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ÚVODNÍ SLOVO
starosty města
Vážení spoluobčané,
měsíc březen nám pomalu přináší jaro, proto bych chtěl začít optimisticky.
,,Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.
Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne.“ Jan Werich (1905 – 1980, český filmový a divadelní herec, spisovatel,
dramatik a filmový scenárista)
Ač situace stále není uspokojivá, doufejme, že oteplení přinese příjemné naladění a covid konečně ustoupí. Bohužel musím ale zarmoutit všechny zájemce
o taneční kurz zprávou o jeho zrušení a v ohrožení je také konání dětského
maškarního reje.
Nyní mi dovolte, abych Vás jako již tradičně seznámil s tím, co se odehrálo
během uplynulého měsíce a co nás čeká dál. Dne 3. 2. 2021 jsme obdrželi registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci ,,Bezdružice, úprava
křižovatky silnice III201 61 a MK Revolučních Gard – Chodník“ ve výši
1 157 516,46 Kč. Vše ještě závisí na SÚSPK, p. o., zda se jim podaří získat
finance na realizaci v letošním roce. Dále byla podána žádost o dotaci na vybudování veřejného osvětlení v ulici Úterská z Programu stabilizace a obnova
venkova Plzeňského kraje 2021.
Avizované čekárny pro město Bezdružice jsou již vyrobeny a jakmile počasí
dovolí, připraví se podklad a následně budou instalovány. Jedna z nich bude
v prostoru bývalé telefonní budky na náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích
a druhá nahradí stávající nevyhovující v Řešíně. V obnově čekáren v místních
částech bychom chtěli pokračovat i v následujících letech.
Město Bezdružice dostalo nabídku od dvou spolků na odkoupení motorového
vozu M.131.1386 (Hurvínek). Zastupitelstvo se jednohlasně dohodlo, že motoráček patří neodmyslitelně k bezdružickému nádraží a proto využilo raději nabídky Plzeňské dráhy, z. s., k dlouhodobému pronájmu za účelem zřízení muzea. V minulosti se zde scházeli mladí železniční modeláři a byly to právě děti
místní ZŠ, které se sběrem druhotných surovin zasadily o záchranu motoráčku
před sešrotováním.
V letošním roce oslaví bezdružická železniční dráha 120 let od zahájení provozu. Nejen na tuto oslavu, ale i na pořádání akce ,,Bezdružické parní léto
2021“ požádal spolek Plzeňská dráha, z. s., o příspěvek z rozpočtu města
ve výši 50 000 Kč. Žádost byla zastupitelstvem schválena a doufejme, že situace kolem pandemie se zlepší a spolek bude moci akci uskutečnit.
A na závěr bych Vás rád seznámil s novinkou. Pro občany by měla být zřízena
nová služba v podobě boxu zásilkovny, která v této době najde jistě značné využití. O nejvhodnějším místě, kam bude zásilkový Z-BOX umístěn, se bude
jednat s dodavatelskou společností.
Všem zahrádkářům přeji úspěšný start do letošní zahrádkářské sezóny.
Lumír Kadlec
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Z RADY A ZASTUPITELSTVA
stručné informace z jednání s komentářem
25. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice ze dne 27. 1. 2021
Schvaluje:

Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti Bezdružice, TC, Plzeňská
p. č. 1258/5, kNN, IV-12-0011462/1/VB, pro uložení kabelového vedení
na pozemky p. č. 1258/39 a p. p. č. 1258/5 v k. ú. Bezdružice. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene činí 1 000 Kč bez DPH.

Podání žádosti o dotaci na vybudování chodníku v ul. Úterská.

Rozpočtové opatření č. 11/2020.

Rozpočtové opatření č. 1/2021.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 1981434379/20 ze dne
5. 3. 2020 s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
na částku 2 000 000 Kč.

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2021 na částku 350 000 Kč s TJ Jiskra Bezdružice, z. s., Úterská 228, 349 53 Bezdružice.

Finanční příspěvek na akci s názvem „Bezdružické parní léto 2021“ pro Plzeňskou dráhu, z. s., Družstevní 17, 301 00 Plzeň ve výši 50 000 Kč.

Program rozvoje města na období let 2021 +.

Uzavření pracovně právního vztahu s panem Jiřím Bízkem.

„Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města
Bezdružice v roce 2021“.
Neschvaluje:
Prodej motorového vozu M 131.1386.
44. jednání Rady města Bezdružice ze dne 10. 2. 2021
Schvaluje:


Smlouvu o nájmu motorového vozu č. M 131.1386 s Plzeňskou dráhou
z. s., Družstevní 17, 301 00 Plzeň za roční nájemné ve výši 500 Kč.

Muzeum technických zajímavostí Choceň zaslalo nabídku ohledně koupě našeho motorového vozu M131.1386. Nabídlo 80 000 Kč a zároveň by na pomník umístili na svoje náklady jiný exponát - pravděpodobně vůz rybák, popř.
služební vůz, či jiný nákladní či osobní vagonek. Popř. skelet malé motorové
mašinky, která by byla natřená a připomínala by provozní stroj.
Zastupitelstvo města na 25. zasedání prodej motorového vozu neschválilo.
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Motoráček má historickou hodnotu jen pro nás, je dominantou nádraží, jezdil
zde a zachránily ho děti modelářského kroužku ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice,
měl by zůstat zde. Patří sem, je to atrakce při doprovodných akcích. Pokud
by se prodal a došlo na náhradu je to problém, protože nic takového není
a tenhle motoráček sem patří. Jiří Bízek doporučuje, aby zůstal navždy součástí Bezdružic. Spolek Plzeňská dráha, z. s. je připraven provést obnovu.
Záměrem Spolku Plzeňská dráha je zakomponovat vůz M131.1386 v majetku
města Bezdružice do konceptu muzea. V interiéru vozu by chtěli instalovat výstavku, zabývající se nejen vlastní historií vozu, ale především etapě, kdy sloužil jako klubovna kroužku železničních modelářů při bezdružické základní
škole. K tomu účelu mají zachováno několik předmětů i dětských prací.
45. jednání Rady města Bezdružice ze dne 15. 2. 2021
Na vědomí:


Registraci akce „Bezdružice, úprava křižovatky silnice II/201 61 a MK Revolučních Gard – chodník a Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1 ve výši
1 157 516,46 Kč.

Schvaluje:











Záměr pronájmu nebytových prostor domě č.p. 31 na st. p. č. 47 a č. p. 32
na st. p. č. 46 v k. ú. Bezdružice.
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 4151 o převzetí a odstranění nebo využití odpadu se společností EKODEPON s.r.o., se sídlem Lažany 36, 349 58 Černošín.
Žádost Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice o vyřazení
majetku v celkové výši 333 361 Kč.
Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice roční uzávěrku
k 31. 12. 2020.
Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice návrh na převod zisku za rok 2020 do rezervního fondu dle přílohy č. 4 b) a zároveň schvaluje
převod částky z rezervního fondu do investičního fondu.
Příkazní smlouvu se společností DOMOZA projekt s. r. o., Teslova 1202/3,
301 00 Plzeň na zajištění monitoringu projektu “Bezdružice, úprava křižovatky silnice III/201 61 MK Revolučních Gard – chodník
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014608.)
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Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 5/2021 uzavřenou
s Plzeňskou dráhou, z. s., Družstevní 17, 301 00 Plzeň ve výši 50 000 Kč
na akci s názvem „Bezdružické parní léto 2021“.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 4/2021 uzavřenou s TAJV,
z. s., Sportovní 158, 290 01 Poděbrady ve výši 5 000 Kč na akci s názvem
„Sportovní den mládeže s TAJV v Bezdružicích“.
Odměnu vedoucímu organizační složky - Technické služby města Bezdružice.
Návrh na vyřazení DDHM Kulturní dům Bezdružice ve výši
21 762,36 Kč.
Vnitřní předpis č. 4 - Pracovní řád s účinností od 16. 2. 2021.
Uzavírku a navrženou objížďku z důvodu konání 15. ročníku Rallye Plzeň, který proběhne ve dnech 4. a 5. června v r. 2021.
Smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování
se společností Zásilkovna s. r. o. , Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 na dobu neurčitou.

Z-BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemusíte být jako na trní a čekat, až vám zavolá kurýr. Cena doručení je stejná
jako na naše výdejní místa. Téměř všechny Z-BOXy jsou k dispozici 24 hodin
denně 7 dní v týdnu! Stačí použít appku nebo zadat heslo a zásilka je vaše!
Po spárování s aplikací se box automaticky otevře. Za doručení platíte online.
Přes Z-BOX si můžete zásilku vyzvednout. Již brzy i podat. Většina Z-BOXů
vyžaduje jen minimum elektřiny a je napájena solárními panely.
Jak to funguje?
1. Nakupíte v e-shopu, který spolupracuje se Zásilkovnou.
2. V košíku zvolíte doručení na výdejní místo a ze seznamu vyberte Z-BOX
v okolí.
3. Vyčkáte na informaci, že řidič doručil zásilku do zvoleného Z-BOXu.
4. Zásilku si můžete vyzvednout kdykoliv, většina Z-BOXů funguje 24/7.
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POPLATKY
upozornění
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1. 1. 2021.
Výše místního poplatku: 800 Kč za osobu a kalendářní rok.
Splatnost místního poplatku:
pro fyzickou osobu,
• která má ve městě trvalý pobyt,
• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší než 90 dnů jednorázovou
úhradou do 31. 3. 2021 nebo pololetně ve dvou splátkách, vždy nejpozději
do 31. 3. 2021 a do 31. 7. 2021
pro fyzickou osobu,
• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba jednorázovou
úhradou do 31. 3. 2021.
Poplatek se hradí hotově nebo kartou v pokladně MěÚ Bezdružice (I. patro,
hlavní kancelář) nebo bezhotovostním převodem na účet města Bezdružice
č. ú. 125721872/0300, variabilní symbol: 1340 a specifický symbol: rodné číslo
poplatníka nebo do poznámky adresa nemovitosti.

Poplatek za psa
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. 3. 2021, uhradit ho je možné buď
hotově nebo platební kartou na podatelně Městského úřadu Bezdružice či převodem na účet č. 125721872/0300, variabilní symbol 1341, do poznámky
prosím uvést příjmení poplatníka.

Nájemné za hrobová místa
Nájemné za hrobová místa je splatné do 30. 4. 2021, uhradit ho můžete hotově,
kartou v pokladně MěÚ nebo na účet města č. ú.: 125721872/0300,
VS:36322131.
Do poznámky: vaše jméno + příjmení z důvodu identifikace platby.
Upřednostňujeme úhrady správních a místních poplatků, včetně nájmů
za pozemky a hrobová místa převodním příkazem na účet města.
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ZE ŠKOLY
Oznámení

2. března 2021 – volno ředitele školy
V úterý 2. března 2021 je z provozních důvodů vyhlášeno volno ředitele školy. Volno ředitele školy se vztahuje na všechny součásti školy (základní škola
a mateřská škola). V tento den nebude v provozu ani školní jídelna.
Důvodem vyhlášení volna je celodenní přerušení dodávky elektrického proudu
a tepla.
Omlouváme se všem rodičům za případně vzniklé komplikace. Ve spolupráci
s panem starostou Kadlecem jsme se snažili o přesun odstávky energií na dobu
jarních prázdnin, ale distribuční společnost nám vstříc nevyšla.

Poděkování sponzorům
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali paní MUDr. Evě Kapicové, paní Aleně Kozákové a panu Lumíru Kadlecovi, kteří věnovali finanční sponzorský dar Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole Bezdružice.
Velice si této podpory vážíme a ještě jednou srdečně děkujeme.
Vedení školy

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI BŘEZNU
Blahopřejeme

Josef Jaroš
Marie Bassová
Marie Pavlíková
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví,
síly a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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ZE ŠKOLY
Distanční výuka
Chtěla bych se s vámi podělit o několik literárních pokusů od třeťáčků, které
vytvořili při distanční výuce v předmětu Jazykové hry.
Takto splnili úkol: doplň rýmy a dotvoř říkanku:

Sněhuláček
Pepa Adamec

SNĚHULÁK
Barča Cvrčková

Jedna koule veliká,
druhá trošku větší
a teď nejmenší
na sebe se věší.
Kdo tuší, co stavím?
Sněhuláka myslím.

Jedna koule,
druhá koule
a teď ještě třetí,
co to stavím, děti?

Napícháme uhlíky
jako velké knoflíky,
oči, pusu z mrkve nos,
sněhulák tu stojí bos.
A na hlavu plecháček
už je tu sněhuláček.
Sněhulák
Martin Kadeřávek

Jedna koule,
druhá koule
a teď ještě třetí koule,
co to stavím, děti milé?
Mrkev zdobí první kouli,
knoflík zase druhou kouli,
sněhuláček jako z ledu,
usmívá se na nás v lednu.

Kdo to ví,
ať napoví!
Kamarády to moc láká,
stavíme tu sněhuláka.
Mrkev zdobí první kouli,
knoflík zase druhou kouli,
sněhuláček jako z ledu,
usmívá se na nás v lednu.
Sněhulák
Noemi Kvasničková
Jedna koule,
druhá menší
a teď ještě ta nejmenší,
co to stavím - zeměkoule?
Ne, ne, je to sněhulák,
stojí si jak velký pán.
Na hlavě má čepičku,
místo nosu mrkvičku.

12

Bezdružický zpravodaj 3/2021

HÁDANKA
Adélka Hochgesandtová

Sněhulák
David Štáfek

Jedna koule ,
druhá koule
a teď ještě třetí,
co to stavím? - sněhuláka .

Jedna koule,
druhá koule
a teď ještě třetí,
co to stavím, děti?

Místo očí uhlíky ,
na bříško dám knoflíky .
Místo nosu mrkvičku
a na hlavu čepičku.

Stavím sněhuláka,
mého nového kamaráda.
Místo nosu mrkev má,
hezky se na mě usmívá.

HÁDANKA
Honzík Nguyen

O sněhulákovi
Rostík Vecek

Jedna koule ,
druhá koule
a teď ještě třetí
co to stavím, děti?

Jedna koule,
druhá koule
a teď ještě třetí,
co to stavím, děti?

Je to sněhulák.
Postavil jsem sněhuláka,
zima a sníh k tomu láká.

Vezmu ještě hrnec
a mrkvičku,
určitě najdu i větvičku.
Tohle nemá chybičku,
hádanka pro chytrou hlavičku.
Všechny jsou na jedničku !

V dalším týdnu měli žáci za úkol napsat o tom, jak prožívají zimu. I tady byli
velmi šikovní.
Zimní radovánky a Vánoce
Před vánoci jsem se byl s mamkou a Lukášem podívat, jak je osvícené město
Stříbro. Bylo to moc hezké. Na Vánoce 24.12. chodíme s taťkou před večeří
na hřbitov zapálit svíčku, je to tradice každý rok. Lukášek nechtěl jít, tak byl
s mamkou doma. Když napadl sníh, tak jsem stavěl sněhuláka. Potom jsem
s dětmi chodil bobovat. Byla i pěkná koulovačka. S kamarádem Jiříkem jsem
v Kokašicích bruslil na rybníčku. S tetou jsem šel do lesa krmit zvířátka. Bylo
to super.
Pepa Adamec
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Když je sníh a mráz, chodíme bobovat. Ze zasněženého kopce to krásně sviští.
Také chodíme s naším psem na procházky. On má sníh moc rád. Milujeme
skoky do závějí. Také dělám andělíčky a stavím sněhuláky. Letos se budu učit
na snowboardu. V únoru jedeme do Krušných hor. Jejich nejvyšší bod je Klínovec. A přesně tam jedeme. Už se moc těším.
Vítek Budinský

Bruslení – nebruslení
Zima je skvělé roční období. V zimě je sníh a mráz, z řek a potoků se stane
led.
Letošní zimu jsme týden strávili v Blatné na chatě. Jednou jsme šli bruslit. Oblékli jsme se jako na běžky. Sbalili jsme si brusle a malou svačinku. Brusle
jsme vzali i malé Danielce. Všichni máme nové brusle od Ježíška. Danielka
na nich měla jet úplně poprvé.
Vyrazili jsme na cestu. Danielka se vezla celou cestu na bobech, protože všude
ležel sníh. Místní paní nás poslala na rybník jménem Pusťák. Když jsme
tam dorazili, zjistili jsme, že už tam nikdo nebruslí. Led na rybníku už byl totiž
hodně měkký. A tak jenom malá Danielka vyzkoušela svoje nové brusličky
na kraji rybníka.
K rybníku jsme šli sice téměř zbytečně, ale procházku jsme si užili a po cestě
jsme se alespoň sklouzli na bobech.
Bára Cvrčková

Každý den chodíme s mamkou a Barunkou (to je má sestra) na procházky
do lesa. Občas vezmeme jablka nebo tvrdé pečivo. Chodíme i za Bezdružice
směrem na Konstantinovy Lázně, kde bobujeme.
Jezdíme také celá rodina do Chodové Plané ke strejdovi, kde si stavíme sněhuláky.
Z Barunkou si rády hrajeme ve sněhu a válíme se v něm.
Doufám, že nám napadne ještě sníh než půjdeme do školy, abychom se ještě pořádně vyřádily.
Když jdeme na procházku je hezké se dívat, když je příroda krásně zasněžená.
Ve sněhu jsou vidět stopy zvířat a lidí.
V zimě si musíme dávat i pozor na zdraví, protože chodíme z bobování
i mokré. Mamka nám vždycky doma pak udělá čaj z citronem, abychom se zahřály.
Taky se rády s Barunkou díváme večer z okna, když venku sněží a těšíme
se na ráno, až půjdeme zase bobovat.
Dominika Horváthová
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Každý rok rád lyžuji, pokud je dostatek sněhu. Naučil jsem se lyžovat na sjezdovce v Mariánských Lázních. Učili mě instruktoři ve skupině o dvaceti tří dětí. Když jsem se to naučil, tak jsem jezdil z velkých kopců. A také rád bobuji
a sáňkuji s kamarády. Nejraději chodím jezdit na zámek v Bezdružicích a někdy
k bytovkám. Připravíme se na začátku kopce, jedeme a často nabouráme. A někdy spadneme a kutálíme se až dolů pod kopec. Jsme celí od sněhu.
Na zimě mám rád, když jdeme s Argem na procházku a svalíme se do sněhu.
Je to severský pes a má rád zimu více než má rodina. Těším se, až mu bude rok
a půl a bude mě tahat na saních.
Martin Kadeřávek

Zimní vycházka
Zima je pro mě krásné roční období, obzvlášť když sněží a můžeme sáňkovat
nebo bruslit.
V zimě také často chodíme do lesa krmit zvířátka. Do krmelce jim nosíme
kaštany, žaludy, bukvice a seno.
Jednoho dne jsme se s rodiči vydali do lesa, abychom zvířátkům přilepšili. Bylo krásné zimní počasí, sluníčko svítilo a sníh se úplně třpytil. V tašce jsme nesli kaštany a seno. Po cestě jsme se smáli a koulovali se.
Když jsme přišli do lesa, začali jsme se trochu bát. V houští totiž něco zašustilo. Přiblížili jsme se a spatřili malá svítící očička.
Byla to liška. Jakmile nás uviděla, začala pelášit pryč. Můj bráška se hodně lekl
a začal také utíkat. Asi si vzpomněl na pohádku o Budulínkovi. Rychle jsem
za ním běžela a uklidňovala ho, že se nemusí bát. Pak jsme šli ke krmelci a položili na něj seno s kaštany. Na zpáteční cestě jsme ještě viděli srnky na zasněžené louce. Od té doby vždy když jdeme do lesa, zastavíme se u houští
a se smíchem vzpomínáme na příhodu s liškou.
Noemi Kvasničková

V zimě si děláme procházky do lesa. Dávat do krmelce zvířátkům mrkev a tvrdé pečivo. Ptáčkům dáváme do krmítka zrní a nebo na strom pověsíme závěsnou kouli. Při cestě domů stavíme sněhuláky, závodíme kdo ho bude mít nejhezčího. Někdy si po cestě dáme koulovanou, a to se k nám přidá i pes. Má rád
sněhové koule i skákání do sněhu. Když napadne hodně sněhu, tak chodíme bobovat. Na zimě se mi nejvíc líbí krajina. Jak jsou namrzlé stromy a zamrzlé vodopády. Když jsem byl u dědy, tak mě vzal na Mumlavský vodopád,
byl to pro mě hezký zážitek.
David Štáfek

15

Bezdružický zpravodaj 3/2021

V zimě se mi líbí zasněžené stromy. Vždy se těším, až půjdu bobovat
na ten největší kopec. Letos se sestrou jezdíme na lžících. Je to ještě větší legrace než na bobech. Lžíce jezdí opravdu rychle. A se sestrou se i koulujeme
nebo děláme andělíčky. Vždy se u toho nasmějeme.
A když se potkáme venku s kamarády, je to ještě větší legrace. Například,
když jsme udělali vlak s pěti lžícemi. Sedli jsme si za sebe a drželi se jeden
druhého. A šup dolů. Jediné co se nikomu nechce, je lézt zpět na kopec. Vždy
když se snažíme vylézt, tak v půlce kopce sklouzneme dolů. Ale i to je docela
legrace, smějeme se jeden druhému, že nemůže vylézt nahoru. Řádění venku
vždy rychle uteče. Brzy se stmívá a my musíme jít domů. To se nám nikdy nechce. Ale mamka říká, zítra je taky den . Tak se rozloučíme s kamarády a těšíme se na další den. Doufám, že bude pořád dost sněhu, musíme přece postavit
i sněhuláka.
Rostík Vecek

Myslím, že se to dětem opravdu povedlo. Chtěla bych touto cestou také poděkovat rodičům mých třeťáčků za spolupráci při distanční výuce. Jsou hlavně
v této době mojí velkou oporou. Všichni mí žáci se účastní online výuky
v aplikaci Teams, nosí mi vypracované úkoly a na to samozřejmě musí dohlížet rodiče. Velmi oceňuji jejich přístup.
Ivana Mašková, třídní učitelka

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:

24. 3. 2021
28. 4. 2021
26. 5. 2021
23. 6. 2021

(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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Z ARCHIVŮ JIŘÍHO BÍZKA
Traktory a traktoristi
Když jsem připravoval téma „Traktory a traktoristi“ do minulého vydání Bezdružického zpravodaje, použil jsem pouze fotografie ze zemědělství. Traktor
byl ale významným pomocníkem i při práci v lese. Tentokrát se proto budeme
věnovat nejen traktorům, ale i lesákům a lesu. Snímky s ženami při pěstebních
pracích byly patrně pořízeny v lesní školce u Černošína. Dalším tématem je nástup nové techniky. Lesní kolové traktory (LKT) se od roku 1971 vyráběly
podle švédského vzoru v Trstené na Slovensku. Počátkem 80. let se v našich
lesích zkoušely nové těžební stroje rakouské značky Steyr, předchůdci dnešních harvestorů a vyvážeček. Nakladač Volvo byl dlouholetým spolehlivým
pomocníkem na manipulační skládce dřeva v Cebivi. Kmeny stromů se z lesa
odvážely v celých délkách. Na jednom ze snímků je nakládka oplenové soupravy Liaz. Identita řidiče zůstane asi tajemstvím, protože jeho tvář se ukrývá
za hydraulickou rukou.
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NOVÉ STŘÍDAČKY
na fotbalovém hřišti
Členové fotbalového oddílu děkují Městu Bezdružice za finanční prostředky,
které jsme použili na zakoupení moderních střídaček.
Na podzim 2020 konečně odstranili na fotbalovém hřišti TJ Jiskra Bezdružice brigádníci Kolesa, Beran a Kalista staré, již nedůstojné fotbalové střídačky a následně pak L. Kadlec svým bagříkem vytýčil a vykopal základy patek nových střídaček. Potom brigádníci Myška, Holík st., Kolesa, Beran, Kadlec, Hlinčík a Jánský zabetonovali obrubníky a položili zámkovou dlažbu na
místě obou střídaček. Následně přijela firma a její pracovníci postavili na
připravených místech nové montované střídačky (viz foto).
za fotbalový oddíl TJ Jiskra Bezdružice, z. s., předseda oddílu Ing. Kalista Petr
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AKCE A KULTURA
projekty, přednášky, workshopy, koncerty

Plán akcí na rok 2021
20. 03
30. 04.
01. 05.
17. 07.
17. - 18. 07.
18.07.
24. 07.
10. 09.
02. 10.
06. 11.
27.11.
04. 12.
05. 12.
12.12
23.12.

Dětské maškarní/ZRUŠENO
Stavění staročeské máje
XXIV. Floriánská pouť
Pivní slavnosti
Bezdružické parní léto
Turistický pochod Teplá-Bezdružice
Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy
Zájezd na Zahradu Čech
Drakiáda
Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská
Pochůzka Mikuláše
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem

TANEČNÍ
Taneční kurz, který měl začínat dne 28. 2. 2021, se bohužel nemohl uskutečnit z důvodu špatné epidemiologické situace. Pokusíme se uspořádat
kurz v roce 2022.
Budeme doufat, že se situace zlepší a v příštím roce se pořádně tanečně
vyřádíme.
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