pro potřeby městského úřadu, ale především pro Vás. Chceme smysluplný projekt určený pro sdílení a setkávání lidí s různými zájmy, v různém
věku. Mělo by se jednat o praktické a současně inspirativní místo, které
by bylo možné zapojit do různých kulturních a společenských aktivit.

Odstranění památníku

Památník v parčíku byl odhalen 9. května 1975 při příležitosti oslav 30. výročí osvobození Československa. O postavení „kamene družby“ začala Místní odbočka SČSP (SVAZ ČESKOSLOVENSKO-SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ) usilovat již na počátku 70. let. Původně měl být instalován na místě
bývalého pomníku padlým z první světové války v Úterské ulici. Později
však bylo rozhodnuto postavit kámen na tomto místě. Obelisk pochází
ze Štejnské na Tepelsku. Deska s nápisem „Ať žije věčná družba ČSSRSSSR“ byla pořízena z iniciativy Agroservisu Tachov. Hodnota vytvořeného
památníku tehdy představovala 2500 Kč, z nichž valnou část zaplatila Místní
odbočka SČSP a svým dílem přispěly i organizace Národní fronty. Kámen
z náměstí by musel být odstraněn a pieta k významu konce II. Světové války
by měla být v budoucnu zakomponována v malém parčíku v Úterské ulici,
kde v minulosti stál dominantní památník s nápisem „UNSEREN HELDEL“
věnovaný obětem I. Světové války. Podle vyhotovené studie z r. 2015
je v tomto parčíku počítáno s novým památníkem, který by byl vzpomínkou
na veškeré oběti a který by měl symbolizovat klid a mír. Pozemek
byl v minulosti používán jako hřbitov a tedy ani není vhodné ho využít
k jinému záměru.
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Co se starým památníkem?
Přemýšleli jsme jak vhodně využít tak veliký kus kamenného - trachytového
materiálu. Najít mu nějaký jiný význam, přetvořit? Máte nápady? Nechceme
ho jen tak ledabyle zahodit a úplně znehodnotit. Starosta prozatím oslovil pana J. Šindeláře ze SUPŠ - Zámeček Radčice k vypracování orientační cenové
nabídky na přetvoření trachytu v skulpturu a na výrobu pamětní desky. Cena
za sochu, reliéf s podobiznou Kryštofa Haranta byla stanovena na 494 500 Kč
s DPH. Plaketa odlitá z bronzu a umístěná na kámen by byla za 87 400 Kč
s DPH.
Šárka Sušírová
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ANKETA
Nápady a připomínky ke zlepšení vzhledu a společenského života?
Anketa je anonymní a hlasovat můžete až do 16. 6. 2021. Označit můžete více možností a každá získá jeden bod. Pro vhazování lístků je určena schránka, která bude k dispozici v podatelně Městského úřadu v Bezdružicích, nebo
můžete lístky vhazovat do poštovní schránky úřadu. Vyhodnocení ankety bude zveřejněno v červencovém čísle Bezdružického zpravodaje.

Obnova parku a zeleně na náměstí:








Pergola, lavičky a představa posezení v novém parku a pěkném prostředí
se mi líbí.
Jaké prvky zakomponovat do parku? …………………………………
…………………………………………………………………………….
Jiný nápad?.................................................................................................
……………………………………………………………………………...
Jiný názor na projekt? ……………………………………………………
……………………………………………………………………………..

Co se starým památníkem?



Líbila by se mi socha.
Líbila by se mi plaketa, socha je příliš drahá.
Vyhodit. Obě varianty jsou drahé a zbytečné.



Jiný nápad?.................................................................................................
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jedeme domů …
Hurá, hurá, hurá … jdeme domů, ale my všichni jsme rádi, že můžeme
do školky. Na prázdniny se ale moc těšíme. A jak si užíváme jaro? Vyráběním
jarních obrázků, zpíváním a procházkami do okolí MŠ. Obrázky jsme
vyzdobili plot školní zahrady. Všem přejeme krásné prázdniny, sluníčko
a v září nashledanou.
Hana Čajkovská, vedoucí učitelka MŠ
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Z ARCHIVU JIŘÍHO BÍZKA
Řešín
Před několika lety jsem se pokusil při návštěvě manželčiných rodičů zaznamenat jejich vzpomínky na příchod do pohraničí v roce 1945. Možná jsou ve vzpomínkách nepřesnosti, způsobené časovým odstupem, možná jsem já něco
v poznámkách špatně zaznamenal. Za případné doplnění či opravu budu vděčný.
Lidí, kteří tuto etapu dějin Bezdružicka prožili na vlastní kůži, již mnoho není.
Přiložené fotografie jsou z různých časových období života Řešína a i přes špatnou kvalitu některých mají velkou vypovídající hodnotu. Je tu pohled na Řešín
ještě bez nového kravína, již neexistující dům čp. 2 i část stodoly od osmičky.
Vzpomínky pamětníka:
Lidé:
Odsun německých obyvatel proběhl v dubnu 1946. Němci byli před odjezdem
soustředěni na zahradě domu čp. 5 (Svoboda). K tragédii došlo v čp. 26. Majitel
domu povoláním švec zabil manželku, syna a sebe. Důvodem byly údajně podvody, které spáchal. Není ale jasné provedení vraždy a sebevraždy, prokázaný
byl jen nález 3 oběšených těl v domě. Noví dosídlenci přišli z Hryzel
(Kotrabovi, Fůrkovi, Suchánkovi, Filipovi, Holubovi a Houdkovi), z Barchovic
(Lejnarovi a Kovačkovi) a z Krut (Klavrzovi z Bezdružic).
Domy:
Malý Zaječí mlýn (Leithäusel) u Zaječího rybníka ještě po roce 1945 šrotoval
obilí. Na Velkém Zaječím mlýnu (Denke, níž po proudu Nezdického potoka) byla v roce 1945 pila, obilí se tu již nemlelo. Oba mlýny nebyly po odsunu Němců
dosídleny a zanikly. Dnes jsou z nich jen ruiny. V místě mosteckého tábora býval Tomšův mlýn, v roce 1945 z něj byly již jen ruiny. Zemědělci jezdili mlít
do Žernovníku, protože mlynář byl z Hryzel na Kutnohorsku. Novým dosídlencům byly nabídnuty domy, pole a inventář. Zájemci se z vnitrozemí přijeli podívat. Okres byl v Plané, odtud šli pěšky do Bezdružic. Stěhovali se do vybavených domů a zpočátku žili společně s Němci. Dne 12. dubna 1946 vznikl
v Řešíně ničivý požár, který zničil domy čp. 19, 11 (tam byl patrně úmyslně založen německými majiteli před odsunem),10, 16, 17, 18, 8 a 9. Při likvidaci požáru zasahovalo několik požárních sborů. Po domě čp. 10 zbyl chlév, který pak
připadl Filipovým. Na domě čp. 15 bývala zvonice. Dům, kde sídlil Místní národní výbor (dnes p. Matějka), byl původně seník a konírna. Přestavbu provedlo
JZD. Dům čp. 16 vedle hasičárny byl obecní. Stodola nad bývalým domem čp. 8
byla využívána JZD i státním statkem, její torzo bylo zbouráno v roce 1981.
Zbytky starého kravína rozebírali stavebníci rodinných domků z Bezdružic na
počátku 70. let (1973-1974).
15
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Cesty:
Od Suchánků (čp. 32) vedly polní cesty do Horních Polžic a okolo bývalé cihelny do Dolních Polžic. Rozcestí obou cest bylo za čp. 32. Na pozůstatcích
cihelny (hliniště) měli kluci terénní dráhu pro motorky. Cihelna tu už nebyla,
ale na místě se nacházelo spoustu úlomků cihel. Nad Řešínem, kde stávala
u silnice borovice, odbočovala cesta do Pačína. Přes dnešní kravín vedla cesta
do údolí a dál do Bezdružic. Kříž nad Řešínem pochází od této cesty a byl sem
přesunut při stavbě velkokapacitního kravína.
Zemědělství:
Do roku 1950 se hospodařilo soukromě, ale dělalo se společně. Lidé si vypomáhali navzájem. V roce 1951 bylo založeno JZD. Byl postaven kravín ze stodoly čp. 2. Hojně se pěstovala cukrová řepa a len, protože dosídlenci pocházeli z Kolínska a byli tak zvyklí. V roce 1961 zanikla JZD vznikl státní statek.
V roce 1968 byla dokončena stavba VKK, na níž pracovali také trestanci
z Horního Slavkova. Židovský hřbitov byl v roce 1945 opuštěný a zdevastovaný. Pováleční předsedové MNV v Řešíně: 1. Kotraba, 2. Suchánek František –
7 let, 3. Lejnar.
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ROZHOVOR S PANEM PUSTINOU
Jíst se musí
Městečko Bezdružice. Na jednom jeho konci se nachází prosperující malé
rodinné pekařství. Je tak nenápadné, že se ani nechce věřit, že už skoro třicet
let zásobuje lidi z blízkého okolí vynikajícím pečivem. A protože tyto
skutečnosti považuji za obdivuhodné a chtěl jsem osobně poznat zakladatele
firmy, vypravil jsem se na návštěvu k Pustinům. Doufal jsem, že se pan
František Pustina starší rád podělí o své vzpomínky na počátky pekárny.
Pan František mě srdečně přivítal. Vypnul televizi, sklidil noviny a začal
vyprávět. Odpovídal na moje otázky a zároveň pokukoval po hodinkách, aby
mi stačil sdělit vše důležité dřív, než se do domu nahrnou na návštěvu
očekávaná vnoučata. Povídání pana Františka jsem přerušoval svými
doplňujícími dotazy: ,,Kde jste pracoval před svou pekařskou kariérou?“
,,Já jsem dělal vedoucího v Tvorbě v Konstantinových Lázních. Po revoluci
v roce 1989 se objevil v Konstantinkách člověk s nápadem na odkup Tvorby.
Chtěl si tam dosadit svého vedoucího. A tak jsem přišel o místo a začal jsem
přemýšlet, co vlastně budu dělat dál…“ Ještě jsem se dověděl, že jakýsi pán
z ministerstva, který byl tenkrát v Konstantinkách na léčení, radil panu
Pustinovi, aby se dal na pekařinu. Přemlouval ho, lákal ho k této činnosti
i přes dotace, které se tehdy měly dávat na malé pekárny. A protože Pustinům
po revoluci vrátili nějaké pozemky a stodolu, vidina pekárny začala získávat
reálné obrysy. Budoucí majitel si víc a víc uvědomoval jedno – JÍST
SE MUSÍ! ,, Kdo vám pomohl v úplných začátcích?“
,,V první řadě moje žena Zdeňka. Šla se mnou do neznáma. Ke starostem
o rodinu jí přibylo účetnictví, pečení a další povinnosti. Musím ji obdivovat.
Pak mi pomohli známí sehnat první stroje v Německu. Kdesi tam
modernizovali či rušili pekárnu a mně jejich starší a levnější zařízení
vyhovovalo. Ale jak jsem měl stroje dopravit do Bezdružic? Tehdá tolik
přepravních firem nebylo. Našli se však lidé, kteří mi ochotně pomohli.
Všechno byla sázka do loterie. Neměl jsem jasno, jestli bude můj malý podnik
vydělávat. Vzal jsem si úvěr. Vsadili jsme na kvalitní pečivo a heslo – Jíst
se musí.“ S novou pekárnou vyvstaly nové problémy. Pan Pustina sháněl
informace o pekařině a rady po celé republice. S manželkou zkoušeli
a vylepšovali recepty, pekli novinky, pracovali i víc než čtrnáct hodin denně.
,,Jak dnes hodnotíte začátky rodinného podniku?“
,,Byla to doba krušná, náročná. Nová práce nás úplně pohltila. Musel jsem
se rozloučit se svými koníčky .Jak mi chyběl fotbal! Nemohl jsem trénovat
žáky. Chyběla mi muzika, zábavy... Kvůli pekařině jsem tomu všemu musel
říct jasné NE! Jen jsem si opakoval – jíst se bude pořád!“
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A podívejte se, vyšlo to! Táhl jsem s manželkou rodinnou firmu dvacet let.
Pak jsem ji postupně předával dětem. A jsem na ně pyšný. Firma šlape. Udržují kvalitu výrobků i naši dobrou pověst. Zvládly dobře výrobu pečiva
i ,,papírování“. Poděkoval jsem za rozhovor, rozloučili jsme se a já se vydal
za novým ,,šéfem“ bezdružické pekárny. Františka Pustinu seniora nahradil
František junior. Zdeňku Pustinovou starší zastoupila Zdeňka Pustinová mladší. Františka juniora jsem přepadl v době, kdy musel ještě zavézt objednávku do Konstantinových Lázní. V autě mi líčil svůj pracovní den.
,,Nemyslel jsem si, že budu podnikat v pekařině. Rodičům jsme sice pomáhali, ale měl jsem jiné životní plány na dobu po maturitě, ale... Převzali jsme
se sestrou firmu vybudovanou našimi rodiči. Obdivujeme, co dokázali.
A tak oba pokračujeme v jejich práci. Snažím se i o modernizaci firmy, rozšířil jsem vozový park, abychom mohli rychleji dopravit zboží ke spotřebiteli. Jak vypadá můj den? Asi jako den každého soukromého pekaře. Začnu
asi večerem. Kolem osmé jdu do práce. Připravím kvas a peču přibližně
do šesti ráno.“
,, A kdy vlastně spíš?“
,,Jak přijdu z práce, tak jdu spát. Vstávám přibližně kolem poledne. No, šest
hodin denně mi stačí. Na odpočinek mám čas jako člověk, který dělá
přes noc. Nejnáročnější směna je před víkendem, ze čtvrtka na pátek. Ze soboty na neděli do práce nejdu. Na koníčky mi moc času nezbývá. Věnuji
se hlavně práci a rodině. Když mám čas, tak si s rodinou uděláme nějaký výlet, nebo se kouknu na televizi, na nějaký filmík.“ František junior a jeho
sestra se můžou chlubit poctivou prací. I všech jejich sedm zaměstnanců ví,
jak je noční práce v pekárně náročná .Všichni mohou být hrdi na výborný
chléb i další druhy pečiva, které denně pečou. Odměnou jim jistě je spokojenost zákazníků, kteří si každý den v Konstantinkách, v Bezdružicích i ve čtyřech prodejnách ve Stříbře nakoupí z produkce Pustinovy pekárny cca 427
chlebů a bílé pečivo z 220 kg hladké mouky. Z nabídky můžu zmínit i pečivo
tmavé, vánočky, záviny a ještě třeba dvouctihodné koláčky, které jsou
asi z pohledu pekaře na výrobu nejsložitější. Na závěr musím uvést, že obě
generace rodu Pustinů na mě velice zapůsobily svou poctivostí, pracovitostí,
tím, jak si váží jeden druhého, svým přístupem k zaměstnancům.
Chtěl bych Františkům, seniorovi i juniorovi, oběma Zdeňkám, všem zaměstnancům popřát, aby všechno zvládali tak, jak si společně přejí, tedy
co nejlépe. A také jim přeju, aby patroni pekařů, svatý Horacius a svatý Vít,
nad nimi dnes i v budoucnu drželi ochrannou ruku, protože práce pekaře
je náročná a jíst se bude pořád!
Michal Gengel
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AKCE A KULTURA
Projekty, přednášky, workshopy, koncerty

Plán akcí na rok 2021
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.

Pocta Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic
Náhradní program (bude upřesněno)
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

Informace o konání Pivních slavností 17. 7. 2021
Místo tradičních "Pivních slavností" připravujeme náhradní kulturní program, který nebude tolik organizačně závislý na zatím nestanovených pravidlech. Slavnosti se neuskuteční v tradičním tanečním stylu.O přesnějším
programu a organizaci akce Vás budeme informovat v dalším čísle Bezdružického zpravodaje.
Jiřina Široká,
vedoucí oddělení kultury

Poděkování
Dobrovolní bezdružičtí hasiči děkují manželům Kemkovým za finanční dar
ve výši 2 100 Kč. Velice si vážíme každého příspěvku, který nám pomáhá
v naší dobrovolné činnosti. Děkujeme také nejmenovaným dárcům. Tyto příspěvky budou použity na akce pro děti.
Za hasiče Luďa Štefanisko
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