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Vážení občané,
v úvodu nového školního roku společně otevíráme stránky devátého letošního
Bezdružického zpravodaje. Prázdniny jsou za námi a školákům se začíná roztáčet kolotoč školních povinností. Prázdninový provoz končí nejen ve školách, ale také na pracovištích. Nejen všem školákům tedy přeji mnoho úspěchů při zdolávání každodenních povinností.
Jedinou kulturní a společenskou akcí bývá v srpnu druhá část Bezdružického
parního léta. Letošní horké a suché léto přineslo zákaz jízd parních vlaků.
Největší atrakce – parní lokomotiva – tedy byla odstavena, ale program tradiční akce pro příznivce historie železnice přilákal stovky návštěvníků. Zajímavým zpestřením byla sobotní večerní jízda do Kokašic. Pokud jste letos
nestihli navštívit Bezdružické parní léto, můžete si do svých kalendářů poznamenat termíny 16. - 17. července a 6. – 7. srpna 2016. V příštím roce si
při všech akcích na Bezdružické lokálce budeme připomínat 115 let od zahájení provozu na trati Pňovany - Bezdružice.
Druhá polovina osmého měsíce v roce bývá obvykle obdobím rozběhu fotbalových soutěží. V sobotu 22. mělo v 17:00 hodin výkop první mistrovské
utkání mužů v krajské soutěži 1. B třídy. Okresní derby se Spartou Dlouhý
Újezd přineslo vítězství našich fotbalistů. Doufejme, že nebude platit pořekadlo „první vyhrání z kapsy vyhání“ a že i v dalších utkáních budou příznivci
bezdružického fotbalu spokojeni s výsledky i hrou. O den později zahájili
svou krajskou soutěž dorostenci. Remíza na úvod, byť s nevydařenými penaltami, je pozvánkou na další mistrovská utkání našich dorostenců. Termíny
všech soutěžních utkání mužů, dorostenců, žáků a seniorů najdete na vložené
příloze.
Nezvykle celkem třikrát se v průběhu dvou prázdninových měsíců konalo zasedání zastupitelstva našeho města. Všechna tři zasedání měla společný hlavní bod – projekt „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“. Netradičně v pondělí 3. srpna bylo za účasti dvanácti členů zastupitelstva, omluveni byli pánové Milouš Honz, Petr Houser a František Pustina, rozhodnuto následovně. Počtem 10 hlasů PRO (Jiří Bízek, Milan Bydžovský, Ota Hovorka,
Martin Kadeřávek, Lumír Kadlec, Ing. Miroslav Kemka, Petr Maroušek,
Bc. Jindřich Myška, Mgr. Jan Soulek, Luděk Štefanisko), když PROTI byly
Mgr. Ing. Markéta Cvrčková a Alena Kozáková, byla schválena částečná realizace 2. etapy rekonstrukce náměstí v rozsahu od vjezdu na náměstí
z Úterské ulice směrem k zámku na úroveň cca 10 metrů za sousoší svatého
Floriána. Tuto část 2. etapy rekonstrukce náměstí bude město určitě realizovat
a finančně bude kryta do výše 9 mil. Kč úvěrem od České spořitelny a do výše 700 tis. Kč rozpočtem města. Pokud v průběhu měsíce září obdržíme zprávu o přidělení dotace z ROP Jihozápad, potom by do konce roku mohla pro3
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běhnout druhá etapa v celém rozsahu. V seznamu náhradních projektů jsme stále
na šestém místě a šance na dotaci ještě existuje. Každopádně v druhé polovině
první zářijové dekády by měla firma STRABAG, a. s. zahájit práce. O předpokládaném průběhu prací budou majitelé stavbou dotčených nemovitostí informováni na schůzce, která se uskuteční v pondělí 7. září od 16:30 hodin
v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích.
Do programu v pořadí 12. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice ve volebním období 2014-2018 byla zařazena také cenová nabídka na vyhotovení projektové dokumentace na úpravy zeleně v celém prostoru ulice Na Sídlišti
v návaznosti na dokončený projekt „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“. Zpracování projektové dokumentace k údivu mnohých
nebylo schváleno. PRO bylo 7 hlasů - Jiří Bízek, Milan Bydžovský, Ota Hovorka, Martin Kadeřávek, Ing. Miroslav Kemka, Petr Maroušek, Mgr. Jan Soulek,
PROTI hlasovali Mgr. Ing. Markéta Cvrčková, Lumír Kadlec, Alena Kozáková,
Bc. Jindřich Myška, Luděk Štefanisko. Vzhledem k omluvené neúčasti tří členů
zastupitelstva je možné předpokládat, že na dalším zasedání bude cenová nabídka schválena a úpravy zeleně v ulici Na Sídlišti budou v průběhu následujících
měsíců připraveny tak, aby jejich realizace mohla proběhnout ideálně v roce
2016.
V srpnu jsme absolvovali závěrečné kontroly tří projektů, které byly realizovány
s finanční podporou Regionálního operačního programu Jihozápad. Ve čtvrtek
6. proběhla kontrola projektů „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 1. etapa“ a „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“.
V pondělí 24. byla kontrola věnována projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti
včetně propojení s ulicí Sluneční“. Kontrola prvních dvou projektů byla ukončena podpisem příslušných protokolů dne 24. srpna. Protokol z kontroly v pořadí
třetího kontrolovaného projektu byl podepsán v úterý 25. srpna. Velmi příjemné
překvapení nás čekalo v pátek 28. srpna, kdy se na bankovním účtu města objevily částky odpovídající výši dotací k jednotlivým projektům. A kolik to tedy
bylo? 1. etapa rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta byla podpořena dotací
ve výši 9 652 555,44 Kč. Na rekonstrukci ulice Na Sídlišti včetně propojení
s ulicí Sluneční jsme získali dotaci v částce 7 218 392,83 Kč. Nejmenší
z realizovaných projektů, „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku
včetně návsi“, obdržel dotaci ve výši 1 828 393,53 Kč. Závěrem můžeme konstatovat, že všechny tři projekty se podařily nejen po stránce realizační, ale
i po stránce administrativní.
Mgr. Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
srpen 2015
3. 8. 2015
Krátce po poledni podal starosta v podatelně Městského úřadu ve Stříbře žádost o vydání kolaudačního souhlasu na autobusovou zastávku v Kamýku.
3. 8. 2015 - 21. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o příspěvku na výkon sociální práce ve výši 23 000 Kč.
3. Informace o hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace k 30. 6. 2015.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Smlouvu o dílo se společností Kerostav s. r. o., se sídlem Nové Sedliště 3,
348 01 Staré Sedliště na rekonstrukci koupelny za cenu 105 519 Kč včetně
DPH.
3. Smlouvy o dílo č. SF2932a a SF2932e se společností F – PARTNER,
s. r. o., se sídlem Palackého 855, 349 01 Stříbro na výměnu 4 kusů oken
a balkónových dveří v bytovém domě čp. 260 a 2 kusů oken v bytovém domě čp. 261 za cenu 77 247,80 Kč včetně DPH.
4. Smlouvu o užívání prostor v domě č. sml. 15-00173 se společností PilsFree,
z. s., se sídlem Tachovská 1373/41, 323 00 Plzeň.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o užívání č. sml. 15-00059 se společností PilsFree,
z. s., se sídlem Tachovská 1373/41, 323 00 Plzeň.
6. Žádost o zavedení pečovatelské služby – ošetření nohou a celková koupel.
7. Výpověď Nájemní smlouvy č. 14/2005 uzavřené dne 9. 8. 2005 o pronájmu
části pozemku parc. č. 94/1 a části pozemku parc. č. 93/1 v k. ú. Bezdružice.
8. Výpověď Nájemní smlouvy č. 15/2005 uzavřené dne 20. 10. 2005
o pronájmu části pozemku parc. č. 94/11 v k. ú. Bezdružice.
9. Výpověď Nájemní smlouvy č. 6/2008 uzavřené dne 21. 4. 2008 o pronájmu
části pozemku parc. č. 93/1 v k. ú. Bezdružice.
10. Výpověď Nájemní smlouvy 2002 uzavřené dne 4. 3. 2002 o pronájmu části
pozemku parc. č. 94/1, části pozemku parc. č. 97/1 a části pozemku parc.
č. 94/12 v k. ú. Bezdružice.
11. Výpověď Nájemní smlouvy č. 2/2011 uzavřené dne 4. 4. 2011 o pronájmu
části pozemku parc. č. 94/12 v k. ú. Bezdružice.
12. Výpověď Nájemní smlouvy č. 7/2012 uzavřené dne 25. 7. 2012 o pronájmu
části pozemku 94/1, části pozemku 94/11 a části pozemku 94/12 v k. ú.
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Bezdružice.
13. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uveřejněné dne 2. 3. 2012 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce
č. 3/2012 pod č. 75/VS/2012 s obcí Kokašice.
14. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uveřejněné dne 30. 4. 2012 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce
č. 4/2012 pod č. 107/VS/2012 s obcí Horní Kozolupy.
15. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uveřejněné dne 2. 3. 2012 ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje v částce
č. 3/2012 pod č. 74/VS/2012 s obcí Cebiv.
16. Ceník služeb poskytovaných městem Bezdružice.
17. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce se Základní školou, Mateřskou školou
a Základní uměleckou školou Bezdružice, příspěvková organizace, Školní
183, 349 53 Bezdružice.
18. Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 1506342292 s Generali Pojišťovnou a.s.,
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2.
19. Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 8/2011, o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku v Bezdružicích na koupališti dne 7. 8. 2015 v době od 20:00 do 02:00 hod následujícího dne.
20. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/UCHJ/32/15 se společností STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.
3. 8. 2015 - 12. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Informace o přípravě projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“.
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Realizaci části projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“
v rozsahu „K Floriánovi“ dle cenové kalkulace firmy STRABAG, a. s.
4. 8. 2015
Od 10:30 hodin se starosta v Karlových Varech zúčastnil jednání kontrolního
výboru Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ).
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6. 8. 2015
Od 9:00 hodin proběhla kontrola projektů „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“ a „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
1. etapa“.
21. 8. 2015
Uskutečnilo se kolaudační řízení na autobusovou zastávku v Kamýku.
24. 8. 2015
Od 9:00 hodin proběhla kontrola projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“. V závěru kontroly byly starostou podepsány protokoly o kontrolách projektů „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku
včetně návsi“ a „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 1. etapa“.
25. 8. 2015
Krátce po desáté hodině podepsal starosta na pracovišti Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni protokol o kontrole projektu
„Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
Krátce před jedenáctou hodinou byla zahájena schůzka starosty se zástupci Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje a společnosti MAZEPPA, s. r. o.
ve věci částečné realizace projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“.
Od 16:00 hodin jednal starosta s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje a předsedou Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad panem Ivo Grünerem o možnosti financování projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“ z ROP Jihozápad.
26. 8. 2015 - 22. jednání Rady města Bezdružice
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
 E. Rada města neschvaluje:
1. Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 8/2011, o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku v Bezdružicích na koupališti dne 28. 8. 2015 v době od 20:00 do 24:00 hod následujícího dne.
27. 8. 2015
Od 8:00 hodin se konala schůzka se zástupci společnosti STRABAG, a. s. ve věci zahájení realizace části 2. etapy rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta.
28. 8. 2015
Od 9:00 hodin se starosta v Horním Slavkově zúčastnil jednání Rady VSOZČ.
Mgr. Jan Soulek, starosta města
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Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována ve středu od 17:00 hodin v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích v těchto termínech:
9. 9. 2015
21. 10. 2015
11. 11. 2015
16. 12. 2015
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst.
1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (místně příslušný obecní úřad). Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení
funkčního a estetického významu dřevin.
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les musí vedle obecných
náležitostí podání dle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází,
stručný popis umístění dřevin a situační zákres
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,
včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druh dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; u zapojených porostů lze
namísto počtu uvést výměru kácené plochy
d) zdůvodnění žádosti
Formulář žádosti je přístupný na webových stránkách města Bezdružice
www.bezdruzice.cz v sekci Městský úřad/Formuláře.
Kdy není nutné žádat o povolení ke kácení dřevin?
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou
součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní
podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 zákona
č. 114/1992 Sb. a § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje:
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– pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
– pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
– pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí
ve způsobu využití jako plantáž dřevin
– pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha
a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
– jedná - li se o dřevinu, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život
i zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je
nutno oznámit toto kácení (jedná se o stromy v havarijním stavu)
– z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné
probírky - musí být oznámeno písemně alespoň 15 dnů předem
(Pozn. Oznámení o kácení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení
ke kácení.)
Kdy je možno provádět kácení dřevin rostoucích mimo les?
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (§ 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb.), čímž se rozumí období přirozeného
útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (tj. od 1. 10. - 31. 3.).
Klára Fürbacherová
Referentka životního prostředí
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Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie












VYHLAŠUJE SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
dne:
čtvrtek 1. 10. 2015 a pátek 2. 10. 2015
čas:
od 09:00 hod do 18:00 hod
místo:
Kulturní dům Bezdružice (přísálí), ČSA 224

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: 491 524 342, 224 316 800
Městský úřad Bezdružice: tel.: 374 630 517, e-mail: zivotni@bezdruzice.cz
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Foto z archivů - Lidé z Agroservisu
Jestliže jsme minule vzpomínali na železničáře od nákladních vlaků, musíme
pokračovat lidmi z Agroservisu. Volně ložená i pytlovaná umělá hnojiva, mletý vápenec, uhlí, brikety i osiva přepravené po železnici do Bezdružic bylo
nutné přeložit z vagonů na nákladní auta a odvézt na konečné místo určení. Řidiči s Tatrami, Ifami a Pragami S5t čekali po poledni netrpělivě na nádraží
na příjezd nákladního vlaku. Do uhláků se zakousla lžíce bagru, z krytých vozů se vykládalo šnekovým dopravníkem a pytle se vykládaly ručně. Všichni se
snažili, aby byli s prací co nejdříve hotovi, přesto bylo z nádraží někdy slyšet
hluk až do večerních hodin. Druhý den ráno v šest nákladní vlak odvážel
prázdné vagony. Fotografie, pořízené v průběhu let, pochází tentokrát
z nástěnky, která v kanceláři uhelných skladů visí dodnes.
Jiří Bízek
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci září 2015 se dožívají
významného životního jubilea
tito naši občané:

Bušková Anna
Velecký Petr
a
Handza Jaroslav
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

Plán akcí na rok 2015
3. 10. 2015

Slavnosti jablek na Krasíkově

4. 10. 2015

Drakiáda

10. 10. 2015

Chovatelská výstava

17. 10. 2015

Hasičská zábava

7. 11. 2015

Setkání seniorů

14. 11. 2015

Martinské setkání v Křivcích

20. – 22. 11. 2015

Dechovka / divadlo Vosto5

28. 11. 2015

Zdobení vánočního stromu

29. 11. 2015

Mikulášská besídka

13. 12. 2015

Vánoční trhy
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Hrajte o iPad nebo o pobyt v luxusním hotelu v Plzni!
Zapojte se do hledání skrytých QR kódů po Plzni spolu s Plzní – Evropským
hlavním městem kultury 2015 a hlavním partnerem projektu, firmou MasterCard! Jak celá hra funguje? Stáhněte si aplikaci InCard Mobile zdarma
do svého smart telefonu najděte QR kódy na významných kulturních a dalších místech v Plzni. Nalezený QR kód naskenujte (tím provedete symbolickou platbu) - přispějete tak na projekt Almara překvapení občanského sdružení ENVIC. My vás pak zařadíme do slosování o hodnotné ceny MasterCard
a Plzně 2015. Více informací o soutěži a umístění QR kódů naleznete
na http://plzen2015.cz/cs/mastercard.
Ceny losujeme každý měsíc a v říjnu vybereme hlavní vítěze. Co všechno
můžete vyhrát? Například vstupenky na Cirkus Aital a Akoreacro nebo na
představení DaeMan. Kromě kulturních zážitků pro Vás máme připravené také kousky z kolekce #Copatutoje Plzeň 2015 společnosti Horsefeathers.
Po skončení soutěže vylosujeme absolutní vítěze, kteří budou bojovat o 3x
iPad mini nebo 3 pobytové balíčky v Plzni, které zahrnují ubytování (se snídaní) pro dvě osoby na 2 noci, vstup na právě probíhající akce Plzně 2015,
prohlídku Pivovarského muzea, Plzeňského Prazdroje a Techmania Science
Center.
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SPORT
Kopaná
Muži
Naši muži zahájili podzimní část soutěže v 1. B třídě se stejným soupeřem
na domácí půdě jako končili jarní část soutěžního ročníku 2014/2015 a to se
Spartou Dl. Újezd. Zápas to byl s mnoha šancemi na obou stranách, hrálo se nahoru a dolu. Do vedení šli naši muži brankou J. Musila z 27. minuty. Hosté vyrovnali v 67. minutě druhého poločasu. Rozhodnutí padlo v posledních minutách a to brankou J. Gengela z 88. minuty.
Be – Sp. Dl. Újezd

2:1 Musil J., Gengel J.

Dorost
Náš dorost zahajoval také nový ročník soutěže na domácí půdě a soupeřem jim
byli dorostenci Žihle. Soutěž dorostu je celá řízená krajem a naši dorostenci
hrají skupinu „D“. Zápas skončil nerozhodně a tak přišly na řadu pokutové kopy, ve kterých byli úspěšnější dorostenci Žihle.
Be – Žihle

2:2 Dvořák M. 2

PK 4:5
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek

Nabízíme rekvalifikační kurzy - masér,
pedikúra, manikúra a nehtová modeláž,
akreditováno MŠMT ČR. Dále 25 druhů
doškolovacích kurzů pro maséry - reflexní
terapie, lymfatická masáž, baňkování
a mnoho dalších. Individuální termíny výuky!
Více na www.vip-relax.cz, tel. 604238911
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant ve všech bar vách. Stář í 14. - 19. týdnů.
Cena 149 -180 Kč/ks .
Prodej se uskuteční: 8. září a 3. října 2015
Bezdružice – u požární zbrojnice - 12:20 hod
10. září a 13. října 2015
Bezdružice - u požární zbrojnice - 14:15 hod
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Bližší informace: Po - Pá 9:00 - 16:00 hod
na tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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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 u p. Steinerové.
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 u p. Šaškové
721 546 638 u p. Steinerové

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