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ÚVODNÍ SLOVO
starosty města
Vážení spoluobčané,
nejkratší měsíc v roce – únor je před námi. Ještě bych se chtěl vrátit do uplynulého měsíce. Jistě mnozí z vás zaznamenali magické číselné spojení –
21. den 21. roku 21. století, podobné datum nikdo dalších sto let nezažije. Leden nám konečně přinesl i sněhovou nadílku, na kterou čekaly o vánocích toužebně nejen děti, ale která nám zároveň zkomplikovala dopravu. Náhlé přívaly
sněhu jsme se snažili odstraňovat neprodleně. V první řadě šlo o schůdnost
chodníků a sjízdnost cest na vytížených úsecích. Situaci nám neulehčila porucha traktůrku, který musel do servisu z důvodu velkého úniku oleje. Cesty
se bude týkat i dnešní citát:
,,Jestli v životě najdete cestu bez překážek, určitě nikam nevede!“
Arthur Charles Clarke
(anglický spisovatel, autor Vesmírné odyssey)
Postup zimní údržby komunikací, časové limity pro odstraňování sněhu, pořadí údržby komunikací a chodníků v Bezdružicích a v místních částech podléhá
schválenému dokumentu z roku 2012 s názvem „Plán zimní údržby města
Bezdružice“, který je zveřejněn na webových stránkách.
Bílá pokrývka odhalila také jeden nešvar. Týká se chování majitelů psích mazlíčků. Tyto majitele žádám o důsledné uklízení exkrementů po svých psech.
Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni tyto prohřešky řešit pokutováním.
K odhalování hříšníků nám bude nápomocen kamerový systém. Papírové pytlíky na psí exkrementy jsou na mnohých místech v Bezdružicích průběžně doplňovány. Vzorný ,,páníček“ si jistě vždy poradí.
Dobrou zprávou je, že na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme
byli uvedeni mezi úspěšnými žadateli o dotaci na „Vybudování chodníků kolem okružní křižovatky ulic ČSA, Revolučních gard a K Řešínu.“ Čekáme
již jen na doručení rozhodnutí o přidělení dotace. Realizace tohoto projektu
je závislá na Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, která bude investorem
komunikace. V této záležitosti jsme již oslovili generálního ředitele SÚSPK
s žádostí, aby realizaci této křižovatky zařadili na letošní rok.
Na další investici týkající se rekonstrukce místních komunikací ulic U Tiskárny a V Podzámčí jsme podali žádost o dotaci. Doufejme, že budeme jako
v předchozím případě úspěšní.
Nemilou zprávou je, že vzhledem ke stále trvající nepříznivé situace kolem
epidemie se nebude konat tradiční masopustní průvod a večerní zábava.
V ohrožení je i II. ročník „Tanečních pro začátečníky“, který je naplánován
na konec února.
Lumír Kadlec
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Z RADY A ZASTUPITELSTVA
stručné informace z jednání
42. jednání Rady města Bezdružice ze dne 18. 1. 2021
Na vědomí:

Změnu platového tarifu ředitelky Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, Školní 183, 349 53 s účinností od 1. 1. 2021
dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Schvaluje:

Přidělení bytu č. 12, Na Sídlišti 260, Bezdružice o dispozicích 3 + 1.

Nájemní smlouvu č. 1/2021 na byt č. 12, v ulici Na Sídlišti 260,
349 53 Bezdružice.

Přílohu č. 3: Cenové ujednání na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
se společností FLEA Teplo s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov.

Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání
a o nájmu pozemků ze dne 25. 5. 2020.

Dodatek č. 20 ke smlouvě č. 3035 o převzetí a odstranění nebo využití odpadu se společností EKODEPON s.r.o., se sídlem Lažany 36, 349 58 Černošín.

Pachtovní smlouvu č. 1/2021 na pozemek p. č. 1940 o výměře 1330 m2
v katastrálním území Zhořec u Bezdružic za účelem využití jako zahrada
na dobu neurčitou za roční pachtovné 1 Kč/m2.

Pachtovní smlouvu č. 2/2021 na část pozemku p. č. 517/2 o výměře cca
48 m2, druh pozemku ostatní plocha a část pozemku p. p. č. 517/3 o výměře cca 71 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrální území Polžice
u Bezdružic za účelem využití jako zahrada u nemovitosti na dobu neurčitou za roční pachtovné 1 Kč/m2.

Žádost o zastřešení kontejneru a zpevnění příjezdové cesty na pozemku
p. č. 448/1 v katastrálním území Polžice u Bezdružic, který užívá dle Pachtovní smlouvy č. 2/2019.

Kácení 2 ks smrku, 2 ks osiky a 1 ks vrby na pozemku p. č. 448/1
v katastrálním území Polžice u Bezdružic.

Návrh na vyřazení DDHM sklad Technické služby ve výši 7 258,79 Kč.

Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021 se společností Hospic Sv. Jiří, o. p. s.,
Svobody 520/3, 350 02 Cheb, provozovna Tachov ve výši 2 000 Kč.

Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2021 „Středisku Víteček“, Plánská 270, Černošín, 349 01 Černošín ve výši 2 000 Kč.

Příspěvek TAJV, z. s., Sportovní 158, 290 01 Poděbrady ve výši 5 000 Kč
na akci s názvem „Sportovní den mládeže s TAJV v Bezdružicích“.
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Uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. PN 2020_0032 se společností CETIN a. s., Českomoravská 2510/19,
190 00 Praha 9 za cenu 267 683 Kč.
43. jednání Rady města Bezdružice ze dne 25. 1. 2021

Schvaluje:

Dohodu o nápravě protiprávního stavu s TJ Jiskra Bezdružice, z. s., Úterská 228, 349 53 Bezdružice.

Ředitelce Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 změnu platu s účinností od 1. 1. 2021.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
referentka správního odboru a vedoucí oddělení kultury
Druh práce a charakteristika vykonávané činnosti: činnost zaměstnance
v oblasti přenesené a samostatné působnosti na úseku správním a vedení oddělení kultury.
Místo výkonu práce: spr ávní obvod pověř eného Městského úř adu Bezdr užice.
Platové zařazení: 9. platová tř ída podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů.
Pracovní poměr: na dobu ur čitou (zástup za rodičovskou dovolenou)
s nástupem dle dohody.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:
a) splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, tzn., že úředníkem se může stát fyzická osoba, která je občanem České republiky
(případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt),
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk.
b) splňují další požadavky stanovené vedoucím úřadu pro toto výběrové řízení: středoškolské vzdělání, znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny
B,
c) výhodou:
- praxe ve veřejné správě, orientace v legislativě související s oborem požadované práce a schopnost její praktické aplikace,
d) osobnostní předpoklady: dobré komunikační a organizační schopnosti, rozhodnost, samostatnost, zodpovědnost.
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Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, telefonní spojení, e-mailovou
adresu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno doplnit tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál);
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých
osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlas
k jejich zpracování a uchování Městem Bezdružice.“
- jméno a příjmení, datum narození;
- vlastnoruční podpis.
Lhůta pro podání přihlášky:
Uzávěrka podání přihlášek uchazečů je 15. února do 16.00 hod. Přihlášku
s přílohami lze doručit osobně na podatelnu MěÚ Bezdružice nebo poštou
(rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny) na adresu: Město Bezdružice,
k rukám tajemnice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice s poznámkou „NEOTVÍRAT
– Výběrové řízení“. Případné informace na tel. č.: 374 630 515 nebo
606 639 177, e-mail: tajemnice@bezdruzice.cz.
Ústní pohovor se uskuteční v následujícím týdnu po termínu odevzdání přihlášek, uchazeči budou vyrozuměni prostřednictvím e-mailu a pošty. (Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich doklady poskytnuté
k výběrovému řízení vráceny).

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. 2. 2021
24. 3. 2021
28. 4. 2021
26. 5. 2021
23. 6. 2021

(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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INFORMACE PRO OBČANY
Víte, že ...
V roce 2020 se v našem městě narodilo 8 chlapečků a 7 holčiček.
Celkem se uskutečnilo 14 svatebních obřadů:








Bezdružice - 6 svatebních obřadů
Řešín – 1 svatební obřad
Dolní Polžice – 1 svatební obřad
Konstantinovy Lázně - 2 svatební obřady
Gutštejn - 1 svatební obřad
Kokašice - Krasíkov - 3 svatební obřady

Rozloučili jsme se s 9 občany.
Počet obyvatel k 31.12.2020

Obec, část obce

celkem obyvatel

----------------------------------------------------------------------------------------------Bezdružice

809

Dolní Polžice

2

Horní Polžice

26

Kamýk

5

Kohoutov

0

Křivce

12

Pačín

5

Řešín

33

Zhořec

12

---------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:

904
Jana Komárková,
vedoucí správního odboru
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SPOJE NA ZAVOLÁNÍ
od 31. 1. 2021
Od 31. 1. 2021 bude spuštěno objednávání spojů na zavolání.
Co znamená spoj na zavolání?
Jedná se spoj nebo o části spoje, které do vybraných zastávek zajíždějí pouze
v případě, že si cestující cestu do zastávky objedná.
Jak takový spoj poznám?
V jízdním řádu je u času spoje nebo času v zastávce daného spoje symbol telefonu
Pokud je symbol v záhlaví celého spoje, jede na zavolání celý spoj. Tento symbol najdete i v poznámkách u spojů vyhleda-ných přes idos nebo krajský vyhledávač spojení.
Jak si spoj objednám?
Když potřebuji nastoupit v zastávce, ve které je čas odjezdu označen symbolem spoje na zavolání (nebo celý spoj), mohu to provést třemi způsoby:


přes call linku IDPK 378 035 477

přes webový formulář: www.idpk.cz/nazavolani
 u řidiče autobusu jakékoli linky dopravce ARRIVA
Při objednání je vždy nutné uvést přesný název nástupní zastávky a dále znát
datum a přibližný čas odjezdu. Telefonické objednávky na čísle 378 035 477
je možné provádět denně v době 6.00 – 18.00, nejdříve 48 hodin předem,
nejpozději 30 minut před vyjetím spoje z výchozí zastávky daného spoje. Objednání spoje jedoucího mezi 18.00 a 6.00 následujícího dne a mimo pracovní
dny je nutno objednat do 18.00 posledního předcházejícího pracovního dne.
Objednávky přes řidiče nebo přes webový formulář je možné objednávat
nejdříve 48 hodin, nejpozději 30 minut před vyjetím spoje.
Jak objednám výstup v zastávce na zavolání?
Výstup v takové zastávce není třeba předem objednávat, pokud leží na spoji,
který není celý na zavolání. Stačí na daném spoji nastoupit do vozidla a řidiči
nahlásit výstupní zastávku, autobus do ní pak automaticky zajede.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI ÚNORU
Blahopřejeme

Václav Smetana
Marta Valentová
Drahoslav Čapek
Anežka Třeštíková
Hana Bízková
Wilma Vaiglová
Evarist Tintěra
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví,
síly a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

Dne 2. 2. 2021 oslaví paní Marta Valentová
75. narozeniny.
Tímto bychom jí chtěli poděkovat.
Naše milá babičko,

ty jsi naše sluníčko.
Všichni ti moc přejeme,
aby sloužilo ti srdíčko.
Nezapomeň být na příjmu,
když potřebujeme nakrmit rodinu.
Tvé recepty a rady nemají chybu.
Děkujeme moc. Děláš pro nás stále maximum.
Hodně zdraví a lásky přeje celá rodina.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Do online kasičky můžete přispět až do 30. dubna 2021

K+ M+ B+ 2021

Nad vaše dveře naše virtuální ruka nedosáhne, přesto vám tři králové přejí,
aby Kristus žehnal vašemu domu po celý rok 2021, a přinášejí drobné dary.

Solidarita vítězí nad virem. Díky vám!
Děkujeme, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé. Charita Česká republika napjala všechny síly, aby zachovala kvalitu svých služeb a neohrožovala zdraví zaměstnanců ani lidí v nouzi, o které pečuje. Ti jsou pro ni totiž
na prvním místě. Svým darem dokazujete, že i pro vás.
Charita lidi neopouští, děkujeme, že jste neopustili Charitu. Víme,
že i pro vás byl rok 2020 komplikovaný a nejspíš jste si museli sami něco
odepřít, abyste podpořili ty, kteří měli štěstí ještě méně. Jako symbolické poděkování vyslechněte vánočně-tříkrálové poselství otce Suchára, jenž k vám promluvil z Neratova, místa v Orlických horách, kde se dějí zázraky.

https://www.trikralovasbirka.cz/podekovani/
Vzhledem k pandemii se letošní tříkrálová sbírka nebude konat způsobem
na který jsme byli zvyklí. V letošní roce bude možné přispět jednorázově buď
formou DMS nebo bankovním převodem.

Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Na číslo: 87 777
Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.
Tříkrálový sbírkový účet
66008822/0800
Vždy prosím uvádějte variabilní symbol
VS 77706800
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ZUBNÍ ORDINACE
Konstantinovy Lázně

Změna ordinačních hodin od 22. 1. 2021
Po 7.30 - 14.00
Út 12.00 - 19.00
St 7.30 - 14.00
Čt 12.00 - 19.00
Pá neordinuje se
KN DENT - zubní ordinace s.r.o.
Konstantinovy Lázně
Zubní ordinace v Konstantinových Lázních přijme zdravotní sestru/
instrumentářku/ do trvalého pracovního poměru nebo na dohodu o provedení
práce. Předpokládaný nástup v měsíci červenci 2021.
V případě zájmu volejte 602 524 917

POPELNICE
Svozové dny odpadu
Bezdružice, Horní a Dolní Polžice, Řešín – každou středu
Kohoutov – každý lichý týden ve středu
Křivce – každý týden v pátek
Kamýk, Loučky, Pačín, Zhořec – každý sudý týden v pondělí
Nádoby na směsný komunální opad budou vyvážena na starou známku do konce února.
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HASIČI
Přehled událostí
Dovolte mi, abych Vás informoval, místo klasického souhrnu o aktivitě hasičů
za poslední měsíce, o všech zásazích od 14. 5. 2016, kdy jsme přivezli Tatru
z obce Dnešice.
Celkově jsme za tuto dobu vyjížděli k 39 ostrým zásahům, z toho bylo 20 výjezdů k tzv. technické pomoci (padlé stromy, transport pacienta, ucpané potrubí, atd..) a 19x jsme vyjížděli k požárům (rodinné domy, auta, balíky, les,
atd..) .
Další akce, kdy je Tatra využívána, jsou například: ukázka na dětských táborech, ukázka na dětském dnu, dovoz vody zahrádkářům, dovoz vody na místní
fotbalové hřiště, stříkání fotbalového hřiště, čištění a ochlazování komunikací,
asistence při Bezdružickém parním létu apod.
Také jsme se zúčastnili třech velkých cvičení, které zorganizovalo HZS Plzeňského kraje. V roce 2016 - Butov, hledání pohřešovaných lidí v lesním porostu
v roce 2019 - letiště Erpužice, doplňování vody do letadla používaného k hašení lesů v roce 2020 - Dražice, dálková doprava vody při požáru lesního porostu
Kromě akcí pro občany Bezdružic a okolí a dalších lidí, využíváme tatru k povinným kondičním jízdám, které musí absolvovat strojníci, aby byli připraveni
na jízdu k zásahu.
Od doby, co Tatru máme došlo pouze k pěti menším závadám - 2x prorezlá
trubka na vodu, prodřená trubka k posilovači řízení, prorezlá armatura kolena
kohoutu nádrže a bylo potřeba seřídit spojku - tu provedl p. Jan Bastl st., dále
se na opravách podíleli: Jan Ernst, František Barna a Jiří Kozák. Naštěstí
je to ještě poctivá česká výroba, takže oprav bylo jen takhle málo.
Během těchto let jsme také pořídili nové gumy, plovoucí čerpadlo, motorovou
pilu.
Byli jsme nuceni vyměnit staré majáky za nové - modernější, lépe viditelné.
V první fázi jsme namontovali 2 zábleskové majáky v zadní části tatry a při
druhé fázi maják přední, který jsme doplnili dvěma malými červenými pro ještě lepší viditelnost.
V roce 2019 jsme díky sponzorům zakoupili první dýchací přístroj, který nám
usnadňuje orientaci v zakouřeném prostoru. Druhý dýchací přístroj jsme pořídili o rok později a financovalo ho město Bezdružice.
K 31.12.2020 bylo celkem 20 hasičů, z toho 8 členů je v zásahové jednotce.
Bohužel je nás každý rok méně a méně a každého, kdo by chtěl doplnit naše
řady, rádi přivítáme.
Jsme rádi, že tady Tatru máme, myslíme si, že je opravdu potřeba a doufáme,
že nám bude sloužit ještě spoustu dalších let.
Děkujeme všem sponzorům za poskytnuté finanční dary a všem lidem, kteří
jakýmkoliv způsobem podporují Bezdružické dobrovolné hasiče a jejich činnost.
13
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ZE ŠKOLY
Helena Zahrádková
V prosinci ožila školní budova znovu hlasy dětí, protože kromě prvňáčků
a druháčků se do lavic vrátili také ostatní žáci z prvního stupně a deváťáci. Žáci z ostatních tříd druhého stupně se mohli alespoň střídat v rotační výuce, což
znamená, že jeden týden chodili do školy a další týden se učili z domova. Učitelé se tak mohli potkat se všemi svými žáky, i když s některými pouze na jeden týden.
Kromě výuky jsme si na prvním stupni nakonec dopřáli i některé, v jiných letech tak samozřejmé zážitky, jako jsou Mikulášská nadílka a předvánoční posezení u stromečku. Jiné akce, jako např. zpívání na schodech, vánoční trhy
nebo vystoupení v kostele jsme letos bohužel museli oželet.
Mikulášská parta deváťáků nás navštívila v pátek 4. prosince. Byla sice letos
početně chudší než obvykle a s rouškou na nose nebylo úplně poznat, jestli
se čert zlobí nebo ne, ale dětem to na náladě nijak neubralo. U menších dětí
zavládlo napětí, starší už návštěvu Mikuláše, Andělky a dvou čertů zvládli
s přehledem. Nikdo nebyl odnesen, ačkoliv pár „zlobivců“ mělo namále. Nakonec si ale kůži zachránili básničkou nebo alespoň slibem, že se polepší,
a tak si všichni mohli užít nadělené balíčky.
Poslední den před prodlouženými vánočními prázdninami si každá třída s paní
učitelkou připravila posezení plné sváteční atmosféry. Pouštěly se lodičky, zapalovaly svíčky a prskavky, krájela se jablka, mlsalo cukroví. A k tomu všemu
hrály koledy. Tentokrát jen z přehrávačů, protože zpívat zatím ve škole nemůžeme. Pod nazdobenými stromky čekaly na děti dárky. U malých naděloval Ježíšek. Starší už si dělaly radost také navzájem mezi sebou.
Zhoršená epidemická situace způsobila, že se v lednu do školních lavic mohly
vrátit pouze děti z první a druhé třídy. Ostatní žáci se znovu přesunuli do internetového prostředí a jejich distanční výuka probíhá prostřednictvím online hodin v prostředí Microsoft Teams a úkolů zadávaných v aplikaci Škola OnLine.
Tato situace je náročná pro žáky, pro rodiče i pro učitele. Proto doufejme,
že se situace zmírní a že se děti budou moci brzy vrátit přímo do školy.
Prvňáci a druháci v lednu pilně trénují hlavně čtení, psaní, matematiku a prvouku, protože pololetní vysvědčení se kvapem blíží. Kromě toho jsme si však
také připomněli svátek Tří králů, zvládli jsme zajímavé zimní malování a tvoření a díky sněhové nadílce jsme vyrazili také dovádět na sáňkách a bobech.
Už se těšíme na další zážitky.
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INFORMACE
o přijímacím řízení na střední školy
Vážení rodiče, každoročně ve škole pořádáme schůzku rodičů vycházejících
žáků, na které jim podáváme informace o způsobu přijímacího řízení na střední
školy. Všem jistě známé okolnosti to tento školní rok neumožnily. A to ani
v plánovaném náhradním termínu. Dovolte mi tedy, abych alespoň nejdůležitější fakta stručně shrnul v tomto příspěvku. Pro případné další informace
či upřesnění jsem vám, samozřejmě, kdykoliv k dispozici.
Počet přihlášek - uchazeči podávají v pr vním kole př ijímacího ř ízení
do denní formy vzdělávání nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání do prvního
ročníku oborů vzdělání středních škol.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení - ředitel školy ukončí hodnocení
uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky
a oznámí výsledky přijímacího řízení. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti
o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam
se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách
školy. Ředitel odesílá rozhodnutí dopisem pouze nepřijatým uchazečům.
Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků -lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, a činí
10 pracovních dnů.
Odvolání proti nepřijetí - nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá
rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů
pro případné odvolání.
Pokusím se v závěru o jednoduché shrnutí. Na začátku února žáci dostanou
jednoduchý formulář pro sdělení vybraných škol. Jakmile jej žáci ve škole
zpětně vyplněný odevzdají, dostanou prakticky obratem vyplněné a potvrzené
přihlášky na střední školy, které stačí už jen podepsat a nechat potvrdit lékařem, pokud to škola požaduje. Následně je nutné přihlášky zaslat nebo osobně
předat tak, aby je střední škola zaregistrovala nejpozději 1. 3. 2021.
Rozhodnutí studovat na vybrané škole žák potvrdí odevzdáním zápisového
lístku na střední škole do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Zápisový lístek žák obdrží u nás ve škole společně s přihláškami.
Petr Wenzl
výchovný poradce
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Z ARCHIVŮ JIŘÍHO BÍZKA
Traktory a traktoristi
Traktor, nebo také tahač, je stroj, určený k tahání vozů a zemědělské techniky.
První traktory nahradily v zemědělství koňské potahy a v seznamu zemědělských profesí se ustálil pojem „traktorista“. Náhrada koňské síly strojem nastala v našem regionu v 50. letech. Tak jako v celém Československu i na Bezdružicku tehdy vznikala zemědělská družstva a traktor se stal symbolem pokroku.
Přibližně z té doby patrně pochází i některé dnešní fotografie. Výsadní značkou
byl tehdy československý Zetor. První traktory této značky měly výkon pouhých 15 Hp, později z nich však vznikl velmi rozšířený typ Z 25. Až po roce
1960 do našeho zemědělství začaly přicházet Zetory 50 Super. Podle vzpomínek pamětníků si traktoristi z Bezdružic pro nové stroje jezdili přímo do Brna,
kde firma Zetor sídlila a s novými stroji absolvovali cestu z Brna
tzv. po ose (vlastní silou). Při rychlosti 30 km/h, kterou stroje dosahovaly,
to musela být velmi dlouhá cesta. Stejný zdroj vzpomínal, že v počátcích státního statku jezdili s traktory pro hnojiva až do Lovosic. To, jak tehdejší traktory vypadaly je patrné z fotografií. Zcela uzavřená kabina traktoru byla samozřejmostí až od typu Zetor Ursus, který se vyráběl v česko-polské koprodukci
od roku 1964. To byl vlastně předchůdce traktoru Zetor Crystal z roku 1968.
Mnoho tehdejších traktorů bylo zachováno do dnešních dnů a můžeme je stále
spatřit při polních i lesních pracích po celých Čechách.
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AKCE A KULTURA
projekty, přednášky, workshopy, koncerty

Plán akcí na rok 2021
13. 02.
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.

Masopust a zábava - ZRUŠENO
Dětské maškarní
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 2021 - ZMĚNA TERMÍNU
Město Bezdružice připravuje opět taneční kurz pro dospělé, který povedou
zkušení tancmistři manželé Cíchovi ze Stoda. Kurz bude mít šest dvouhodinových lekcí. První dvouhodinová lekce začne v neděli 28. 2. 2021 v 19.00 hod
v Kulturním domě v Bezdružicích. Následně bude kurz ukončen závěrečným
večerem dne 27. 3. 2021. Cena za kurz pro jeden pár je 1 500 Kč.
Počet tanečních párů bude omezen, tak neváhejte se včas přihlásit na podatelně MěÚ v Bezdružicích.
Tel.: 374 630 511, e-mail: kultura@bezdruzice.cz
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Bílé toulání 28. 11. 2020 - Eva Bízková

