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Vážení spoluobčané,
ještě jsme se pořádně neohřáli a už se blíží Svatá Anna, tak doufejme, že nevyjde pranostika a nebude chladno zrána. Přejme si spíše, aby vyšlo rčení
„Po Svaté Anně léto neustane“.
V průběhu měsíce června se toho stalo mnoho zajímavého a o některé události
bych se s Vámi chtěl podělit. V sobotu 13. června proběhl zápas bývalých
hvězd v kopané, na který navazovala v hospůdce u Rákosníčka zpívaná, kde
se o dobrou zábavu postarala skupina Kamion.

V červnu se sešla partička občanů města, která se rozhodla upravit zeleň
v okolí cukrárny Bellissima i vedlejšího parku na náměstí. Plazivec, který byl
plný odpadků, byl zbaven všech suchých a spodních větví a získal tak zcela
nový tvar. Všem účastníkům akce tímto děkuji.
Dne 20. června po dlouhé době měli naši dobrovolní hasiči výjezd, kdy byli
povoláni do Dolních Polžic, kde došlo v místním rybníku k úhynu několika
ryb. Jednou z uvažovaných příčin mohl být silný déšť, který splavil dosud neznámou látku. Vzhledem k těmto okolnostem byla na místo povolána hasičská
laboratoř z Třemošné, která odebrala vzorky vody na chemický rozbor, který
určí přesnou příčinu úhynu ryb. Následně vyjeli ještě jednou a to dne 21. června ve večerních hodinách k odstranění ulomené větve ze staré třešně, která zasahovala do komunikace směrem na obec Úterý a bránila provozu.
Dobrou zprávou je, že jsme uspěli s žádostí o dotaci na „Výměnu dešťové kanalizace v ulicích V Podzámčí, Západní a U Tiskárny, – II. etapa“, která
v současné době již probíhá. Zastupitelstvo Plzeňského kraje nám dne 8. června schválilo z původně žádaných 400 000 Kč na II. etapu dotaci ve výši
370 000 Kč. Celkové náklady této akce jsou ve výši 1 295 544,18 Kč,
ale vzhledem k obdržené dotaci na první etapu ve výši 281 000 Kč a dotaci
na druhou etapu, bude tato akce stát město 644 544,18 Kč. Dále jsme byli
úspěšní i s žádostí o dotaci z Plzeňského kraje na podporu ochrany lesa
„Zřizování nových oplocenek“ ve výši 24 038 Kč. V příštím roce plánujeme
úpravu křižovatky silnice III/201 612 a ulice Revolučních gard. Za městem
půjdou náklady na chodníky, veřejné osvětlení a část komunikace v ulici Revolučních gard v celkové výši 1 869 631,24 Kč. Na úpravu křižovatky připravujeme žádost o dotaci, kterou vyhlásila MAS Český západ ve výzvě
č. 4/ ROP - bezpečnost dopravy.
V průběhu měsíce června také došlo k opravě reklamovaných chodníků v ulici
Na Sídlišti firmou Eurovia, které se již na několika místech propadaly. Taktéž
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v rámci reklamace firma STRABAG a.s. opravila několik míst se stejným
problémem i na náměstí Kryštofa Haranta. Jistě jste si všimli nově osázených
květináčů na náměstí Kryštofa Haranta, které nám opět osázeli zaměstnanci
firmy Belas JS s. r. o., kterým bych chtěl touto cestou poděkovat. Červenec
je měsíc zasloužených dovolených, měsíc školních prázdnin, a tak všem přeji
krásné prožití léta a mnoho společenského vyžití, kterého se nám v posledních
měsících nedostávalo.
Lumír Kadlec, starosta města

Plán zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
na 2. pololetí roku 2020
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována
od 16.30 hodin v Domě U Haranta, nebo v kulturním domě
v těchto termínech:
22. 07. 2020 (od 16.00 hodin)
30. 09. 2020
26. 10. 2020
25. 11. 2020
16. 12. 2020
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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Práce rady města a zastupitelstva města
33. jednání Rady města Bezdružice - 27. 5. 2020


1.


1.
2.
3.

4.

Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Rada města schvaluje:
Program jednání.
Příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na akci „Vybudování
chodníku – okružní křižovatka v Bezdružicích“ se společností DOMOZA
projekt s. r. o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň za cenu 45 000 Kč bez DPH.
Záměr pronájmu/pachtu části pozemku p. č. 504/28 o výměře 394 m 2, druh
pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice za účelem provozování sběrných surovin na dobu neurčitou za roční nájemné/pachtovné
2 000 Kč.
Nájemní smlouvu č. 5/2020 se společností Skanska a. s., se sídlem Křižíkova 682/34a,186 00 Praha 8 – Karlín na pozemek p. č. 1574/2, druh pozemku ostatní plocha o výměře 1075 m2 a část pozemku p. č. 1574/1, druh
pozemku ostatní plocha, o výměře cca 425 m2 v katastrálním území Bezdružice za účelem uskladnění materiálu pro stavbu „Rekonstrukce nástupiště v Bezdružicích“ na dobu určitou od 28. 5. 2020 do 25. 6. 2020
za smluvní nájemné 15 000 Kč bez DPH.
34. jednání Rady města Bezdružice - 15. 6. 2020



1.
2.
3.
4.
5.



1.
2.

Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Informaci o získání dotace z dotačního titulu PSOV PK 2020 – Projekty
obcí ve výši 370 000 Kč na akci: „Výměna dešťové kanalizace v ulicích
V Podzámčí, Západní a U Tiskárny, II. etapa.“
Informaci o získání dotace z dotačního titulu 2019 Podpora ochrany lesa
v PK ve výši 24 038 Kč na akci: „Zřizování nových oplocenek.“
Informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na chodníky v rámci SFDI.
Program 18. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 24. 6. 2020.
Rada města schvaluje:
Program jednání.
Žádost o provedení stavebních úprav v bytě č. 12, Na Sídlišti 261, Bezdružice.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.


1.
2.


1.

Pachtovní smlouvu č. 6/2020 na pozemek p. č. 2123 o výměře 827 m2,
druh pozemku trvalý travní porost a pozemek p. č. 2122 o výměře 1761
m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v katastrálním území Zhořec
u Bezdružic, za účelem využití jako pastviny na dobu neurčitou za roční
pachtovné 319 Kč.
Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy č. 9/2008 na část pozemku
p. č. 13/1 o výměře 100 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním
území Bezdružice k 30. 6. 2020.
Záměr pronájmu části pozemku 13/1 o výměře 100 m2, druh pozemku
ostatní plocha, v katastrálním území Bezdružice za účelem využití jako
zahrady u RD na dobu neurčitou za roční nájemné 1 Kč/m2.
Smlouvu č. 20 01 0002300 o poskytování servisních, materiálových
a jiných služeb při provozu tiskové a reprografické techniky (stroje)
se společností Techniservis s. r. o., Na Dlouhých 1055/51, 312 00 Plzeň.
Pojistnou smlouvu č. 2733323106 se společností UNIQA pojišťovna,
a. s., Evropská 136, 160 12 Praha 6.
Odměnu vedoucímu Technických služeb, organizační složky města.
Smlouvu o dílo na zhotovení projektových prací na zpracování projektové dokumentace Bezdružice, ulice Úterská – návrh chodníku pro pěší“
za cenu 61 000 Kč bez DPH.
Plán jednání RM na II. pololetí v r. 2020.
Rada města doporučuje ZM schválit:
Žádost o půjčku z FRB ve výši 150 000 Kč na zateplení domu.
ZM schválit plán zasedání ZM na II. pololetí v r. 2020.
Rada města neschvaluje:
Nabídku na koupi publikací od nakladatelství Resonance, B. Němcové 74,
Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice.
Lumír Kadlec, starosta města
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Blahopřejeme
V měsíci červenci 2020 se dožívá
významného životního jubilea
Josef Stuchlík

Našemu jubilantovi přejeme do dalších let mnoho zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.

Knihovna Kryštofa Haranta v Bezdružicích
bude o prázdninách otevřena dne 30.7. 2020
od 13.45 do 15.15 hodin.
Přeji Vám krásné prázdniny plné slunce a dobré nálady.

Alena Kozáková, vedoucí knihovny

Městský úřad oznamuje:
V měsících červenec a srpen je upravená pracovní doba:
Pondělí
6:00 – 11:30
12:00 – 16:00
Úterý
6:00 – 11:30
12:00 – 14:00
Středa
6:00 – 11:30
12:00 – 16:00
Čtvrtek
6:00 – 11:30
12:00 – 14:00
Pátek
6:00 – 12:00
Ve dnech od 1. 7. do 17. 7. 2020 nebude městský úřad provádět: ověřování podpisů a listin, přijímání žádostí a nabíjení Plzeňských karet
z důvodu dovolené.
Bc. Jana Wajdová, tajemnice MěÚ
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Nové turistické razítko
Města Bezdružic
Od července 2020 mohou otisk razítka
získat sběratelé a návštěvníci Bezdružic
v podatelně městského úřadu.
Razítko nese motiv naší významné kulturní památky barokního pilíře se sochou sv. Floriána. V dolní části podstavce doprovázejí sv. Floriána čeští
zemští patroni sv. Vít, sv. Václav a dále sv. Jan Nepomucký.
Sousoší nechali zbudovat bezdružičtí
měšťané po velkém požáru, který
r. 1730 zničil téměř celé Bezdružice.

Šárka Sušírová, vedoucí oddělení kultury
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Školní rok 2019 – 2020
v Základní umělecké škole Bezdružice
Na začátku školního roku nastoupilo do přípravného ročníku 19 žáků.
Do základního studia nastoupilo celkem 68 žáků.
V tomto školním roce vyučovali: p. Jiří Palát, p. Jiřina Dvorská, p. Oblištil,
p. Špíral (akordeon, keyboard), sl. Žížková (sólový zpěv).
Žáci se můžou učit na tyto hudební nástroje: ti nejmenší se v prvním pololetí
ve skupince budou seznamovat se základní tónovou řadou, jednoduchými rytmickými celky a nejjednoduššími melodiemi a formou her pronikají postupně
do tajů hudby. V druhém pololetí jim k této skupinové výuce přibude ještě hra
na zvolený nástroj. V základním studiu se vyučuje na tyto hudební nástroje:
klavír, keyboard, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, trubka, lesní roh, baskřídlovka, tuba, bicí nástroje a sólový zpěv. V kolektivní výuce
je to hudební nauka, kde žáci získávají teoretické znalosti ke hře na nástroj
a orchestrální hra, kde žáci zúročují to, co se naučili v individuální výuce.
V prosinci se konaly třídní přehrávky ve třídě p. Paláta, p. Špírala, sl. Žížkové
a v lednu ve třídě p. Dvorské a p. Oblištila. V pololetí se řádně odhlásilo
5 žáků ze základního studia.
Ve dnech 8 .6. – 12. 6. se konaly přijímací a postupové zkoušky, při kterých
byli všichni žáci úspěšní.
Hodnocení žáků na konci I. pololetí: 51 žáků prospělo s vyznamenáním
a 17 prospělo, II. pololetí : 56 prospělo s vyznamenáním a 12 prospělo.
Na konci školního roku se odhlásilo 5 žáků z toho důvodu, že končí docházku
v ZŠ a nastupují na studia na střední školy.
Zmínil jsem se o výuce orchestrální hry. Samozřejmě, že to je hra v DOM
JUVENKA.
27. 6. jsme zahajovali Hudební pergolu v Konstantinových Lázních.
Dovolte, abych poděkoval všem žákům i členům dechového orchestru za jejich práci a obětavost v celém školním roce, všem rodičům, kteří dohlížejí
na řádnou přípravu na výuku, ale i všem ostatním, kteří nám fandí a přejí nám,
aby se nám naše práce dařila.
Závěrem bych uvedl několik údajů o poslání základní umělecké školy.
Základní umělecká škola není, jak se mnozí domnívají, doplňující zájmová
činnost pro děti, naopak jedná se o úzce specializované základní vzdělávání,
kde se žákovi v přesně vymezeném čase věnují vyučující a vedou
je k zvládnutí zvoleného nástroje. Nejen že žáci získají správné hudební návyky, ale tím, že mají povinnost veřejně vystupovat, tvaruje se i jejich budoucí
osobnost pro život. Děti jsou systematicky vedeny k samostatnosti a k práci
v kolektivu. Pro některé se tyto znalosti a zkušenosti stanou základem pro budoucí povolání.
Pro učitele je velice nepříjemné, když žák začíná mít výsledky a najednou se
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objeví složitější problém při hraní nebo v hudební nauce. Rodiče to řeší odhlášením ze školy, místo aby se přišli informovat o příčině, proč se chce jejich dítě
odhlásit. Než oslovíme rodiče, aby přihlásili dítě do naší školy, děláme si vždy
patřičné přezkoušení dětí, zda mají dostatečný talent pro výuku na naší škole.
Bohužel někdy je v rodině problém finanční, protože za vzdělávání na naší škole
se platí a bohužel, toto žádný zákon ani vyhláška neřeší a někdy tak ztratíme výrazný talent.
Má-li Vaše dítě zájem o hudbu, měli by rodiče takovému dítěti dát šanci jeho hudební schopnosti rozvíjet. Výběr nástroje však závisí na mnoha fyziologických
a anatomických předpokladech dítěte. Při volbě nástroje by se rodiče měli poradit s vyučujícími naší školy. Dítě se naučí hrát nejen na hudební nástroj, ale získá do života mnohem víc, což si většina rodičů vůbec neuvědomuje. Dítě při
hře posiluje pevnou vůli, rozvíjí citlivé vnímání a učí se rozlišovat dobré
od špatného. Hudba potlačuje u dětí agresivitu! To je v dnešní uspěchané a přetechnizované době plné počítačů mnohem více potřeba než v minulosti.
„Muzicírování“ napomáhá také intelektuálnímu růstu. Vědeckými pokusy bylo
dokázáno, že dětem, které provozují hudbu, se zvyšuje IQ. Při hře se totiž zapojují různé oblasti mozku.
Není třeba dále pokračovat ve výčtu pozitiv, které přináší samotné hraní. Ti, kdo
na nějaký nástroj hrají, mi dají za pravdu, že to nejkrásnější na hudbě je RADOST A POTĚŠENÍ z ušlechtilého koníčka.
Jiří Palát

Wellness centrum Konstantinovy Lázně a.s.

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE
NA POZICI UKLÍZEČKA
PRÁCE NA HPP,
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.

Kontaktní osoba: Jana Opavová
Telefon: 775 420 855
E-mail: manager@konstantinspa.cz
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FOTBAL – starší přípravka

Po téměř tři měsíce dlouhé vynucené přestávce jsme na počátku června začali
opět trénovat. I když nám některé tréninky narušila nepřízeň počasí, nic to nezměnilo na radosti našich fotbalistů z návratu na fotbalový trávník.
V sobotu 13. června jsme s radostí přijali pozvání do Lázních Kynžvart, kde
jsme odehráli přátelské utkání s domácími. Netradičně jsme hráli tři třetiny,
každou o délce 15 minut. Souboj byl vyrovnaný, ale z vítězství se nakonec zaslouženě radovali naši.
Turnaj O POHÁR FRANTIŠKA PLÁNIČKY – 20. 6. 2020 – Aš
Již v lednu jsme byli pozváni do Aše na 51. ročník turnaje O POHÁR FRANTIŠKA PLÁNIČKY. Byli jsme přihlášeni v kategorii starších přípravek, v níž
se turnaje zúčastnilo celkem 12 družstev. Družstva pořadatelé rozdělili do dvou
skupin. Ve skupině A změřila své síly družstva Jiskra Aš černá, Olympie Dolní
Břežany II, FK Slavoj Žatec, TJ Rozvoj Trstěnice, Spartak Horní Slavkov, Sokol Lázně Kynžvart. Ve skupině B se utkala družstva Jiskra Aš modrá, Olympie Dolní Břežany I, SK Ervěnice Jirkov, TJ Jiskra Bezdružice, FK Hvězda
Cheb, TJ Sokol Citice. Hrálo se 1 x 12 minut a ve skupinách každé družstvo
odehrálo pět utkání.

Výsledky – skupina B:
SK Ervěnice Jirkov – J. Bezdružice
J. Bezdružice – TJ Sokol Citice
J. Bezdružice – Jiskra Aš modrá
Olympie Dolní Břežany I – J. Bezdružice
J. Bezdružice – FK Hvězda Cheb

2:2 Kašpar Matyáš, Kašpar Jiří
3:0 Bílý Richard, Kašpar Matyáš,
Kašpar Jiří
2:1 Houdek Jiří, Kašpar Matyáš
0:1 Kašpar Matyáš
0:4

Ve skupině jsme s celkový ziskem 10 bodů obsadili skvělé 2. místo.
Následovala utkání o umístění, kde družstva na 5. a 6. místě ve skupinách hrála o celkové 9. – 12. místo, družstva na 3. a 4. místě ve skupinách hrála o celkové 5. – 8. místo a družstva na 1. a 2. místě ve skupinách hrála o 1. – 4. místo.
V semifinále jsme se utkali s vítězem skupiny A mužstvem FK Slavoj Žatec.
Mužstvo, které ve skupině A neztratilo ani jeden bod, v semifinále tvrdě narazilo. Naši odehráli skvělé utkání a po vítězství 2:0 jsme se radovali
z nečekaného, ale zaslouženého postupu do finále, když naše góly vstřelili
Adam Košátko a Matěj Šmídmajer.
Finále přineslo dramatický souboj. Soupeř se poměrně brzy dostal do vedení.
Naši v druhé polovině utkání dvěma góly otočili skóre v náš prospěch. Soupeř
se nevzdal a minutu před koncem hrací doby vyrovnal. V penaltovém rozstřelu
se rozhodlo až v sedmé sérii. Finálový soupeř nebyl lepší, ale šťastnější.
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Spartak Horní Slavkov – J. Bezdružice 2:2 Košátko Adam, Kašpar Jiří PK 7:6
Silně obsazený turnaj skončil nečekaným, ale zaslouženým úspěchem našich
fotbalistů. Poděkování za skvělé výkony patří všem, kteří ve všech sedmi utkáních podali skvělé výkony. Poděkování si zasluhují i naši fanoušci, bez jejichž
podpory bychom skvělého úspěchu nedosáhli.
Pořadí turnaje:
1. Spartak Horní Slavkov
2. TJ Jiskra Bezdružice
3. FK Hvězda Cheb
4. FK Slavoj Žatec
5. Sokol Lázně Kynžvart
6. SK Ervěnice Jirkov
7. Olympie Dolní Břežany I
8. Olympie Dolní Břežany II
9. TJ Sokol Citice
10. Jiskra Aš modrá
11. Jiskra Aš černá
12. TJ Rozvoj Trstěnice
Turnaj jsme odehráli ve složení: Bílý Richard, Bocan Samuel, Böhm Martin,
Houdek Jiří, Kašpar Jiří, Kašpar Matyáš, Kašparová Eliška, Košátko Adam,
Soulek Jan, Šmídmajer Matěj.
Trenéři: Doležal Jiří, Soulek Jan.

Za TJ Jiskra Bezdružice Jan Soulek
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Lázně Kynžvart - 13.6.2020

Aš - turnaj - 20. 6. 2020
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Foto z archivů
Rekonstrukce nádraží
Bezdružické nádraží prožilo v tomto roce největší obměnu od svého vzniku.
Z idylického lokálkového nádražíčka se stalo moderní nádraží 21. století.
Při obnově traťového svršku v úseku Cebiv – Bezdružice v roce 1979 byla sice
vyměněna prostřední kolej bezdružického nádraží, zůstalo ale původní krátké
sypané nástupiště, jehož hranu tvořily dřevěné pražce. Až v květnu 1986 došlo
k vybudování panelového nástupiště, které sloužilo do dubna letošního roku.
Postupnou obnovu prodělala za posledních 20 let i budova. V roce 2001 byla
provizorně opravena fasáda a odstraněno eternitové obložení západní stěny budovy. Suché WC se změnilo na splachovací a jeho stěny byly obloženy dlaždičkami. Další obnova nádražní budovy v Bezdružicích probíhala od října
do prosince 2006. Byla osazena plastová okna, provedena nová fasáda a krytina na přístřešku nástupiště. K zásadní změně došlo od prosince 2018, kdy byla
v Bezdružicích zrušena pokladní služba. Péče o úklid prostor přešla na externí
firmu.
Více vypovídají přiložené historické fotografie.
Na obálce zpravodaje jsou fotografie, které dokumentují průběh prací na nádraží během dubna a května. Ostatně jak to dopadlo se přijďte přesvědčit sami.
Zbývá ještě doplnit autobusové obratiště se zastávkami a Bezdružice jednou
budou mít moderní terminál veřejné dopravy.
Jiří Bízek
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Jak se v Bezdružicích stavělo
II. díl
Stavbu rodinného domku jsem vlastně zažil dvakrát. Poprvé to bylo s rodiči
v 70. letech. Tehdy patrně státní aparát pochopil, že státní a družstevní bytová
výstavba nestihá poptávce po nových bytech a přišel s nabídkou podpory individuální výstavby rodinných domů. V Bezdružicích tak začaly asi v roce 1974
růst první čtyři nové rodinné domky. Tři v zahradách pod Fučíkovou ulicí
na dolním okraji Bezdružic (čp. 236, 237, 238) čímž vznikla dnešní ulice
V Lukách a jeden v ulici ČSA pod poštou (čp. 246). Dům pod poštou stavěli
Nyčovi. Tento dům byl stavěn na tehdejší dobu neobvyklou technologií. Obvodové zdi byly stavěny z tvarovek, podobných dnešnímu ztracenému bednění.
Rozdíl byl však v tom, že tvarovky nebyly z betonu, ale z pěnového polystyrenu. Vyskládané tvarovky se pak, stejně jako u ztraceného bednění, vylévaly betonem. Možná to není úplně přesný popis technologie, ale tak nějak to bylo.
Samozřejmě více detailů pamatuji ze staveb domů čp. 236 (stavěli jsme
s rodiči) a dvojdomku 237/238 (stavěli Příkazských a Havalcovi). Pozemky,
na kterých se stavělo, byly před tím zahradami. Nebyly zasíťované a příjezd
si z Plzeňské ulice stavebníci vytvořili až během terénních úprav a hloubení
sklepů. Vpravo nad zatáčkou Plzeňské ulice tehdy ještě stála stodola
a pod zahradami u domu Rytychových byl malý rybníček.
Financování staveb mohlo být různé. Státní příspěvek snad činil 22 tis. Kč
a půjčka cca 40 tis. Kč byla poskytnuta z Fondu rozvoje výstavby. Další peníze
se daly půjčit od zaměstnavatelů (z fondu FKSP). To byly sice bezúročné půjčky, ale podmíněné závazkem práce u podniku v pohraničí na následujících
10 let. Do deseti let byla půjčka i splatná. Zbytek peněz museli mít lidé našetřený, nebo si mohli vzít půjčku od Československé státní spořitelny. Jiné banky
snad ani neexistovaly, stejně jako hypotéky. Zaměstnavatelé poskytovali stavebníkům výpomoc v podobě techniky, dopravy či využití řemeslníků. Většinu
prací si ale stavebníci prováděli sami.
Souvislost s penězi mělo i získávání stavebního materiálu. Prodejna stavebnin
v Bezdružicích byla spotřebním družstvem Jednota nově otevřena až v průběhu
roku 1974. Do jejího otevření museli stavebníci materiál dovážet ze Stříbra nebo Plzně.
Materiál se z úsporných důvodů často získával z demolic nevyužívaných objektů. Stavebníci dole v zahradách si vzájemně velmi pomáhali. Naši budoucí sou23
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sedi vlastnili traktor Zetor 25 s valníkem a nakladačem. Pamatuji se, že s touto
technikou jsme bourali starý kravín v Řešíně i stodolu v Kohoutově. Tu jsme
získali my. Z bouračky se použilo úplně všechno. Kamenné bloky, cihly, trámy i
prkna ze střechy. Dokonce i eternitové šablony ze střechy se pokrývačskými nástroji opatrně odtrhávaly a byly použity na střechu domku.
Všechny stavby začaly odstraněním ornice. To se objednávalo u státního statku
a všem to provedl pásovým buldozerem značky Stalinec Bohouš Vlastník. Následovalo vyhloubení sklepů a vybudování základových pásů stavby. Nás čekalo
překvapení. Po vybagrování jámy pro sklepy jsme druhý den ráno měli na zahradě bazén. Díra pro barák byla plná vody. Tenkrát to přineslo spoustu práce a
nákladů navíc, dnes je voda z drenáží vyvedených na zahrádce velkou výhodou.
Veškerý beton i malta se míchaly přímo na stavbě. Betonářský písek se dovážel
z Hradišťského vrchu, písek do malty z Chotíkova. Doprava se objednávala u
Agroservisu. Na stavby domů v naší ulici jsme spoustu písku narubali a navozili
pomocí traktoru z pískovny u Křivců. Ten se ve směsi s hradišťským pískem používal do betonu a po překátrování do malty. Křivecký písek obsahuje stopy zlata a tak je tento prvek dodnes součástí mnohých bezdružických domů a podezdívek pod ploty.
Vzorek našeho budoucího domova jsme si prohlédli v roce 1973 na Libereckých výstavních trzích. Tento montovaný dům tu vystavovaly Severočeské dřevařské závody Česká Lípa a rodiče jej vzápětí objednali. Naším úkolem tak bylo
jen vybudování podsklepené základové desky, s čímž rodičům vypomohla statková stavební parta pana Gengela. Na dodávku vrchní stavby za 95 000 Kč.
jsme museli nějaký čas čekat. Na podzim roku 1975 konečně nákladní vlak přitáhl do Bezdružic vagon s díly budoucího domu. Naše radost ale netrvala dlouho. Již během vykládky vozu truhláři z bezdružické truhlárny, kteří měli vrchní
stavbu kompletovat, přišli na to, že díly domu neodpovídají projektu. Komunikací s dodavatelem se přišlo na to, že došlo k záměně vozových zásilek v České
Lípě a že ve voze není naložen rodinný dům, ale sportovní tribuna pro Žandov.
Co se již vyložilo, muselo zpátky do vagonu a čekalo se na ten správný. Ten přišel obratem po několika dnech. Do nového domku jsme se stěhovali o prázdninách roku 1976. Na zpevněnou ulici jsme si museli počkat až do jara následujícího roku. Domů se zatím chodilo po prknech. Tehdy se také rozhodlo, že ulice
bude slepá, tedy neprůjezdná.
Dobu stavby jsem prožíval jako student dopravní průmyslovky. Nevzpomínám
si, že by mě pomoc rodičům na stavbě nějak omezovala v ostatním životě úměrném věku. Na stavbě byl táta mistr a já přidavač. Ještě mi nebylo ani 20 let,
zvládal jsem těžké práce i práce ve výšce. Některé činnosti mě dokonce bavily.
24
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To jsem ještě netušil, že ani ne za 10 let se mi tato praxe bude hodit a budu sám
stavebníkem domu.
Jiří Bízek
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Plán akcí na rok 2020
18. 07.

Pivní slavnosti

18. - 19. 07. Bezdružické parní léto
19. 07.

Turistický pochod Teplá - Bezdružice

25. 07.

Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy

11. 09.

Zájezd na Zahradu Čech

03. 10.

Drakiáda

17. 10.

Chovatelská výstava

24. 10.

Hasičská zábava

07. 11.

Setkání seniorů

14.11.

Martinské setkání

28.11.

Zdobení vánočního stromu

05. 12.

Pochůzka Mikuláše

06. 12.

Mikulášská

13.12

Vánoční trhy

23.12.

Setkání u betléma s písní a slovem

Červeně označené akce se ruší!
Bezdružické parní léto 2020 se neuskuteční
Všem fanouškům železniční tratě z Pňovan do Bezdružic, spolku Plzeňská
dráha, našim spolupracovníkům a nadšencům do železnice vůbec, musíme bohužel oznámit, že Bezdružické parní léto se letos konat nebude. V této nedobré době nemáme k dispozici dostatek finančních prostředků na jeho uspořádání. Zachovejte nám, prosím, přízeň a věřte, že uděláme vše pro to, abychom
se ještě v letošním roce na lokálce viděli. Možná na plánovaném výletním vlaku přes opravený Pňovanský most v srpnu, nebo při Slavnostech jablek v říjnu. Vše je zatím v jednání a bude nejvíce záležet na výši sehnaných financí.
Vláčkem po naší trati, která se řadí mezi nejhezčí lokálky na západě Čech,
se ale můžete přijít svézt kdykoliv. Vlaky tu jezdí každý den.
Děkujeme všem za pochopení, podporu a přízeň.
Za spolek Plzeňská dráha Jiří Bízek
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Přijďte si zasportovat do Bezdružic
Squashová hala a posilovna v Bezdružicích je otevřena každý den.
Objednávky na tel. čísle 721 546 638, 374 629 303.
Ceny za 1 hodinu:
Pronajmutí haly 120 Kč
Půjčení rakety
20 Kč
Půjčení míčku
10 Kč
Posilovna
50 Kč
Tělocvična a víceúčelové venkovní hřiště se pronajímají dle domluvy na tel. čísle:
- tělocvična
- hřiště

720 377 232
721 546 638

Ceny za 1 hodinu:
Tělocvična
300 Kč
Hřiště bez osvětlení
100 Kč
Hřiště s osvětlením
150 Kč

Bezdružický zpravodaj, periodický tisk samosprávného územního celku.
Vydává: Město Bezdružice
Městský úřad Bezdružice
ČSA 196, 349 53 Bezdružice
tel.: 374 630 511
fax: 374 630 516
e-mail: mesto@bezdruzice.cz.
www.bezdruzice.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 11028.
Redakční rada: Lumír Kadlec, Josef Voříšek, Petr Maroušek,
Luděk Štefanisko, Miroslav Kemka, Jiří Bízek, Šárka Sušírová.
Vychází 30. června 2020
Uzávěrka dalšího vydání je 20. července 2020.
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 8/2020 vyjde 30. července 2020.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
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Zápas bývalých hvězd v kopané 13. 6. 2020

Zahájení sezóny 2020 na koupališti

