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ÚVODNÍ SLOVO
starosty města

Vážení spoluobčané,
jaro si letos dává pěkně načas. Zima se své vlády nechce vzdát a noční teploty
se stále drží pod nulou. 22. dubna letos oslavíme již po jednapadesáté výročí
Dne Země. Je to dnes již tradiční oslava naší matky planety – připomínka,
že naše Země, i když je veliká, nesnese všechno. A že tím, jak nás lidí přibývá,
se k ní musíme chovat stále zodpovědněji a ohleduplněji.

,,Člověk stále ovládá přírodu, což se na tak malé planetě, jakou je naše Země,
může nakonec projevit naopak větší závislostí člověka na přírodě.“

Norbert Wiener
(americký matematik a filosof,
který je považován za zakladatele kybernetiky)

Přestože i nadále trvají vládní omezení a covid - 19 nás nadále sužuje, nadějnou zprávou je, že probíhá očkování pedagogických a nepedagogických pracovníků, záchranářů, zdravotníků a seniorů 70+. Město stále nabízí službu
pro seniory, kteří potřebují pomoc s registrací na očkování, případně zajistí dopravu na samotné očkování těm, kteří nemají možnost vlastní dopravy.
Po ukončení očkování obdrží každý občan „Certifikát o provedeném očkování“, který se odesílá na email. O jeho vydání můžete také požádat přímo na očkovacím místě nebo o něj lze také požádat online na „Očkovacím portálu občana“ prostřednictvím rodného čísla a čísla občanského průkazu, kdy po jejich
zadání přijde přihlašovací SMS. I s tímto Vám může pomoci sociální pracovnice.
O půlnoci z 26. na 27. března začalo sčítání lidu, jehož mají všichni za povinnost se zúčastnit. Po prvotních problémech s přetížením systému bylo online
sčítání prodlouženo až do 11 května. Pokud se někdo nemůže sečíst online,
může od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný sčítací formulář. Organizátorem sčítání je Český statistický úřad, nezávislá a apolitická instituce, která sbírá a publikuje data.
28. března proběhla tolik diskutovaná změna času, tentokrát ta méně příjemná.
Doufejme, že je to jedna z posledních.
Stromořadí topolů u benzinové stanice bylo definitivně dokáceno a Bezdružice
tím ztratily svoji stromovou dominantu, ale zvýšila se bezpečnost provozu.
Vzhledem k pandemii prožijeme i letos Velikonoční svátky v omezeném režimu a zřejmě přijdeme i o tradiční stavění staročeské Máje a Floriánskou pouť.
Jediným přivítáním jara se tak stala akce ve spolupráci města Bezdružice
a Místní akční skupiny Český Západ, z. s.. Parádní vlajkosláva, která vyzdobila část bezdružického náměstí, měla přivolat jaro a to se povedlo. Na přípravě
se podílely děti ze ZŠ a MŠ Bezdružice a mnoho dalších.
3

Bezdružický zpravodaj 4/2021

Téměř na závěr tohoto příspěvku mi dovolte, abych Vás požádal, abyste případný rozměrnější odpad neodkládali u kontejnerů, ale rovnou ho odvezli
do sběrného dvoru, který je otevřen tři dny v týdnu: v sobotu od 15.00 – 17.00
hod., v neděli od 9.00 do 11.00 hod., každou sudou středu od 9.00 do 11.00
hod. a každou lichou středu od 15.00 do 17.00 hod.
A na úplný závěr Vám přeji klidné a příjemné prožití Velikonočních svátků
a nenechte se vyvést aprílem!
Lumír Kadlec

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:

28. 4. 2021
26. 5. 2021
23. 6. 2021

(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Poděkování Městskému úřadu v Bezdružicích
Velké díky za pomoc paní Bc. J. Veselovské při registraci na očkování proti Covid-19.
Též panu starostovi L. Kadlecovi za přesun na očkovací centrum
v Konstantinových Lázních.
vděčné seniorky
paní N. Nocarová a M. Vildová
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Z RADY A ZASTUPITELSTVA
stručné informace z jednání s komentářem
26. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice ze dne 24. 2. 2021
Schvaluje:















Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Zhořec, TC, rekonstrukce obec – kNN č. IE-12-0007467/1/VB,
pro uložení zemního kabelového vedení a 3x kabelový pilíř na pozemku
p. č. 2055, 1045/7, 1045/5, 1045/1, 21,23, 26/1, 24/1, 1056, 1057/1,
1055/1, 28/1,196, 2141, 2061, st. 8 v k. ú. Zhořec u Bezdružice. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 6 400 Kč bez DPH.
Kupní smlouvu č. 1 /2021 na pozemek p. č. 1/9 o výměře 2 405 m2, druh
pozemku trvalý travní porost v k. ú. Polžice u Bezdružic. Kupní cena pozemku činí 769 600 Kč bez DPH.
Smlouvu o právu provedení stavby „Bezdružice, TC, ulice Úterská, chodník podél silnice III/20161“ s organizací Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov,
326 00 Plzeň na pozemku p. č. 1483/4 v k. ú. Bezdružice.
Záměr prodeje pozemku p. č. 1003/2 o výměře 1 525 m2, druh pozemku
zahrada, v k. ú. Zhořec u Bezdružic za účelem stavby rodinného domu,
nejvyšší cenové nabídce, avšak nejméně za cenu 200 Kč/m2 včetně DPH.
Záměr prodeje pozemků p. č. 2060 o výměře 647 m2, druh pozemku orná
půda a p. p. č. 2061 o výměře 565 m2, druh pozemku ostatní plocha,
vše v k. ú. Zhořec u Bezdružic za účelem stavby rodinného domu, nejvyšší
cenové nabídce, avšak nejméně za cenu 200 Kč/m2 včetně DPH.
Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Vnitřní předpis č. 14, Zásady hospodaření s prostředky sociálního fondu
zaměstnanců města a členů ZM .
Obecně závaznou vyhlášku města Bezdružice č. 1/ 2021, o místním poplatku z pobytu.
46. jednání Rady města Bezdružice ze dne 15. 3. 2021

Na vědomí:

Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v domě čp. 248 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 1 + 1 ke dni 31. 3. 2021.

Informaci o prodeji majetku v k. ú. Polžice a v k. ú. Zhořec.

Program 27. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 24. 3. 2021.
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Rada města ukládá:

Referentce správního odboru oslovit firmy na zhotovení studie místního
hřbitova. Termín: 19. 4. 2021
Schvaluje:

Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v domě čp. 248 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 1 + 1 ke dni 31. 3. 2021.

Pořadí na přidělení bytu č. 5, Na Sídlišti 248, Bezdružice o dispozicích
1 + 1 od 1. 4. 2021.

Nájemní smlouvu č. 2/2021 na byt č. 5, v ulici Na Sídlišti 248, 349 53 Bezdružice.

Smlouvu o nájmu nebytového prostoru s Místní akční skupinou Český Západ – zapsaný spolek, náměstí Kryštofa Haranta 30, 349 53 Bezdružice
za nájemné 1 000 Kč/ročně.

Rámcovou smlouvu o poskytování služeb, která se týká zajištění slušného
pohřbení s firmou Marian Valko – Pohřební služby, Na Výsluní 561/4,
353 01 Mariánské Lázně.

Dohodu o spolupráci s firmou Marian Valko – Pohřební služby, Na Výsluní
561/4, 353 01 Mariánské Lázně.

Formulář Darovací smlouvy na kanalizační přípojky připojené na tlakovou
kanalizaci.

Smlouvu uzavřenou se společností UP Česká republika s. r. o., Zelený pruh
1560/99, 140 00 Praha 4.
Pověřuje:

Starostu města uzavírat darovací smlouvy na kanalizační přípojky připojené na tlakovou kanalizaci.

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.
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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.
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.
47. jednání Rady města Bezdružice ze dne 24. 3. 2021

Na vědomí:

Informace o změně telefonického připojení městského úřadu.

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

Kácení 2 ks modřínu na pozemku p. č. 424/2 v katastrálním území Polžice
u Bezdružic.

Vykácení stromů na hrázi rybníka Zaječí na pozemku p. č. 610 v katastrálním území Řešín.

Přenechání užívání části movité věci – pozemků p. č. 504/28 a 504/27
v katastrálním území Bezdružice za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik ve Sběrném dvoře Bezdružice.
Neschvaluje:

Záměr pronájmu pozemků p. č. 85/3 o výměře 979 m2 a p. p. č 85/1 o výměře cca 300 m2, druh pozemků ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako zahrada - chov slepic.

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
7. 4. 2021 - 12.20 hod.
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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ČSÚ prodlužuje online sčítání
Český statistický úřad prodlužuje online fázi sčítání.
Umožní tak sečíst se přes internet až do 11. května.
„Prodloužení elektronického sčítání reaguje na přechodnou nedostupnost systému během prvního dne.
Cílem je mimo jiné rozložit zátěž na aplikaci do delšího časového úseku. Lidé
se tak navíc v současné epidemické situaci budou moci sečíst bezkontaktně
online po celou dobu sčítání, tedy i v době distribuce listinných formulářů sčítacími komisaři,“ uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
Sečíst se přes internet bude možné odkudkoliv až do 11. května. Pokud se někdo nemůže nebo nechce sečíst online, může od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný sčítací formulář.
Prodloužit termín online sčítání umožňuje zákon. V současnosti zahájil ČSÚ
jednání ohledně prodloužení provozu všech informačních systémů sčítání
a úpravě informačních výstupů.
Jak se sečíst?
Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem
se můžete sečíst online na webu https://scitani.cz/, nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu.
Pokud se nesečtete online, musíte vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte
ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte
do poštovní schránky.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI DUBNU
Blahopřejeme

Emilia Šimanová
Marie Furková
Marie Vlastníková
Jaromír Bartovský
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví,
síly a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

8

Bezdružický zpravodaj 4/2021

OZNÁMENÍ
Nová telefonní čísla na úřad

Od 1. dubna 2021 dochází ke změně telefonních čísel u zaměstnanců městského úřadu. Hlavním z důvodů je zastaralá telefonní ústředna a problémy
s jejím provozem. V současné covidové situaci se připravuje i na možnost
se občanům plně věnovat i v případě nuceného uzavření úřadu a práce z domova nebo v terénu.
Bc. Jana Wajdová, tajemnice
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JARNÍ VLAJKOSLÁVA
nad náměstím
Náměstí Kryštofa Haranta ožilo jarními barvami v podobě 150 metrové vlajkoslávy. Děti z místní mateřské a základní školy si mohly od 15. března vyzvednout nastříhané vlajky a fixy v Domu U Haranta, kde je pro ně připravila
Místní akční skupina Český Západ. Zadání bylo jednoduché - nakreslit,
na co se nyní těší… na jaro, rozkvetlé louky, výlety, návštěvu u babičky, prázdniny, sluníčko, vodu nebo setkávání s kamarády. Akce se zúčastnilo 79 dětí
ve věku od 2 do 14 let, které během dvou týdnů pokreslily přes 300 vlajek.
V pátek 26. března se propojily ve vlajkoslávu, která ozdobila celé náměstí. Instalaci provedli pracovníci technických služeb města a firmy BELAS. Za aktivní spolupráci děkujeme Mateřské škole a Základní škole Bezdružice.
Ale největší dík patří rodičům a především dětem, které svým nadšením a radostí přinesly úsměvy na tváři i v tak šedé době. Celá akce se konala pod záštitou Místní akční skupiny Český Západ v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání pro Stříbrsko a Konstantinolázeňsko.
Dominika Hilpertová, foto na obálce: Petr Janík, MAS Český Západ

LETNÍ TÁBORY MAS ČESKÝ ZÁPAD
aneb Pohybu vstříc (nejen) do Bezdružic!
Ačkoliv všechny děti jsou několik posledních týdnů doma, přesto se pomalu
blíží letní prázdniny a rodiče stejně jako v každém roce stojí před otázkou, jak
zajistit dětem kvalitní letní program? Zvláště pak letos, když děti strávily většinu roku před monitory počítačů, je tato otázka o to ožehavější. Jak zajistit dětem dost pohybu nebo jiné podněty než ty z digitálního světa? Odpověď na tuto otázku již tradičně přináší MAS Český Západ a přichází s nabídkou denních
táborů. Po loňském úspěšném roce, kdy se 13 táborů zúčastnilo téměř 240 dětí,
se letos nabídka rozšiřuje a rodiče mohou vybírat z téměř dvaceti turnusů s širokou nabídkou zaměření.
V Bezdružicích mohou děti ve věku 6 - 12 let strávit v týdnu od 19. 23. 7. 2021 prázdniny v pohybu, vyzkoušet si celou řadu sportů a poznat
své okolí při turistických výletech po regionu. V nedalekém Olbramově se mohou vypravit na cestu s vysloužilým poštovním holubem Kolumbem a objevovat nejenom svět, ale i sami sebe.
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Ve Víchově se děti pustí po hlavě do dobrodružství a naučí se jak přežít
v divočině. Další tábory jsou pak připraveny ve Stříbře, Pernarci či v dalších
obcích na území MAS. Kompletní nabídku denních táborů vč. registrace najdete na stránce: www.mascz.cz/tabory.html, přes kterou probíhá i přihlašování.
Tábory pořádá MAS Český Západ ve spolupráci s místními spolky, které
s dětmi a mládeží pracují v průběhu celého roku v rámci projektu podpořeného Evropskou unií z OP Zaměstnanost.
Čím se liší klasický tábor od denního tábora?
Hlavním rozdílem je, že na denním táboře dítě nezůstává přes noc, ale tráví
na táboře jen část dne. Obvykle v době, kdy rodiče dochází do zaměstnání.
To pomáhá rodičům vyřešit problém, který čas od času řeší každý rodič,
jak vyplnit volný čas svému dítěti v době, kdy chodím do práce.
Denní tábor je proto také vhodný pro děti, které například nemají zkušenost
s klasickým táborem a chtějí si tábor vyzkoušet „nanečisto“. Rodiče se tak nemusí bát, že přijde stýskání a děti později nebudou chtít na žádný tábor
ať už klasický nebo denní.
„Díky tomu, že se nejedná o klasické tábory ale denní tábory, kde děti tráví
jen část dne, můžeme nabídnout místo i těm nejmenším. Proto máme několik
táborů pro děti od 4 let,“ dodává Ondřej Pavelek, který má koordinaci táborů
na starost.
Jak může konání tábora ovlivnit COVID-19?
V době měnících se vládních opatření kolem koronavirové nákazy není zatím
jasné, jaká omezení budou pro letošní tábory platit. Přesto všechno MAS Český Západ situaci bedlivě sleduje a průběžně vyhodnocuje, tak aby výsledná
podoba táborů byla v souladu se všemi hygienickými doporučeními a tím pádem co možná nejbezpečnější.
„V případě, že by například vládní nařízeni, další vlna nákazy či podobná situace znemožnila tábory uspořádat, rodiče se nemusí obávat a poplatek za tábor jim vrátíme“, doplňuje Jolana Dražská, finanční manažerka MAS Český
Západ.
Kdo může své děti přihlásit na denní tábor?
Vzhledem k podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost je nabídka určena rodičům či zákonným zástupcům dětí,
kteří v době konání tábora pracují, práci si hledají nebo jsou v procesu rekvalifikace. Díky tomu jsou tábory levnější a rodiče platí jen za stravování a případné výlety.
Všichni kdo mají zájem a splňují podmínky, mohou své děti přihlašovat
na webových stránkách: http://www.mascz.cz/tabory.html.
Ondřej Pavelek, MAS Český Západ
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SNAŽÍM SE VŠE DĚLAT NAPLNO
Rozhovor se starostou
Pořád se jako starosta učí. Když místo po bývalém starostovi převzal, neměl
skoro ani ponětí, do čeho jde. Ve své předchozí profesi však taky jednal
s lidmi, tehdy to však bylo ve výkonu Policie ČR, nyní je ve funkci jiné.
Když to sám zjednoduší, tak vám poví, že tehdy jednal většinou s lumpy a teď
jedná většinou se slušnými lidmi.
Zimu moc v lásce nemá. „Léto mám radši. Zimu moc nemusím. Sníh za oknem
možná ještě snesu, ale v lásce ho nemám, léto se mi líbí mnohem víc. Preferuji
spíš teplo.“
Přitom letošní zima byla docela mrazivá, že jo?
„To ano, i sněhu napadalo letos opravdu hodně. Byly problémy s údržbou. Jeden čas jsme měli dokonce traktůrek na odklízení sněhu tři týdny v opravě,
to nám situaci ještě ztížilo. Takže letošní zima byla z tohoto hlediska opravdu
složitá.“

Když jste do této funkce nastupoval, co jste od ní očekával? Od starostování?
„Abych řekl pravdu, vůbec jsem neměl představu, do čeho jdu. Stále se učím.
To je jako v životě, člověk se pořád učí. Hlavně když jsem nastupoval, tak jsem
šel do něčeho úplně nového.“
A našel se tenkrát někdo, kdo vám říkal, „vem to“?
„Jako, jestli mě tenkrát někdo přemlouval, ať to vezmu? Tak já ani nepočítal,
že volby vyhrajeme. Ani jsem netušil, že bychom je mohli vyhrát. Až po vyhlášení výsledků jsme se jako strana domluvili, že by bylo správné, kdybych
to vzal, už jen kvůli voličům, když už mi dali tolik hlasů. Tenkrát jsem měl
v hlavě velké dilema a dlouho jsem si říkal, jestli do toho mám jít nebo ne. Nakonec jsem se rozhodl a funkci přijal.“
Mohl byste říct na rovinu, která práce se vám vykonávala lépe? Starostování nebo práce u Policie ČR?
„Práci u policie jsem měl rád. Byl jsem policistou hodně dlouho. Hodně věcí
jsem už znal. Už jsem věděl, jak a s kým jednat. Pro mě to byla už spíš taková
rutina. Měl jsem tu práci rád a hodně těžko jsem se s ní loučil. Starostování
bylo pro mě úplně něco nového. Byla to výzva. Nevěděl jsem skoro vůbec
do čeho jdu a stále se učím.“
Usíná se vám pokaždé dobře či někdy spíš přemýšlíte, co by se mohlo nového v Bezdružicích udělat?
„V Bezdružicích je spousta věcí, které by se mohly a měly udělat. Často
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se mi to honí v hlavě, v noci se kvůli tomu i probouzím. Říkám si, abych na něco důležitého nezapomněl. Myslím tím hlavně věci, které se týkají dotací. Kolikrát se opravdu vzbudím a přemýšlím, co a jak, kde sehnat peníze a podobně.
Je to složité.“
Taková možná zvláštní otázka, co ranní zvyky? Káva? Studená sprcha?
Vydatná snídaně?
„Nevím, jestli se tomu dá říkat ranní zvyky, ale takový ten rituál mám zažitý
už zhruba 30 nebo 40 let. Ráno se probudím, dám si pořádnou snídani, kterou
mi manželka připraví a to je základ. Kávu si po ránu teda nedělám, tu spíš
až přes den. Občas snídám čaj, ale jsem spíš na to mléko, takže většinou kakao.
Ale že by se tomu dal říkat rituál, to asi ne. Jak říkám, káva až v průběhu dne,
ráno však jen pořádná snídaně, hygiena, na kávě závislý nejsem. V průběhu
dne mám jednu, výjimečně dvě kávy nebo naopak jsou dny, kdy si ani kávu nedám.“
V kolik chodíte do práce?
„Vstávám pravidelně v šest hodin…“
Chodí se vám do ní po každé v dobré náladě nebo se obáváte nastávajícího
dne, že si až říkáte, že byste se na tu práci, jak se lidově říká, nejraději vykašlal?
„I takové dny jsou, hlavně když jsou dané termíny a je potřeba poslat třeba žádost o dotaci, doložit některé potvrzení atd. . To si pak člověk říká, jestli stihnu
podat veškeré podklady včas a kompletní, neboť se většinou jedná o nemalé finance. Nebývá to někdy zrovna jednoduché. Musím říct, že se mi občas stane,
že se mi do té práce jde opravdu těžko. Ale mám okolo sebe šikovné a hlavně
ochotné zaměstnance, kteří mi pomáhají a za to jim patří velký dík. “
Jak vnímáte koronavirus?
„No, to je takové dilema. Nejdříve jsem si myslel, jako mnozí jiní, že je to uměle vyvolané. Teď jsme se všichni přesvědčili, že to je krutá realita. Nemoci
na světě byly vždycky, koronavirus je trošku závažnější nemoc a hlavně neznámá. Snažíme se s tím bojovat, jak se dá. Nyní tu máme k dispozici očkování
pro seniory. Snažíme se jim vyjít vstříc. Máme šikovnou sociální pracovnici,
která se snaží důchodcům pomáhat zaregistrovat do očkovacích center, a když
jsou i osoby, které nejsou mobilní a nemají se tam jak dopravit, tak se tu nabízí
i možnost je tam odvézt. Tuto možnost zatím využili tři občané.
Brzdí vás koronavirus?
„Určitě. Přibrzdilo to ekonomiku. Jinak je to omezující i v tom, že se nemůžeme
věnovat všemu, co zrovna chceme, musíme se taky věnovat této problematice.
Hlavně nikdo neví, co bude, jak moc to ovlivní ekonomiku a hlavně daňové příjmy. Chtěli bychom opravit bytovky, teď ale musíme počkat. Asi nejvíce
se to projevilo na kulturním, společenském a sportovním životě, kdy se spousta
akcí kvůli omezení nemůže konat“.
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Co máte v plánu s městem Bezdružice do budoucna?
„Letos máme v plánu opravu střechy jedné bytovky a výměnu oken . Potom musíme počkat, jestli dostaneme dotaci na místní komunikace o kterou jsme zažádali. Jedná se o ulice V Podzámčí a U Tiskárny. Dále je v plánu vybudování
okružní křižovatky, na kterou jsme již dostali dotaci, ale čekáme na rozhodnutí
SÚS Plzeňského kraje, zda zařadí akci na letošní rok. Bytovky to je jeden velký
problém, protože zde zatéká do střech hned ve dvou bytovkách. Letos máme
v plánu zatím opravit jen jednu, neboť náklady na jednu střechu jsou ve výši
1 700 000,- Kč. Problém ale nejsou jen střechy, musí se opravit i fasáda,
na které se tvoří plísně a i umakartová jádra, která jsou na hranici životnosti.
No a komunikace, to je další velký problém, ale to snad asi všech obcí.
Do budoucna bychom ještě chtěli zrekonstruovat celou komunikaci v Plzeňské
ulici, kde chybí chodníky.
Abych řekl pravdu, tak toho plánujete opravdu hodně.
(usměje se) „Tak abych pokračoval, na náměstí máme ještě dvě budovy, bývalé
ředitelství statků a bývalé Kovodružstvo, což dříve bývalo radnicí, zde už byla
vypracovaná studie na novou radnici, ale finančně je to hodně nákladné, takže
bez dotací se o to ani nemusíme snažit. Musíme zde pokračovat opravdu postupně. Nejdříve třeba opravu střechy, na kterou je již vypracovaná projektová
dokumentace. Z budovy bývalého ředitelství statků řešíme, jestli z toho udělat
sociální byty, dům s pečovatelskou službou pro seniory, nebo něco obdobného.
Zde jsou však náklady přibližně stejné jako u domu bývalé radnice. Postupem
času se vždy ještě najdou věci, které si vyžadují opravit. Momentálně mne ještě
napadá třeba místní hřbitov, který by si zasloužil také rekonstrukci. Ale základem všeho jsou finance, od kterých se vše odvíjí.“
Povídal jste teď o plánech do budoucna, co se vám na druhou stranu
už podařilo udělat?
„Nejdřív, jak jsem nastoupil do funkce, tak bylo třeba dotáhnout do konce rozpracované nějaké projekty. Dokončovala se například cyklostezka, kamerový
dohledový systém. Byl rozjednaný nový sběrný dvůr, kde proběhlo i výběrové
řízení na dodavatelskou firmu, které vyhrála firma Kučera z Konstantinových
Lázní. Z počátku zde byly komplikace, nakonec se vše v termínu dokončilo. Následovalo výběrové řízení na provozovatele sběrného dvora, které vyhrála firma Ekodepon, s.r.o.. Vybudovala se nová tlaková kanalizace a vyměnila dešťová kanalizace v ulicích U Tiskárny a V Podzámčí. Povedlo se vyjednat opravu
příjezdové komunikace k náměstí, která byla v katastrofálním stavu. No a teď
připravujeme další projekty.“

Teď mě napadlo, jestli vás nebrzdí to, že se v této funkci zatím rozkoukáváte?
„Ano, to je pravda. To stoprocentně. Člověk se učí. Nemohu znát všechno
hned, jako člověk, který je v této funkci například pět nebo deset let. Pro takového člověka je to pak samozřejmě jednodušší. To mně ze začátku chybělo.
14
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Nevěděl jsem ze začátku, kam se obrátit, jak a co rychleji zařídit. Jsou to prostě informace, které člověk získává postupem času a nemůže je mít hned.“
Máte vůbec čas na odpočinek?
„Tak já odpočívám při stavbě rodinného domku mého syna. U této práce si člověk vyčistí hlavu od papírů. V této profesi je informací strašně moc a je strašně
těžké to nějak vstřebat. Takže jdu na stavbu. Večer přijdu domů, zase otevřu počítač a jdu dodělat ještě nějaké věci, které jsem přes den nestihl.“
Na to jsem se chtěl zrovna zeptat, jak trávíte své dny, když zrovna nejste
v práci? Ale jak vidím, tak pracujete i doma…
„Baví mě kutilství a práce kolem domu, prostě práce všeho druhu, u toho
si nejvíce odpočinu.“
No, teď takový dotaz. Starostou jste už nějaký ten čas, jaký ze sebe máte
pocit?
„No, tak tohle se posuzuje hodně špatně. To by za mě měli odpovědět spíš jiní,
jestli ze mě mají dobrý pocit, myslím tím lidi v okolí a podobně. Ale abych
na tuto otázku alespoň nějak odpověděl, tak musím říct, že se to snažím dělat
tak, jak to nejlépe dovedu. Hlavně to dělám pro lidi a chci mít čisté svědomí.
Já tady nejsem pro to, abych se snažil prosazovat své priority, ale snažím
se to dělal pro ostatní, pro veřejnost. Když přijdou lidé s nějakou prosbou,
s nějakým nápadem, snažím si jim vyhovět, avšak nelze vyhovět všem, v tomto
případě se snažím najít alespoň nějaký ten kompromis. Ale jestli to dělám dobře, to opravdu musí posoudit jiní.
Zeptám se trošku stranou, máte nějaký koníček?
„Koníčků jsem míval spoustu, hlavně sport.. Ale už dva roky jsem dědečkem
a vnouček, to je takový životní pohon. A jak jsem již zmiňoval poslední dobou
je mým koníčkem stavba rodinného domku.“

Michal Gengel
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ZE ŠKOLY
Informace k zápisu do první třídy
Vážení rodiče,
podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/20014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky.
Přijímáni budou žáci narození v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021.
Termín pro prezenční formu zápisu stanovujeme na středu 7. dubna 2021
od 12.00 do 17.00 v budově školy.
K tomuto zápisu prezenční formou si vezměte s sebou:

občanský průkaz,

rodný list dítěte, je-li cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho
trvalého pobytu, v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte s sebou originál tohoto rozhodnutí, v případě žádosti
o odklad povinné školní docházky doložte společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, také posouzení odborného lékaře či klinického psychologa.
Pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván,
aby tak učinil nejpozději do 30. 6. 2021.
V případě přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace bude zápis
k povinné školní docházce probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Všechny potřebné dokumenty zašleme rodičům poštou. Vyplněnou přihlášku
a další potřebné dokumenty bude možné v takovém případě zpětně do školy
doručit následujícími způsoby:
1. poštou,
2. do poštovní schránky školy vedle hlavního vchodu do školy,
3. osobně v pracovní dny od 9.00 do 10.00 nebo po předchozí domluvě v čase
jiném.
Termín k odevzdání žádosti o přijetí k povinné školní docházce v případě zápisu bez osobní přítomnosti dětí ve škole stanovujeme od 8. do 30. dubna
2021.
O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského
zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno,
ale bude oznámeno novým způsobem:

zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě
ve škole v přízemí na nástěnce a na vstupních dveřích základní školy,
na nástěnce v mateřské škole, a na webových stránkách školy:
www.zsbezdruzice.cz.
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Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 3. května 2021.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Vedení školy

ZE ŠKOLY
Osud páté třídy je momentálně ve hvězdách
Kdo by teď dostal o páťáky strach, může si v klidu vydechnout. V osnovách
totiž mají právě učivo o vesmíru, a tak si i přes nařízení neopouštět okres cestují virtuálně do velkých dálek. Seznámili se s naší Galaxií, Mléčnou dráhou,
Sluneční soustavou a hvězdnou oblohou. Zjistili, že hvězdy se nevyskytují osamoceně, ale ve skupinkách, kde spolu tvoří různá souhvězdí. Existuje dvanáct
souhvězdí rozmístěných v pásu, který obklopuje naši Zemi. Tomuto pásu říkáme zvěrokruh. Slunce se v průběhu celého roku pomalu posouvá po obloze
a setrvá přibližně jeden měsíc v každém tomto souhvězdí, které je symbolizováno zvířetem nebo mytickou postavou. Tato postava symbolizuje povahu daného znamení.
Zde si můžete přečíst charakteristiku svého lunárního znamení tak, jak ji vypracovali žáci 5. třídy ve svých referátech.
VODNÁŘ (Ladislav Surmaj)
Moje znamení je Vodnář (21. ledna – 20. února). Vodnáře jen tak snadno nepřehlédnete. Rádi plavou proti proudu, mívají velmi originální myšlenky
a neobvyklý životní styl. Největšími hodnotami pro tyto zvláštní osobnosti
je voboda a přátelství. Jejich myšlení je vždy o krok napřed oproti své době.
Pro svoje idealistické názory se často potýkají s nepochopením. Vodnáři
jsou pod vládou živlu vzduchu, jenž jim dává bystré myšlení a schopnost šířit
poznání.
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RYBY (Anna Marešová)
Lidé narození od 21. února do 20. března jsou pod vládou vodního znamení
Ryb. Jsou to jemné a klidné povahy duchovního založení, které rády pomáhají
ostatním. Nadevše si cení harmonie a mají mimořádně silně vyvinutou intuici.
Ve společnosti jsou přizpůsobivé a drží se raději v pozadí. Vlastní názor jim nechybí, ale nechávají si ho pro sebe. Věří ve vyšší principy. K ostatním jsou pozorní a ohleduplní. Pokud po něčem touží, jsou velmi cílevědomí. Oceňují materiální pohodlí a klidné rodinné zázemí.

BERAN (Jana Irová)
Moje znamení je Beran (21. března – 20. dubna). Beran je tvrdohlavý a překypuje energií. Lidé narozeni v Beranu jsou silní, upřímní, nezávislí, ale přesto potřebují lásku a pozornost. Mezi jejich silné stránky patří otevřenost a přátelskost.
Ví, co chtějí a umí si za tím jít. Jejich myšlení není zatíženo předsudky. Slabinou
je jejich neschopnost přizpůsobit se něčemu, co se jim nelíbí. Předstírání,
že je vše v pořádku, jim přináší těžkosti. Mají kladný vztah ke zvířatům.
U svých přátel si cení upřímnosti a rádi od nich poslouchají komplimenty. Nesnášejí kritiku, neradi se přetvařují a vlastně to ani neumí.
BÝK (Richard Bílý)
Lidé narození od 21. dubna do 20. května jsou ve znamení Býka. Živlem tohoto
znamení je země. Býk je umíněný a těžko s ním pohnete. Na druhou stranu
je zase velmi tolerantní. Ať je to žena nebo muž, nenechá si skákat do řeči. Jeho přátelé jsou spolehliví a slušní lidé. Nemá rád velké změny. Býci jsou nedůvěřiví k všemu novému, ale k životu se staví velmi zodpovědně.
Jinak je Býk veliký romantik! Jeho planetou je totiž Venuše.

BLÍŽENCI (Tomáš Kotovský)
Blíženci jsou považováni za pozitivní a větrné znamení. Toto znamení ovládá
planeta Merkur a je to třetí astrologické znamení. Jestliže jste Blíženec, museli
jste se narodit mezi 20. květnem a 20. červnem. Živel Blíženců je vzduch. Slabinami tohoto znamení je povrchnost a rozervanost. Jinak jsou Blíženci považováni za bystré a inteligentní jedince. Také mají ,,bleskové soustředění“, kvůli kterému mají kvalitní výsledky. Pro Blížence je typický neklid.
RAK (Adam Košátko)
Rak (22. června – 22. července) je čtvrté astrologické znamení zvěrokruhu mající původ v souhvězdí Raka. V astrologii je Rak považován za negativní a introvertní znamení. Jeho živlem je voda. Vodní znamení propůjčuje Rakům velkou
citlivost a vnímavost. Díky své empatii se snaží pomáhat slabším. Mají vyvinutý
18
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cit pro mezilidské vztahy. V životě si zakládají na rodině, domovu a tradicích.
Když si někoho oblíbí, udělá pro něj cokoliv. Jeho planetou je Měsíc. Oblíbená
barva je zelená a bílá. Slavné osobnosti ve znamení Raka jsou : Karel Gott, Helena Vondráčková, Tatiana Vilhelmová, Tom Cruise či princezna Diana. Také naše paní učitelka Martina Hartenscheidtová je ,,račice“.
LEV (Lukáš Šašek)
Lev je páté astrologické znamení zvěrokruhu mající původ v souhvězdí Lva.
V astrologii je lev považován za pozitivní znamení. Je také považován za ohnivé znamení a je jedním ze čtyř pevných znamení. Lev je tradičně ovládán Sluncem. Ve znamení Lva jsou lidé narození od 23. července do 22. srpna. Lev bývá
považován za krále zvířat, jehož majestátnost nenechává nikoho na pochybách,
že je nadmíru důležitý. Lev je hrdý na svůj původ a sebevědomí mu rozhodně
nechybí. Rozvážně myslí, rozvážně jedná.
PANNA (Marko John)
Narodil jsem se 22. září ve znamení Panny. Znamení Panny je zemské znamení
zvěrokruhu a patří sem lidé narozeni od 23. srpna do 22. září. V astrologii je toto
znamení spojováno s planetou Merkur. Lidé v tomto znamení jsou pečliví, pracovití a stojí nohama pevně na zemi. Mají rádi pořádek a rádi pomáhají ostatním. Nemají rádi lenochy a opozdilce. Mezi nejznámější osobnosti narozené
ve znamení Panny patří například známý zpěvák Michael Jackson, italská herečka Sophia Loren anebo anglická spisovatelka Agatha Christie. Panna je druhým
největším souhvězdím oblohy a v měsíci dubnu je dobře pozorovatelné hvězdářským dalekohledem.
VÁHY (Jan Hošek)
Váhy (23. září – 23. října) jsou intelektuálně založení lidé jemné povahy a ovládá je znamení vzduchu. V životě usilují o harmonii a soulad a mají buňky
pro umění. Často bývají sami velmi tvořiví. V každé své činnosti usilují o klid
a rovnováhu, spěchu a stresu se vyhýbají. Z toho pramení jejich příslovečná nerozhodnost. Často si nemohou vybrat mezi protichůdnými názory a hledají kompromisy. Mají smysl pro férovou a spravedlivou hru, umí urovnávat konflikty.
Než něco udělá, pečlivě zváží všechna pro a proti. Miluje svobodu a má vztah
k přírodě. Nejvíce ho potěší umění, hudba či verše, hlavně pokud jim nechybí
vtip.
ŠTÍR (Barbora Sládková)
Štír je osmé znamení zvěrokruhu. Jeho planeta byla před objevením Pluta Mars.
Teď je jeho planetou Pluto. Živel Štíra je voda. Jeho povaha je houževnatá, trpělivá (dokáže se extrémně ovládat). Lidé ve znamení Štíra mohou mít ambiva19
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lentní city - dokážou milovat a nenávidět zároveň. Slabinou Štíra je jeho
strach, že někdo přijde na jejich slabiny. Vždy musí být středem pozornosti
a nesnáší, když je má někdo v hrsti. Další jejich slabinou je žárlivost. Lidé
ve znamení Štíra se narodili mezi 23. říjnem a 22. listopadem.
STŘELEC (Nikola Wenzlová)
Narodila jsem se 14. prosince, tedy ve znamení Střelce (23. 11. – 21. 12.)
Ohnivé znamení Střelce je pod vládou Jupitera, který symbolizuje spravedlnost a štěstí. Jsou to proto optimističtí, aktivní, společenští a velice upřímní
lidé. Jejich upřímnost je někdy až netaktní a často ublíží lidem, aniž by si toho byli vědomi. K jejich povahové výbavě patří kousavá satira nebo zlomyslnost, ale z jejich představy o spravedlnosti vyplývá, že lidé si zaslouží znát
pravdu. Střelci se dívají do dálky za velkými ideály a jejich život bývá aktivní a dobrodružný. Udělají hodně pro to, aby se mohli věnovat tomu, čemu
věří a co je baví.
KOZOROH (Ilona a Veronika Hájkovy)
Jsme narozeny ve znamení Kozoroha (22.12. – 20. 1.). Kozoroh je typicky
ambiciózní a cílevědomá povaha. Úspěch je pro něj velmi důležitý, touží
po uznání. Myslí dlouhodobě a dokáže se pro své cíle ledasčeho příjemného
vzdát. Kozorozi jsou spolehliví a zodpovědní. Skrývají své zranitelné nitro
pod pevnou slupkou. Je to běžec na dlouhou trať – ví, co chce a záleží mu
na tom, aby s ním byli lidé spokojení. Má rád stabilitu a umí ocenit hezké věci. Nemá rád agresivitu a násilí.

Mgr. Martina Hartenscheidtová
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Z ARCHIVŮ JIŘÍHO BÍZKA
Mateřská škola v Bezdružicích po roce 1945
Svědectví o tom, jak to bylo s Mateřskou školou v Bezdružicích po roce 1945,
přináší kronika této školy.
Do pohraničí přicházelo po válce mnoho rodin s malými dětmi. Na podzim roku 1945 již bylo v Bezdružicích tolik dětí, že se začalo připravovat otevření
mateřské školy. Před válkou byla mateřská škola v budově české obecné školy
v domě čp. 168 pod zámkem. Tentokrát byla mateřská škola umístěna do velmi
pěkné slunné třídy měšťanské školy (současná škola). K jejímu otevření došlo
16. ledna 1946. Nábytek byl převzat z bývalé německé mateřské školy.
Školu navštěvovalo 18 dětí, 10 dívek a 8 hochů, všichni národnosti české.
Hned 21. a 22. ledna se nevyučovalo pro nedostatek uhlí a v únoru zase pro nedostatek vody. V Bezdružicích byl problém s hlavním vodovodním potrubím
a projevovaly se jeho časté poruchy. Správcem a řídícím učitelem obecné školy
byl tehdy J. Talafant a mateřskou školu vedla paní Marie Šustrová. Ta v květnu
nastoupila na mateřskou dovolenou a na školu přišla na výpomoc paní Marie
Nohejlová.
V březnu roku 1947 oznámil ředitel školy, že potřebuje prostory mateřské školy pro potřeby měšťanské školy a mateřinka byla přestěhována do budovy
místního národního výboru na náměstí (radnice, pak Kovodružstvo). Podle zápisu v kronice se jednalo o místnosti špinavé a problémem byly špatné, neustále znečištěné záchody.
Do budovy národního výboru přicházelo mnoho lidí. Byly tu i kanceláře ústavu
práce, okresní péče o mládež a zvěrolékař, takže děti, když šly na záchod, proplétaly se mezi dospělými lidmi. Budova pro mateřskou školu nebyla vůbec
vhodná a proto učitelka pro pobyt s dětmi dávala přednost místnostem v dřevěném domku „v lágru“ za měšťanskou školou. Za války tu byl pracovní oddíl,
pak Americká armáda a později oddíl Československé armády. Armádou
byl tábor uvolněn 27. dubna 1947 a obec pronajala mateřské škole jeden nejzachovalejší domek. Ten byl pak za pomoci rodičů vyčištěn a upraven.
V srpnu 1948 byly zahájeny práce na adaptaci budovy bývalé české školy
pod zámkem pro potřeby mateřské školy. Byla tu zřízena kuchyň a opraveny
záchody. Náklady na rekonstrukci hradilo ministerstvo školství. Učitelka školní místnosti vybílila a natřela podlahy, maminky ochotně budovu vymyly.
Místní národní výbor věnoval školce pianino a radiový přijímač. Škola byla
do této budovy přestěhována v listopadu 1948. Maminky byly velmi spokojené
se stravováním dětí, ale na školu s celodenním provozem tu bylo málo místa.
V roce 1951 se proto začalo uvažovat o jiném umístění mateřské školy. Bylo požádáno o budovu bývalé tiskárny, ale po její prohlídce bylo zjištěno,
že by se lépe hodila budova čp. 200 (na pile).
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Budova dvoustovky byla velmi zchátralá. Střecha byla pokrytá šindelem,
do každé místnosti silně zatékalo, zeď terasy byla rozbořená a zahrada zanedbaná, zarostlá trním. Ze zápisu v kronice není patrné, kdy k přestěhování došlo, ale určitě to bylo během školního roku 1951 – 1952. Na konci tohoto školního roku již navštěvovalo školu 33 dětí, 17 dívek a 16 chlapců. V září 1952
bylo započato s opravou střechy, ale povolená částka 100 tis. Kč byla brzy vyčerpána a práce zastaveny.
Finanční prostředky byly přiděleny Krajským národním výborem na základě
žádosti Okresního národního výboru. Nátěry oken a dveří, opravu terasy, propadlého chodníku i dřevěné verandy provedli lidé brigádnicky. Na jaře 1954
byla ještě zřízena umývárna se čtyřmi umyvadly.
Další opravy se budova školky dočkala až v roce 1957. Práce již provedl stavební podnik a byly při nich opraveny sklepy, vybudována nová terasa a oplocení. V tomto roce bylo zakoupeno 20 jabloní a dva ořechové stromky, které
zaměstnankyně školky zasadily do školní zahrady. Vedle paní Marie Šustrové
tady pracovaly pěstounky M. Štouračová a po ní Eliška Hvozdovská, uklízečkou a školnicí byla paní R. Vávrová.
Z kroniky Mateřské školy v Bezdružicích pochází i většina přiložených fotografií.
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K ZAMYŠLENÍ
Děti uklízejí po dospělých
Milí čtenáři, jarní krajina kolem našich Bezdružic je nádherná, stejně jako
ve všech ostatních ročních obdobích. Ovšem odkryté pastviny, louky a příkopy
kolem silnic skýtají smutný pohled. Může za něj zvláštní druh extrémně
„pořádkumilovných“ lidí. Ti nesnesou představu, že by museli své odpadky
mít v autě o pět minut déle, než dojedou k nejbližšímu koši nebo kontejneru
a uklidí své auto okamžitě. Plechovkami od energeťáků, krabičkami od cigaret,
pytlíky, kelímky, obaly, petflaškami a dalšími „poklady“ zanechávají svou stopu v krajině. Někteří přispějí dokonce starými pneumatikami, kanystrem a dalším všelijakým harampádím. Děti z Louček se letos už podruhé vydají
na „odpadkovou“ cestu do Bezdružic a na druhou stranu do Teplé, aby okolí
silnice vyčistily dřív, než v létě přijedou sekačky, které odpad rozemelou a rozmetají. Je to zábavné, dobrodružné a vůbec fajn! Nechcete to taky zkusit?
Adam Pospíšil
Loučky
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Vážení spoluobčané,
srdečně Vás všechny zdravím. Letošní Velikonoční svátky prožíváme ještě
v těžší, složitější situaci než v roce minulém. Jsme opravdu v těžké situaci.
Můžu říci, že sám znám již poměrně dost lidí a rodin, které prožívali nebo prožívají těžké chvíle.
Hodně se obracím na našeho Zmrtvýchvstalého Pána Vítěze nad smrtí, temnotou a hříchem a prosím za nás za všechny, za naše rodiny. V modlitbách vyprošuji potřebnou sílu pro lékaře, zdravotní sestry a celému zdravotnickému personálu. Zároveň vyslovuji na jejich adresu veliké Děkuji - Děkujeme Vám.
Jako farář také chodím i k těžkým Covidovým případům a musím říci,
jsou to opravdu chvíle těžké.
Nelehké a náročné je pro nás ono odloučení od našich blízkých. Sám jsem půl
roku neviděl svojí rodinu, takže je to opravdu náročná doba pro nás pro všechny. Moc v modlitbách myslím na nás na všechny, na naše rodiny a vyprošuji
pevné zdraví, Boží pomoc a ochranu.
Ať je pro nás Přemožitel smrti, Vítěz nad hříchem a temnotou oporou a z Něho ať čerpáme potřebnou sílu, v Něm ať ji nacházíme! On je světlem pro kroky
našeho života v těchto těžkých chvílích i v každé chvíli našeho pozemského
putování.
Ještě jednou Vás srdečně zdravím, žehnám Vám, myslím v modlitbách a přeji
Požehnané Velikonoční svátky!
P. Mgr. Benedikt Košlab, O. Praem., farář
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Přehled
28. 3. Květná neděle:
9.00 hod. mše sv. v Konstantinových Lázních
11.00 hod. mše sv. Teplá město
13.30 hod. mše sv. Bezdružice
1. 4. Zelený čtvrtek:
17.00 hod. mše sv. Bezdružice (památka poslední večeře Páně)
2. 4. Velký pátek:
15.00 hod. Bezdružice obřady umučení Páně
3. 4. Bílá sobota:
18.30 hod. Bezdružice - obřady Velikonoční vigilie

4. 4. Neděle Z mrtvých vstání Páně
9.00 hod. mše sv. v Konstantinových Lázních
11.00 hod. mše sv. Teplá (město)
13.30hod. mše sv. Mnichov
Z důvodu vládních nařízení je NUTNÉ svoji účast na každé bohoslužbě předem nahlásit na tel.: 736 612 408
Je nutné mít respirátor, při vstupu do kostela použít desinfekci a zachovávat
rozestupy i v kostele dle pokynu pořadatele bohoslužby.
Děkuji za pochopení.

29

Bezdružický zpravodaj 4/2021

30

Bezdružický zpravodaj 4/2021

AKCE A KULTURA
projekty, přednášky, workshopy, koncerty

Plán akcí na rok 2021
30. 04.
1. 05.
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.

Stavění staročeské máje
XXIV. Floriánská pouť
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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